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odbarwiania olejów napędowych 
i lekkich olejów opałowych 
przeznaczanych na cele energetyczne
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Wprowadzenie
Wysoka różnica podatku akcy-
zowego [2], pomiędzy olejami 
napędowymi stosowanymi 
jako paliwo do silników Diesla 
a olejami opałowymi i olejami 
napędowymi przeznaczanymi 
na cele energetyczne lub pali-
wa żeglugowe, stanowi silną 
pokusę dla wprowadzania do 
obrotu odbarwianych paliw 
energetycznych jako pełno-
wartościowe oleje napędowe. 
Usuwanie fiskalnego znaczni-
ka Solvent Yellow 124 (SY124) 
i barwników typu Solvent Red 
19 (SR19) i Solvent Red 164 
(SR164) z barwionych lekkich 
olejów opałowych (LOO) i ole-
jów napędowych (ON) jest 
prostym procesem techno-
logicznym. Wyróżniamy trzy 
główne metody tego procesu, 
tzw. metodę mokrą (kwasową) 
z użyciem stężonego kwasu 
siarkowego(VI), metodę ad-
sorpcyjną z wykorzystaniem 
głównie naturalnych i aktywo-
wanych kwasami minerałów 
ilastych (np. bentonit) oraz 
metodę łączoną tzn. metodę 
w której proces odbarwiania 
prowadzony jest zarówno z uży-
ciem kwasu jak i substancji 
adsorbujących. W metodzie 
kwasowej, w pierwszym eta-

pie procesu dodawany jest 
stężony H2SO4, który powo-
duje wytrącanie się znaczni-
ka SY124 i barwników SR19 
i SR164. W następnej fazie 
nadmiar kwasu neutralizowa-
ny jest przeważnie wapnem 
hydratyzowanym, a „gotowy” 
produkt - w celu oddzielenia 
od osadów - pompowany jest 
poprzez filtry do zbiornika po-
reakcyjnego.  Ze względu na 
wysoką korozyjność urządzeń, 
związaną ze stosowaniem 
H2SO4 i możliwość zasiarcze-
nia odbarwionego oleju napę-
dowego, metoda ta stosowana 
jest w ograniczonym zakresie 
i na małą skalę. Praktyczne 
znaczenia posiadają wyłącznie 
metody adsorpcyjne [3]. Pod 
względem technologicznym 
proces ten nie różni się zasad-
niczo od metody kwasowej, 
posiada jednak pewne zalety. 
Stosowanie ziem bielących nie 
powoduje nadmiernej korozji 
i zużywania się urządzeń. Zna-
komite zdolności sorpcyjne ben-
tonitu [4] umożliwiają jedno-
cześnie skuteczne usuwanie po-
zostałości kwasu siarkowego-
(VI) stosowanego jako doda-
tek w prowadzonym procesie. 
Pomimo prostoty i łatwości 
prowadzenia procesu odbar-

wiania lekkich olejów opało-
wych i olejów napędowych 
przeznaczanych na cele ener-
getyczne udowodnienie tego 
procederu wyłącznie na pod-
stawie badań produktu final-
nego nie jest łatwe, praktycz-
nie nie możliwe. Wynika to 
z prostego faktu, iż prowadze-
nie procesu odbarwiania nie 
zmienia w zasadniczy sposób 
podstawowych parametrów 
i właściwości użytkowych pro-
duktu. Ustalenie, czy badany 
olej napędowy jest odbarwio-
nym ON lub LOO wymusza 
konieczność poszukiwania in-
nych dowodów pozwalają-
cych na potwierdzenie prowa-
dzenia procesu odbarwiania 
i powiązania ich z wyrobem 
gotowym. Znajomość warun-
ków oraz mechanizmu pro-
cesu pozwala przypuszczać, 
iż właściwym materiałem ba-
dawczym powinny być odpa-
dowe szlamy i osady powsta-
jące w trakcie prowadzenia 
procesu.
Doskonałą metodą analitycz-
ną stosowaną w analizie jako-
ściowej różnego rodzaju ciał 
stałych i osadów jest metoda 
fluorescencji rentgenowskiej
[5]. Jako metoda analityczna 
fluorescencja rentgenowska

wykorzystuje wtórne promie-
niowanie elektromagnetyczne 
powstałe w wyniku uprzed-
niego napromieniowania ba-
danej próbki promieniami X 
(lub γ – gamma). Należy ona 
do najlepszych i skutecznych 
metod oznaczania pierwiast-
ków o liczbach atomowych 
(Z) od 4 do 92, tj. w zakresie 
od berylu do uranu. Na pod-
stawie występowania w ana-
lizowanym widmie charakte-
rystycznych linii spektralnych 
możemy określić skład pier-
wiastkowy badanej próbki. 
Natomiast wielkość natężenia 
fluorescencyjnego promienio-
wania rentgenowskiego jest 
podstawą ilościowego ozna-
czania danego pierwiastka. 
Widma rentgenowskie są wid-
mami związanymi z przejścia-
mi elektronów z powłok we-
wnętrznych, a więc nie biorą-
cymi udziału w tworzeniu wią-
zań. Oznacza to, że rejestrowa-
ne obrazy widm uzależnione 
są wyłącznie od składu pier-
wiastkowego badanych pró-
bek a nie rodzaju związków 
w jakich występują oznaczane 
pierwiastki.  Analogicznie jak 
w przypadku innych metod 
spektroskopowych, porów-
nanie badanego widma XRF 
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Rys. 1. Schemat przemiany SY124 w środowisku kwaśnym, na podstawie [11]

z widmem odniesienia z bazy 
danych może być podstawą 
do identyfikacji badanych
związków.
Duże znaczenie w badaniach 
identyfikacyjnych różnych grup
związków odgrywa także 
spektroskopia UV-VIS. Pomi-
mo, iż nie dostarcza ona szcze-
gółowych informacji o bu-
dowie cząsteczki, to może 
być doskonale wykorzysty-
wana do ich  identyfikacji. 
W badaniach tych wykorzy-
stuje się głównie zakres 200 
– 800 nm. W obszarze tym nie 
obserwujemy selektywnej ab-
sorpcji nasyconych związków 
alifatycznych i naftenowych 
oraz ich pochodnych. Uwi-
dacznia się natomiast silna 
absorpcja związków organicz-
nych zawierających sprzężone 
wiązania wielokrotne i związ-
ków z heteroatomami [6], co 
wyraźnie wskazuje na możli-
wość zastosowania spektro-
skopii UV-VIS do wykrywania 
i oznaczania znacznika SY124 
i barwników typu SR19 i SR164 
[7]. 

Część eksperymentalna
Wyjściowy materiał badawczy 
stanowiły rzeczywiste próbki 
paliw i surowców oraz odpa-
dów poprodukcyjnych po-
branych z instalacji do odbar-
wiania paliw, stanowiących 
dowody w prowadzonym po-
stępowaniu karno-skarbowym. 
Badania prowadzono etapo-
wo, określając dwa główne 

obszary analityczne, dla któ-
rych sformułowano dwa cele 
badawcze.
1. Wykorzystanie fluorescencji
rentgenowskiej w celu ustale-
nia chemicznego podobień-
stwa pomiędzy zabezpieczoną 
próbką ziemi bielącej „Jeltar” 
z próbkami osadów i szlamów 
poreakcyjnych pozwalającego 
na potwierdzenie, iż głównym 
składnikiem analizowanych 
osadów i szlamów jest ta sama 
substancja. 
2. Wykorzystanie spektrosko-
pii UV-VIS do określenia czy 
badane osady zawierają ślady 
fiskalnego znacznika Solvent
Yelow 124.
Do pomiarów widm fluore-
scencji rentgenowskiej wy-
korzystano 12 próbek, w tym  
6 próbek osadów zabezpie-
czonych jako materiał do-
wodowy i 5 próbek osadów 
uzyskanych w laboratorium 
poprzez przefiltrowanie pró-
bek cieczy ropopochodnych 
pobranych z węża, zbiorników 
i mieszalnika. Jedną próbkę 
stanowiła substancja pylista 
opisana jako „ziemia bieląca 
„Jeltar” [8]. Wykonane w Cen-
tralnym Laboratorium Celnym 
w Otwocku badania potwier-
dziły, iż głównym składnikiem 
badanej substancji jest ben-
tonit [9]. Analizę XRF próbek 
szlamów i osadów prowadzo-
no przy użyciu spektrometru 
fluorescencji rengenowskiej
z dyspersją energii typ: Mini-
Pal PW 4025/00, o obszarze 

analitycznym od Na do U, 
wyposażonym w lampę Rh 
o zakresie napięcia od 4 do 30 
kV, natężenia od 1 do 1000µA 
i mocy maksymalnej 9 W [10]. 
Pomiary prowadzono w tem-
peraturze 298 K, w atmosferze 
helu, w czasie 100 s. Stero-
wanie pracą aparatu i analizę 
widm prowadzono w oparciu 
o oprogramowanie MiniPal/
MiniMate 2,0 A.
Do badań, celem potwier-
dzenia obecności znacznika 
Solvent Yelow 124 w osadach, 
wykorzystano 5 próbek osa-
dów. Badane próbki po prze-
myciu n-heksanem poddano 
ekstrakcji metanolem celem 
wyizolowania do roztworu 
znacznika SY124, a następnie 
zakwaszeniu roztworu kwa-
sem solnym celem przepro-
wadzenia SY124 w formę 
oznaczalną. Dane literaturowe 
[11] wskazują, iż w środowisku 
kwaśnym znacznik Solvent 
Yellow 124 ulega przemianie 
zgodnie ze schematem na 
rys. 1. 
Oznaczanie zawartości znacz-
nika SY124 w roztworach 
ekstrakcyjnych prowadzono 
w oparciu o znormalizowane 
procedury badawcze [12-14]. 
Widma UV-VIS rejestrowano 
na  dwuwiązkowym spektrofo-
tometrze typ Evolution™ 300 
w zakresie pomiarowym od 
300 do 800 nm, przy zmiennej 
szybkości skanowania (Intel-
liscan), szerokości szczeliny 
1 nm i grubości warstwy 1 cm. 

Do sterowania pracą aparatu 
i obróbki danych wykorzysta-
no standardowe oprogramo-
wanie VISIONpro™. 

Wyniki 
Fluorescencja rentgenowska
Na rysunkach od 2 do 6 przed-
stawiono obrazy widm fluore-
scencji rentgenowskiej wy-
branych próbek osadów i szla-
mów.  Ze względu na znacz-
ną liczbę badanych próbek 
i widm uzyskanych w trakcie 
badań, w artykule przedsta-
wiono tylko kilka z nich. Na-
tomiast na rysunku 7 zapre-
zentowano widmo XRF ziemi 
bielącej „Jeltar”. 
Porównując przedstawione 
obrazy widm fluorescencji
rentgenowskiej zauważamy 
ich wyraźne podobieństwo 
pomiędzy sobą. Analiza pre-
zentowanych widm potwier-
dziła występowanie w nich 
intensywnych pików charak-
terystycznych dla krzemu, 
potasu, wapnia, baru i żelaza 
oraz słabych dla glinu, man-
ganu i miedzi. 
Obecność linii spektralnych 
cynku w obrazie widma prób-
ki szlamu z mauzera (rys. 2) 
oraz zróżnicowanie intensyw-
ności linii spektralnych siarki 
w pozostałych obrazach widm 
w stosunku do widma ziemi 
bielącej „Jeltar” (rys. 7) spowo-
dowana jest zanieczyszcze-
niami procesowymi.  Wysoka 
zdolność adsorpcyjna mont-
morylonitu w stosunku do 
znacznika SY124 i barwnika 
SR19 oraz kwasu siarkowe-
go(VI) i jonów metali ciężkich 
[15] sprawia, iż koncentra-
cja poszczególnych związków 
w badanych osadach pobra-
nych na różnych etapach pro-
wadzenia procesu może być 



C M Y K

 

Strona 3

30

BADANIA

rok 15, nr 6

różna i  związana jest wyłącz-
nie z typem i stanem technicz-
nym urządzeń i narzędzi oraz 
rodzajem materiałów stoso-
wanych w danym procesie. 

Rys. 2. Obraz widma ED-XRF próbki szlamu z mieszal-
nika (mauzera)

Rys. 3. Obraz widma ED-XRF próbki szlamu z węża

Rys. 4. Obraz widma ED-XRF próbki szlamu z autocys-
terny

Rys. 5. Obraz widma ED-XRF próbki osadu z dna słoika 
cieczy ropopochodnej ze zbiornika „A”

Rys. 6. Obraz widma ED-XRF próbki osadu z dna słoika 
cieczy ropopochodnej ze zbiornika „B”

Rys. 7. Obraz widma ED-XRF próbki ziemi bielącej „JEL-
TAR”

Prezentowana interpretacja 
różnic intensywności poszcze-
gólnych linii spektralnych 
w analizowanych obrazach 
widm nie jest jednak sprzecz-

na ze stwierdzeniem o ich 
wzajemnym podobieństwie. 
Zestawienie widm z rysunków 
od 2 do 7 (rys. 8) jednoznacz-
nie wskazuje na chemiczną 

zgodność badanych osadów 
z próbką ziemi bielącej „Jel-
tar”. Tym samym, pomimo nie-
znacznych różnic w obrazach 
poszczególnych widm, moż-
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na z prawdopodobieństwem 
graniczącym z pewnością 
stwierdzić, iż we wszystkich 
przypadkach głównym skład-
nikiem analizowanych osa-
dów i szlamów jest ta sama 
substancja. Obecność bento-
nitu, jako głównego składnika 
pozostałości technologicz-
nych prowadzonego procesu 
odbarwiania potwierdzona 
została także we wszystkich 
pozostałych próbkach bada-
nych osadów  i szlamów.

Spektroskopia UV-VIS
Na rysunkach 9 i 10 przedsta-
wiono obrazy podstawowych 
widm absorbancji wzorcowe-
go roztworu znacznika SY124 
i ślepej próby. Natomiast na 
rysunkach 11 i 12 podstawo-
we widma UV-VIS roztworów 
ekstrakcyjnych z próbek osa-
dów bez i z zawartością kwasu 

Rys. 8. Porównanie widm ED-XRF z rys. od 2 do 6 z widmem ED-XRF próbki ziemi bielącej (rys. 7)

Rys. 9. Obraz podstawowego widma UV-VIS 
wzorcowego roztworu znacznika SY124

Rys. 10. Obraz podstawowego widma 
UV-VIS ślepej próby 

Rys. 11. Obraz podstawowego widma UV-VIS 
roztworu po ekstrakcji próbki osadu nie 
zawierającego kwasu siarkowego(VI)

Rys. 12. Obraz podstawowego widma 
UV-VIS roztworupo ekstrakcji próbki 
osadu zawierającego kwas siarkowy(VI)
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siarkowego(VI). Porównanie 
widma UV-VIS roztworu po-
ekstrakcyjnego z próbki osa-
du nie zawierającego H2SO4 

(rys. 11) z widmem wzorcowe-
go roztworu znacznika SY124 
(rys. 9) wykazuje ich wyraźne 
wzajemne podobieństwo. Ob-
serwowane w analizowanym 
widmie przegięcie piku w mak-
simum absorbancji przy dłu-
gości fali 520 nm potwierdza 
obecność znacznika SY124 
w analizowanym roztworze 
ekstrakcyjnym. Tym samym 
dowodzi, że badany osad 
zawierał fiskalny znacznik
Solvent Yelow 124.  Analiza 
widma roztworu ekstrakcyj-
nego z próbki osadu z zaad-
sorbowanym kwasem siar-
kowym(VI) (rys. 12) wykazuje 
wyraźne różnice zarówno po-
między podstawowym wid-
mem wzorcowym (rys. 9) jak 
też widmem ślepej próby (rys. 
10). Przebieg krzywej absor-
bancji roztworu ekstrakcyjne-
go próbki osadu zawierające-
go stężony kwas siarkowy(VI) 
uwidacznia jednak słabe pa-
sma w zakresie od 450 do 
600 nm. Celem wykorzystania 
tych pasm do potwierdzenia 
obecności znacznika SY124 
zastosowano spektrofotome-
trię pochodnej. Jako metoda 
analityczna pozwala na elimi-
nację tła i ogranicza wpływ 
substancji przeszkadzających 
przy jednoczesnym wzroście 
selektywności i czułości w po-
równaniu ze spektrofotome-
trią klasyczną [6]. 
Na rysunku 13 przedstawiono 
analizę porównawczą widm 
drugich pochodnych roztworu 
wzorcowego SY124 oraz bada-
nego roztworu ekstrakcyjnego 
z osadu zawierającego kwas 
siarkowy(VI). Optymalizację 

parametrów różniczkowych 
przeprowadzono w oparciu 
o dane z widm przedstawio-
nych na rysunkach 9 i 12. Wi-
doczna wzajemna zgodność 
przebiegu krzywych 2-gich 
pochodnych w zakresie od 
470 do 620 nm potwierdza 
obecność znacznika Solvent 
Yelow 124 w analizowanym 
roztworze, co dowodzi jedno-
cześnie, iż badany osad zawie-
rał fiskalny znacznik Solvent
Yelow 124. 

Wnioski
Wykonane badania wykazały, 
że metoda fluorescencji rent-
genowskiej jest skuteczną 
metodą analizy montmory-
lonitowych odpadów popro-
dukcyjnych powstających 
w procesie odbarwiania ole-
jów napędowych i lekkich 
olejów opałowych i może być 
stosowana do  ustalenia che-
micznego podobieństwa po-
między próbkami sorbentów 
mineralnych (bentonit) a prób-
kami osadów i szlamów pore-
akcyjnych. Do głównych zalet 
XRF należą: prosty sposób 

przeprowadzenia oznaczenia, 
niewielka ilość próbki potrzeb-
na do badań oraz stosunkowo 
łatwa interpretacja widma. 
Niewątpliwą zaletą fluore-
scencji rentgenowskiej – jako 
metody analitycznej – jest 
także możliwość prowadzenia 
badań próbek rzeczywistych, 
bez konieczności jakiejkol-
wiek wstępnej ich obróbki, co 
znaczne skraca czas  i obniża 
koszt pojedynczej analizy. 
Przeprowadzone badania po-
twierdziły także przydatność  
spektroskopii UV-VIS do okre-
ślenia czy badane osady zawie-
rają ślady fiskalnego znaczni-
ka Solvent Yelow 124. Analiza 
widm UV-VIS roztworów eks-
trakcyjnych próbek osadów 
pozwala na potwierdzenie 
obecności fiskalnego znacz-
nika Solvent Yelow 124 w ba-
danych osadach. W zależności 
od rodzaju badanych osadów 
wymaga jednak właściwego 
określenia sposobu rejestracji 
widma. Klasyczna spektrofo-
tometria umożliwia potwier-
dzenie obecności markera SY-
124 wyizolowanego jedynie 

z osadów nie zawierających 
kwasu siarkowego(VI). Identy-
fikacja znacznika SY124 w osa-
dach zawierających stężony 
H2SO4 wymusza stosowania 
spektrofotometrii pochodnej. 
Należy zaznaczyć także, że 
praktyczne wykorzystanie tej 
metody wymaga właściwego  
i starannego przygotowania 
roztworów badawczych, uza-
leżnionego i modyfikowane-
go w zależności od charakteru 
i rodzaju badanych osadów. 
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Rys. 13. Porównanie 2-gich pochodnych widm UV-VIS  
roztworu po ekstrakcji próbki osadu zawierającej kwas 
siarkowy(VI) (1) i wzorcowego roztworu znacznika SY124 (2)


