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Wstęp
Bezpieczeństwo energetyczne kraju to bardzo ważny aspekt 

prawidłowego funkcjonowania każdego państwa. Nabiera ono 
szczególnego znaczenia dla krajów, w których średnioroczna skala 
temperatur jest bardzo niska. Oznacza to również, że Polska, za-
równo pod względem sytuacji geopolitycznej jak i gospodarczej, 
wymaga stałej dostawy surowców energetycznych, takich jak ropa 
naftowa czy gaz [1]. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na surowce 
energetyczne powoduje, że obserwuje się wzmożony popyt na nie, 
zarówno w gospodarce, transporcie jak i też w życiu codziennym 
każdego obywatela. Wzmożony transport i użytkowanie surowców 
energetycznych stwarza możliwość występowania awarii i stanowi 
źródło zanieczyszczenia środowiska. Jednakże największe niebez-
pieczeństwa stwarzają substancje ropopochodne, które w różnych 
procesach mogą przedostawać się do środowiska naturalnego.

Skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi należą 
do częstych zdarzeń w działalności człowieka; wymagają szybkiej 
reakcji ze strony służb [2]. Do awarii dochodzi najczęściej podczas 
transportu. Są to zdarzenia o charakterze krótkotrwałym, jednak eks-
pozycja na środowisko może mieć charakter długotrwały; podobnie 
poważne awarie przemysłowe. Do najczęstszych miejsc występowa-
nia poważnych awarii dochodzi na lądzie (rafinerie) lub też na wodach 
morskich lub oceanicznych (platformy wiertnicze).

W Polsce bardzo dużo gleb jest zanieczyszczona węglowodora-
mi nienasyconymi (stacje paliw, instalacje przemysłu rafineryjnego, 
przepompownie, bazy paliwowe, stacje obsługi pojazdów lub byłe 
tereny stacjonowania jednostek wojskowych). Skażenia te w wielu 
miejscach osiągają bardzo duży poziom i przekraczają wielokrotnie 
dopuszczalne normy, co powoduje zagrożenie dla wód gruntowych 
i powierzchniowych [2].

Do najczęstszych przypadków z wyciekami węglowodorów 
nasyconych dochodzi na wodach śródlądowych, ale do najbardziej 
niebezpiecznych należą te, które występują na wodach oceanicznych 
i morskich (platforma wiertnicza Deep Water Horrizon – wybrzeże 
Meksyku) [3].

W celu likwidacji skutków wycieków stosuje się adsorbenty. 
W większości przypadków są to adsorbenty pochodzenia mineral-
nego, syntetycznego, naturalnego lub też chemicznego. Najczęściej 
wykorzystuje się adsorbenty pochodzenia mineralnego.

W Polsce występują skały ilaste oraz krzemionkowe, które 
po niewielkiej obróbce chemicznej mogą nadawać się jako dobre ad-
sorbenty mineralne o szerokim zastosowaniu, zarówno dla przemy-
słu i rolnictwa jak i w ochronie środowiska. Stopień ich wykorzystania 
jest jednak jeszcze niewielki.

Charakterystyka wybranych adsorbentów mineralnych
Adsorbenty mineralne powszechnie wykorzystywane są 

do usuwania rozlewisk ropopochodnych na gruncie oraz na wo-
dzie. Adsorbenty te w większości wydobywane są w kopalniach 
odkrywkowych i po niewielkich modyfikacjach podnoszących 
ich wielkość adsorpcyjną są sprzedawane jako gotowy produkt 
do użycia. Są to głownie adsorbenty pochodzenia diatomitowego, 
haloizytowego i perlitowego.

Diatomity i ziemia okrzemkowa, to surowce, które w swoim 
składzie zawierają głównie opal, substancję bezpostaciową składają-
cą się z jonów [SiO4]

-4, w układzie tetraedalnym [4]. Swoją budowę 
zawdzięczają glonom jednokomórkowym, które stanowią liczną gru-
pę 100 tys. odmian. Glony te zasiedlają zarówno zbiorniki z wodą 
słodką jak i słoną. Każda z okrzemek posiada trwały pancerzyk  
(Rys. 1), który po jej obumarciu opada na dno zbiornika i na dnie 
tworzy tzw. osad. W formie geologicznej okrzemki występują jako 
ziemia okrzemkowa (diatomit).

Rys. 1. Schemat budowy krzemionkowego pancerzyka okrzemki 
(wg. Essera) [6]: 1) ornamentacja (prążki); 2) szczelina; 3) wieczko; 

4) pas obwodowy; 5) denko

Diatomity występują w formie zwięzłej a ich porowatość jest dużo 
mniejsza niż ziemi okrzemkowej, jednakże w stosunku do innych skał 
posiadają bardzo dużą porowatość. Adsorbent mineralny z rodziny 
diatomitów nosi nazwę moler i zawiera ok 25% iłu. Charakteryzuje 
się dużą porowatością, niską przewodnością cieplną i obojętnością 
chemiczną. Stosuje się je głownie jako materiały filtracyjne, adsor-
benty, nośniki, wypełniacze, materiały termoizolacyjne i polerskie. 
Złoże charakteryzuje się gęstością pozorną w zakresie od 300 kg/m3 
do 900 kg/m3. Zawartość SiO2 przekracza 75%.

Diatomit w większości wykorzystuje się do wyrobów izolacyj-
nych, jednakże ma swoje zastosowanie w przemyśle chemicznym 
do filtracji i jako środek adsorbujący substancje niebezpieczne. Jego 
producentem jest firma Damolin A/S – która posiada złoża wydobyw-
cze na wyspach Mors i Fur w pn. Jutlandii [4].

Diatomity chętnie adsorbują substancje zasadowe niż obojętne, 
czy kwaśne. Wykazują małą zdolność adsorpcji benzenu. W celu po-
lepszenia ich właściwości adsorpcyjne możne je aktywować chemicz-
nie używając zasad lub też naprzemiennie kwasów i zasad. Zwięk-
szenie wielkości adsorpcji można uzyskać również przez aktywację 
termiczną w zakresie temperatur od 423 do 673K. Wyższe tempe-
ratury powodują pogorszenie właściwości sorpcyjnych. Diatomity 
nie posiadają porów mniejszych jak 15 Å, a stosunek mezoporów 
do makroporów przekracza 1000 Å. Posiadają bardzo rozwiniętą 
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powierzchnię właściwą. Właściwości sorpcyjne zawdzięczają głów-
nie obecności pustek i makroporów. Adsorpcja zachodzi wewnątrz 
pancerzyków (o szerokości dziesiątek i setek Å) oraz w komorach 
międzymembranowych okryw [6].

Adsorbent haloizytowy wydobywa się w Polsce w okolicach Le-
gnicy na skarpie Nysy Szalonej. Jest to jedno z największych pokładów 
tego minerału na Świecie. Złoże wydobywcze znajduje się na krawę-
dzi doliny i ma rozpiętość 800 m długości i 15–20 m wysokości.

Skład mineralogiczny haloizytu jest zróżnicowany. Można wy-
różnić w nim zwietrzeliny smektytowe, kaoilinitowe i smektytowo-
kaolinitowe, które występują w różnych proporcjach. Zwietrzeliny 
bazaltowe posiadają nieskrystalizowaną odmianę glinokrzemianów 
o różnym stosunku molowym Al2O3 do SiO2. Można też znaleźć 
w nich skalenie, a także żelazo i tytan. Rentgenograficzna wielkość 
krystalitów w smektytach haloizytowych mierzona prostopadle, 
wykazuje rozciągłość pakietów mineralnych od 50–100 Å. Haloizyt 
występuje w postaci rurek i płytek, rzadziej w postaci kulistej. Zazwy-
czaj występuje w postaci zbitej zawierającej wodę, w suchej formie 
rozpada się na mniejsze kruszywo. W temperaturze powyżej 333K 
przechodzi w metahaloizyt [5].

Haloizyt, to minerał zbity o wzorze sumarycznym 
Al2Si2O5(OH)4·2H2O [8]. Na Rysunku 2 przedstawiono strukturę ha-
loizytu w powiększeniu.

Rys. 2. Haloizyt w powiększeniu [9]

Perlit jest materiałem szklistym pochodzenia wulkanicznego, 
która powstaje z magmy płynnej, a podczas erupcji przedostaje 
się do wody morskiej i ulega natychmiastowemu zastygnięciu. Po-
woduje to zamykanie pęcherzyków pary wodnej w jej wnętrzu  
(Rys. 3). Ogrzewany w temp. 1073 do 1273K może zwiększyć swoją 
objętość. W ten sposób uzyskuje się tak zwany perlit ekspandowany. 
Jego gęstość waha się od 55–500 kg/m3. W większości wykorzystuje 
się go jako materiał izolacyjny, materiał filtracyjny czy też kruszywo 
lekkie. Doskonale sprawdza się jako adsorbent mineralny. W Polsce 
nie ma pokładów tego surowca; jest więc w większości importowa-
ny. Od połowy lat 90. XX w. odnotowywano wzrost produkcji tego 
surowca, która w 2008 r. wynosiła ponad 3,3 mln t/r.

Rys. 3. Zdjęcie perlitu wykonane metodą SEM 100 μm [10]

Najwięcej perlitu zużywa się do produkcji materiałów termoizo-
lacyjnych i dźwiękochłonnych. Cena surowego perlitu stosowanego 
w budownictwie wynosi ok. 185 USD/t (2009 r.), natomiast stoso-
wanego jako materiał termoizolacyjny 525 USD/t (2009 r.) [4].

 
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

Charakterystyka fizykochemiczna surowców stosowanych 
w badaniach

W badaniach stosowano adsorbenty pochodzenia mineralnego:

Diatomit (D1)
Skład chemiczny diatomitu jest następujący: SiO2 – 75%, Al2O3 

– 10%, Fe2O3 – 7%, TiO2 – 1%, MgO – 2%, CaO – 1% i K2O + 
Na2O – 2%. Gęstość – 509,00 g/dm3 [7].

Skład granulometryczny diatomitu stosowanego w badaniach 
przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1
Skład granulometryczny adsorbentu diatomitowego

Średnica granulatu, 
mm

2,00 1,20 0,60 0,49 0,38 0,30 0,20

Procentowy udział masowy, 
%

35,5 42,50 21,50 0,10 0,10 0,05 0,02

Haloizyt (HE2)
Skład pierwiastkowy haloizytu stosowanego w badaniach jest 

następujący: Al – 13,31%, Si – 12,88%, Ca – 0,42%, Mg – 0,30%,  
Na – 0,13% K – 0,08%, P – 0,31%, S – 0,02%, Fe – 12,55 i 1,50%.

Podstawowe własności fizykochemiczne: gęstość nasypowa 7 
20–950 g/dm3; pH= 6,5–7,5; kolor – szaroceglasty; rozkłada się pod 
wpływem kwasu fluorowodorowego; powierzchnia właściwa 80 m2/g.

Perlit (PR3)
Skład chemiczny perlitu jest następujący: SiO2 – 71–75%, Al2O3 – 

12 do 16%, Na2O – 2,9 do 4,0%, K2O – 4 do 5%, CaO – 0,5 do 2,0%, 
Fe2O – 0,5 do 1,45%, MgO – 0,03 do 0,5%, TiO2 – 0,03 do 0,2%, 
MnO2 – 0,0 do 0,1%, SO3 – 0,0 do 0,1%, FeO – 0,0 do 0,1%, Ba – 0,0 
do 0,1%, PbO – 0,0 do 0,1%, Cr – 0,0 do 0,1% [10].

Adsorbent stosowany w badaniach ma gęstość nasypową 120 g/dm3.
Jako adsorptywu użyto oleju napędowego klasy D, którego skró-

coną charakterystykę zestawiono w Tablicy 2.

Tablica 2
Wybrane właściwości fizykochemiczne oleju napędowego klasy D

Właściwości Wartości

Stan fizyczny Ciecz

Barwa Jasnożółta

Temperatura krzepnięcia - 20°C

Temperatura początku wrzenia 180°C

Temperatura końca wrzenia 360°C

Temperatura zapłonu >56°C

Temperatura samozapłonu 270°C

Gęstość w temperaturze 15°C 820–845 kg/m3

Lepkość w temp. 40°C 2,00–4,50 mm2/s

Gęstość par względem powietrza ~ 6
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W skład stanowiska badawczego wchodzi reaktor płaszczowy 
o pojemności 500 cm3 wyposażone w króćce umożliwiające wpro-
wadzenie surowców i zawór spustowy (Rys. 4).

Rys. 4. Widok stanowiska laboratoryjnego: 1) waga elektroniczna; 
2) pompa próżniowa; 3) reaktor ciśnieniowy z płaszczem grzewczo-

chłodzącym; 4) termostat

Reaktor połączony jest z termostatem umożliwiającym utrzyma-
nie zadanej temperatury pomiaru. Wewnątrz reaktora umieszczono 
koszyczek siatkowy, w którym umieszczone są badane próbki adsor-
bentów. Koszyk połączony jest linką z umieszczoną nad reaktorem 
wagą elektroniczną.

Metodyka badawcza
Do reaktora wprowadzono koszyczek z badanym adsorbentem, 

który połączono linką z wagą i umieszczono w górnej części reaktora, 
następnie wlano 200 cm3 oleju napędowego. Ciecz w reaktorze ter-
mostatowano do uzyskania zadanej temperatury, potem opuszczono 
niżej koszyczek z adsorbentem, tak aby zanurzył się w adsorptywie 
na 2–3 mm poniżej lustra cieczy. Notowano zmiany masy koszyczka 
z adsorbentem. Kiedy waga nie rejestrowała żadnych zmian przyro-
stu masy; przyjęto, że próbka w pełni zaadsorbowała adsorbat w całej 
swojej powierzchni. W tym przypadku należało odpuścić do zlew-
ki olej napędowy poprzez zawór spustowy i odczekać aż próbka 
obcieknie (brak zmian spadku masy na wadze). Po ustabilizowaniu 
zapisywano ostateczną masę koszyczka z adsorbentem i zaadsorbo-
wanym olejem.

Przed wykonywaniem pomiarów wyznaczono masę koszyczka 
i adsorbentu. Adsorbent, który zaadsorbował największą ilość adsor-
batu został użyty w badaniach adsorpcji w zmiennych temperaturach 
w zakresie 291°C do 331K. Dla układów heterogenicznych [12] ilość 
zaadsorbowane substancji wyznaczono na podstawie równania (1) 
bilansu materiałowego [11]:

[kg]  (1)

gdzie:
mA – masa zaadsorbowanej substancji, kg
cp – stężenie początkowe adsorptywu w cieczy, kg adsorptywu/ kg 
rozpuszczalnika
ck – stężenie końcowe adsorptywu w cieczy, kg adsorptywu/ kg roz-
puszczalnika
mr – masa rozpuszczalnika, kg
mw – masa adsorbentu, kg.

W celu obliczenia adsorpcji zastosowano wzór równowagi ad-
sorpcyjnej ciecz-ciało stałe wg uproszczonego równania Freundlicha 
[11]. Ponieważ układ adsorbtywu jest homogeniczny i brak jest roz-
puszczalnika w tym przypadku za masę adsorptywu przyjmuje się 
masę pochłoniętego oleju napędowego. Wzór na wielość adsorpcji 
przyjmuje uproszczoną postać (2).

 [kg/kg] (2)

W badaniach stosowano takie same objętości adsorbentów, które 
w zależności od gęstości nasypowych posiadały różne masy.

Dyskusja wyników badań
W pierwszej serii badań wyznaczono wielkość adsorpcji oleju 

napędowego dla trzech badanych adsorbentów. Badania przepro-
wadzono w temp. 291K pod ciśnieniem 101 000 Pa. Charakterysty-
kę procesu adsorpcji poszczególnych adsorbentów przedstawiono 
na Rysunku 5.

Rys. 5. Wielkość adsorpcji poszczególnych sorbentów w I serii badania

Można zauważyć, że najmniejszą wielkością adsorpcji cha-
rakteryzuje się haloizyt HE2. Wielkość adsorpcji próbki diatomi-
tu D1 jest ok. 2,3 razy większa. Największą wielkością adsorp-
cyjną charakteryzował się adsorbent perlit PR3; w porównaniu 
do próbki haloizytu HE2, wielkość adsorpcji badanej próbki jest  
ok. 6,9 razy większa.

W trakcie badań rejestrowano również czas adsorpcji dla poszcze-
gólnych adsorbentów. Za maksymalny czas adsorpcji ( tnas) uznano 
moment, w którym badana próbka nie zmieniała masy. W warunkach 
tych ustaliła się równowaga termodynamiczna pomiędzy adsorbatem 
a adsorbentem (Rys. 6).

Rys. 6. Maksymalny czas adsorpcji tnas
 wyznaczony dla badanych 

adsorbentów

Z analizy danych zawartych na wykresie wynika, że najkrótszy czas 
adsorpcji wyznaczono w przypadku próbki haloizytu HE2; czas maksy-
malnej adsorpcji wynosił 70 min. Czas adsorpcji wyznaczono najdłużej 
dla próbki perlit PR3; czas maksymalnej adsorpcji wynosił 122 i był 
około 1,7 razy dłuższy od próbki haloizyt HE2. Dla adsorbentu diato-
mit D1 maksymalny czas adsorpcji wynosił 80 min.

mA = mr (cp – ck)

mA a = ——mW
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Analizując wyniki badań można przyjąć, że najbardziej efektyw-
nym adsorbentem jest perlit PR3, dla którego wyznaczono najwyższą 
wielkość adsorpcji. Wydłużenie maksymalnego czasu adsorpcji w wa-
runkach usuwania skażeń rzeczywistych może być mniej znaczące.

W kolejnej części badań wyznaczono izobarę adsorpcji dla zmien-
nych temperatur w zakresie 290 do 330K (Rys. 7). Badania wykonano 
pod stałym ciśnieniem wynoszącym 101 000 Pa. W badaniach stoso-
wano perlit PR3, który uznano za najbardziej efektywny adsorbent.

Rys. 7. Izobara adsorpcji oleju napędowego na adsorbencie  
perlicie PR3

W celu uzyskania powtarzalności wyników, przyjęto taki sam 
czas procesu sorpcji oleju napędowego dla każdej temperatury; 
wynosił on 30 min.

Analizując wyniki badań można stwierdzić, że perlit posiada naj-
większe właściwości adsorpcyjne w przedziale temp. 291 do 300K. 
Wydajność adsorpcyjna wyraźnie spada po przekroczeniu temp. 
300K. Jest to istotna informacja, gdyż zastosowanie adsorbentu 
w różnych warunkach pogodowych będzie miało swoje odzwier-
ciedlenie w logistycznym zaplanowaniu jego zużycia w warunkach 
rzeczywistych. Z analizy wyników badań wynika wniosek, że 1 kg 
adsorbentu w temp. 291K pochłonie aż 3,16 kg oleju napędowe-
go w czasie 30 min., natomiast w temp. 331K tylko 1,79 kg. Jest 
to znaczna różnica przy usuwaniu skutków skażeń awarii na dużą 
skalę. Po wydłużeniu czasu adsorpcji wskaźnik ilości pochłoniętego 
oleju napędowego będzie wyraźnie większy.

 
Podsumowanie

Rosnące zapotrzebowanie na surowce energetyczne wymu-
sza potrzebę transportu coraz większych ilości paliw. Wzmożony 
transport i przetwarzanie tych surowców stwarza niebezpieczeń-
stwo występowania awarii w postaci niekontrolowanych wycie-
ków do środowiska. Na układach modelowych wykonano badania 
sorpcji oleju napędowego na wybranych sorbentach mineralnych. 
Jako adsorbenty stosowano haloizyt, diatomit i perlit. Wyso-
ką zdolność sorpcji oleju opałowego w warunkach normalnych 
wykazuje perlit, który adsorbuje 3,16 g oleju na 1 g sorbentu. 
Zdolność adsorpcji haloizytu jest ok. 6,9 razy mniejsza, a diato-
mitu 2,3 razy w porównaniu do próbki perlitu. Maksymalny czas 
adsorpcji oleju opałowego jest natomiast odwrotnie proporcjonal-
ny do wielkości adsorpcji próbek badanych adsorbentów. Wpływ 
temperatury na proces adsorpcji badano z zastosowaniem perlitu. 
Wyznaczona wielkość adsorpcji przy stałym ciśnieniu maleje ze  
wzrostem temperatury.
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