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Streszczenie
Wzrost rozwoju transportu, techniki i przemysáu powoduje coraz czĊstsze problemy z niekontrolowanymi rozlewami olejowymi, które
mogą powodowaü skaĪenie Ğrodowiska, zanieczyszczając wody, gleby oraz powietrze. Istnieje szereg metod likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych. WĞród najczĊĞciej stosowanych metod ich usuwania jest zbieranie olejów przy uĪyciu sorbentów mineralnych.
Ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü, áatwe stosowanie oraz cenĊ uĪytkownik ma moĪliwoĞü wyboru takiego produktu, który bĊdzie efektywny
i nie bĊdzie toksyczny dla Ğrodowiska. Wedáug uĪytkowników najistotniejszym parametrem dla sorbentów, stosowanych zarówno na powierzchniach utwardzonych, jak i powierzchniach wód, jest cháonnoĞü. Dobre wáaĞciwoĞci sorpcyjne sorbentu umoĪliwiają zastosowanie
niewielkiej iloĞci materiaáu do zebrania stosunkowo duĪego rozlewu olejowego. Celem artykuáu jest pokazanie wpáywu skáadu chemicznego oraz morfologii wybranych sorbentów mineralnych dostĊpnych na polskim rynku na ich wáaĞciwoĞci sorpcyjne. W artykule zaprezentowano wyniki obserwacji z mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej, analizĊ jakoĞciową skáadu chemicznego metodą
EDS oraz badania cháonnoĞci wykonane metodą wagową.
Sáowa kluczowe: sorbent mineralny, struktura, cháonnoĞü

IMPACT OF CHEMICAL COMPOSITION AND MORPHOLOGY ON THE POROUS MATERIALS SORPTIVITY
The development of transport, technology and industry results in more frequent problems with uncontrolled oil spill which could contaminate the environment, polluting at the same time water, soil and air. There are several methods of removing the spills of petroleum derivatives. Among the most commonly used methods to remove them is to collect oil with mineral sorbents. Due to availability, easy usage
and accessible price the user is able to select such a product that will be effective and will not be toxic to the environment. According to the
users, absorbency is the most important parameter for sorbents used both on paved surfaces and water surface. Good sorption properties
of the sorbent make possible the use of small quantities of the product to collect a relatively large oil spill. The main aim of this article is to
show the inÀuence of the chemical composition and morphology of selected mineral sorbents which are available on the Polish market on
their sorption properties. Presented are the results of optical microscopy observation, scanning electron microscopy, a qualitative analysis
of the chemical composition by EDS and absorbency tests performed by the gravimetric method.
Keywords: Mineral sorbent, Texture, Absorbency

1. Wprowadzenie
Podczas dziaáaĔ ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
w przypadku wystąpienia zdarzeĔ z udziaáem substancji niebezpiecznych, rozlewiska zbierane są mechanicznie lub za
pomocą sorbentów [1-3]. Gdy usuwanie skutków wycieku
za pomocą sorbentów nie jest wystarczające, dodatkowo
stosuje siĊ równieĪ Ğrodki dyspergujące.
W ratownictwie chemicznym i ekologicznym sorbentami okreĞla siĊ ciaáa staáe o rozwiniĊtej powierzchni
wáaĞciwej, wykorzystywane do zbierania rozlewów cieczy
niebezpiecznych [4, 5].
Sorbenty charakteryzują siĊ róĪną strukturą i charakterem chemicznym. Mogą to byü materiaáy organiczne, nieorganiczne, pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
[6]. Sorbenty mogą wystĊpowaü w formie sypkiej bądĨ
w formie produktów gotowych, takich jak zapory sorpcyjne
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czy maty sorpcyjne [7]. Sorbenty najczĊĞciej uĪywane są
do usuwania wĊglowodorów z podáoĪa staáego, ale wystĊpują równieĪ produkty, które moĪna stosowaü do usuwania zanieczyszczeĔ ze Ğrodowiska wodnego. Ze wzglĊdu
na duĪą róĪnorodnoĞü sorbentów oraz ich dostĊpnoĞü są
one produktami czĊsto stosowanymi w przypadku zbierania
rozlewów substancji niebezpiecznych. Niektóre materiaáy
sorpcyjne są wykorzystywane równieĪ do pocháaniania gazów i par, np. w celu oczyszczania lub osuszania powietrza.
Mechanizm dziaáania sorbentów polega na wcháoniĊciu rozlewu substancji niebezpiecznej, poprzez trwaáe związanie
go w porach. Zastosowanie sorbentu zabezpiecza przed
dalszym rozprzestrzenianiem siĊ substancji, równieĪ przed
przedostawaniem siĊ do gruntów i przenikaniem do wód,
znacznie ograniczając zasiĊg rozlewu [4]. Sorbowanie substancji moĪe odbywaü siĊ poprzez zatrzymanie substancji
sorbowanej na powierzchni materiaáu sorbującego bądĨ
poprzez wnikanie do wnĊtrza sorbentu przez mikrokanaáy
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(pory otwarte), wykorzystując caáą objĊtoĞü sorbentu podczas pocháaniania. W procesie sorbowania moĪe wystĊpowaü jeden z tych mechanizmów lub oba jednoczeĞnie.
PrzewaĪnie obserwuje siĊ mieszany mechanizm sorbowania, co znacznie zwiĊksza zdolnoĞü pocháaniania zanieczyszczeĔ [8].
CháonnoĞü jest decydującym parametrem podczas doboru sorbentu, zarówno do zastosowania na powierzchniach
staáych jak i powierzchniach wód [7]. ZdolnoĞci sorpcyjne
materiaáów zaleĪą od ich powierzchni aktywnej (wynikającej
ze stopnia rozdrobnienia i porowatoĞci), skáadu fazowego
mineraáów, wáaĞciwoĞci ¿zykochemicznych, tj. powinowactwa chemicznego do pocháanianego medium, oddziaáywaĔ
polarnych oraz warunków termodynamicznych przebiegu
procesu pocháaniania [9]. DuĪa cháonnoĞü sorbentu umoĪliwia zastosowanie niewielkiej iloĞci materiaáu sorpcyjnego
do zebrania duĪej iloĞci rozlewu.
W przypadku sorbentów sypkich ich zdolnoĞü pocháania
związana jest z wielkoĞcią aktywnej powierzchni adsorpcji
ziaren, które mogą mieü róĪny ksztaát i porowatoĞü oraz ze
skáadem fazowym i budową chemiczną. Materiaáy o wysokiej
porowatoĞci charakteryzują siĊ równieĪ duĪą powierzchnią
wáaĞciwą, która jest caákowitą powierzchnią ciaáa staáego
z uwzglĊdnieniem powierzchni zewnĊtrznej cząstek oraz
powierzchni struktury porowatej [10].
Materiaá sorpcyjny w postaci silnie rozdrobnionych ziaren ma duĪą powierzchniĊ adsorpcji jednak wystĊpowanie bardzo maáych i lekkich ziaren powoduje utrudnienia
w dozowaniu sorbentu w warunkach dziaáaĔ ratowniczych.
Stosowanie materiaáu o duĪym rozdrobnieniu prowadzi do
zapylenia miejsca podawania, unoszenia ziaren przez prądy powietrza oraz koniecznoĞci stosowania masek przeciwpyáowych. W efekcie, substancja sorbująca podawana
jest w znacznej czĊĞci poza obszar rozlewiska i nie jest
wykorzystywana w procesie usuwania zanieczyszczenia.
Optymalny skáad granulometryczny ziaren o rozwiniĊtej powierzchni aktywnej zapewnia dobrą skutecznoĞü dziaáania
wyrobów stosowanych w postaci sypkiej i jednoczeĞnie
wygodne uĪytkowanie.
WcháoniĊcie substancji niebezpiecznej przez sorbent nie
powoduje jej chemicznej neutralizacji, zabezpiecza jedynie
przed rozprzestrzenianiem siĊ skaĪenia. Sorbenty po uĪyciu naleĪy utylizowaü zgodnie z obowiązującymi przepisami
[11].
Celem prezentowanej pracy jest pokazanie wpáywu skáadu chemicznego oraz morfologii wybranych sorbentów mineralnych dostĊpnych na polskim rynku na ich wáaĞciwoĞci
sorpcyjne.

1% MgO, 2% CaO, 2% K2O + Na2O, 4% inne. Wykazuje
biernoĞü chemiczną wobec wszystkich páynów z wyjątkiem
kwasu Àuorowodorowego. Przeznaczony jest do usuwania
zanieczyszczeĔ z powierzchni staáych.
Sorbent Y (wermikulit) o srebrzystym zabarwieniu charakteryzuje siĊ budową „harmonijkową” oraz gĊstoĞcią nasypową 130,5 g/l. Zgodnie z deklaracją producenta w skáad
sorbentu Y wchodzą: 35% SiO2, 14% MgO, 12% Al2O3, 7%
Fe2O3, 3,5% K2O, 1% CaO, 0,1% Mn2O3, a takĪe As, Ni, Cd,
Pb, Hg. Stosowany jest do usuwania substancji z wycieków i rozlewów np. olejów, cieczy przemysáowych, benzyn,
táuszczów itp. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeĔ.
Sorbent Z (perlit ekspandowany) charakteryzuje siĊ biaáym zabarwieniem kanciastych ziaren, wielkoĞcią ziarna
deklarowaną przez producenta 0-4 mm oraz gĊstoĞcią nasypową 90,36 g/l. Zgodnie z deklaracją producenta w skáad
sorbentu Z wchodzą: (65-75)% SiO2, (10-18)% Al2O3, (6-9)%
K2O + Na2O, (2-6)% MgO + CaO, (1-5)% Fe2O3. Stosowany
jest do usuwania zanieczyszczeĔ ropopochodnych z wody
i powierzchni staáych.
Do badaĔ cháonnoĞci stosowano olej napĊdowy Ekodiesel Ultra, produkt PKN Orlen, o gĊstoĞci 0,845 g/cm3 i lepkoĞci 4,08 mPa·s oraz olej para¿nowy lekki, produkcji PPH
„STANDARD” Sp. z o.o., o gĊstoĞci 0,850 g/cm3 i lepkoĞci
45,6 mPa·s.

3. Metodyka badawcza
Badania wybranych sorbentów rozpoczĊto od obserwacji
przy uĪyciu mikroskopu stereoskopowego Olympus SZX10
oraz przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
HITACHI SU-70. Obserwacje pozwoliáy na zobrazowanie
morfologii oraz porowatoĞci powierzchni poszczególnych
materiaáów.
W ramach prowadzonych badaĔ przeprowadzono analizĊ
jakoĞciową skáadu chemicznego metodą EDS poszczególnych sorbentów przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI SU-70 z wykorzystaniem przystawki
YAGBSE do analizy EDS.
Ostatnim etapem badaĔ byáo wykonanie badaĔ cháonnoĞci, która polega na oznaczeniu zdolnoĞci sorbentu do

2. Materiaáy do badaĔ
Przedmiotem badaĔ byáy trzy ogólnodostĊpne na rynku
polskim sorbenty mineralne stosowane do usuwania zanieczyszczeĔ z powierzchni staáych. Na potrzeby artykuáu
zostaáy one nazwane: X, Y, Z.
Sorbent X (diatomit kalcynowany) charakteryzuje siĊ jasnobrązowym zabarwieniem kulistych ziaren oraz wielkoĞcią
ziarna deklarowaną przez producenta 0,5-1 mm i gĊstoĞcią
nasypową 463,4 g/l. Deklarowany skáad chemiczny sorbentu X jest nastĊpujący: 75% SiO2, 10% Al2O3, 6% Fe2O3,

Rys. 1. Obraz cząstek sorbentu X z mikroskopu optycznego.
Fig. 1. Optical microscopy image of particles of sorbent X.
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Z obserwacji przy uĪyciu mikroskopii optycznej wynika, Īe
sorbent X charakteryzuje siĊ obáymi ksztaátami z nielicznymi ostrymi krawĊdziami, a na powierzchni poszczególnych
ziaren widoczne są liczne pory maáych rozmiarów (Rys. 1).
Dla dokáadniejszego zobrazowania struktury sorbentu przeprowadzono obserwacje z uĪyciem skaningowej mikroskopii
elektronowej (Rys. 4). Obserwacje te pozwoliáy zaobserwowaü duĪe rozwiniĊcie powierzchni ziaren sorbentu z widocz-

nymi na ich powierzchni licznymi fragmentami okrzemków,
dziĊki czemu materiaá ten charakteryzuje siĊ porami rozmiarów mikro – i nanometrycznych, które mogą mieü wpáyw na
sorpcyjnoĞü tego materiaáu.
Z kolei podczas obserwacji przy uĪyciu mikroskopu
optycznego sorbentu Y stwierdzono, Īe produkt charakteryzuje siĊ budową páytkową. Poszczególne páytki tworzą pakiety w formie harmonijek. PomiĊdzy poszczególnymi pakietami widoczne są liczne przerwy – pory materiaáu (Rys. 2).
Dokáadniejsze zobrazowanie mikrostruktury tego sorbentu
umoĪliwiáy obserwacje przy uĪyciu skaningowej mikroskopii
elektronowej (Rys. 5). Analizy obrazów z SEM potwierdzają
páytkową budowĊ sorbentu Y. Sorbent ten zbudowany jest
z páytek, a pomiĊdzy poszczególnymi pakietami páytek lub
páytkami wystĊpują puste przestrzenie – pory, które mogą
mieü wpáyw na cháonnoĞü tego materiaáu.
Obserwacje przy uĪyciu mikroskopii optycznej wykazaáy,
Īe sorbent Z charakteryzuje siĊ obáymi ksztaátami i niejednorodnoĞcią materiaáu. MoĪna zaobserwowaü ziarna o srebrzystym poáysku i chropowatej powierzchni oraz ziarna bez
poáysku o ostrych krawĊdziach i chropowatej powierzchni
(Rys. 3). Obserwacje z uĪyciem skaningowej mikroskopii
elektronowej pozwoliáy zaobserwowaü powierzchniĊ ziaren

Rys. 2. Obraz cząstek sorbentu Y z mikroskopu optycznego.
Fig. 2. Optical microscopy image of particles of sorbent Y.

Rys. 3. Obraz cząstek sorbentu Z z mikroskopu optycznego.
Fig. 3. Optical microscopy image of particles of sorbent Z.

pocháaniania oleju napĊdowego oraz para¿ny lekkiej. Do
wyznaczenia tego parametru wykorzystano metodĊ Westinghousa. Analizy prowadzono na stoĪkach o Ğrednicy 70
mm i wysokoĞci 75 mm, wykonanych z siatki ze stali nierdzewnej o boku oczka 0,25 mm. Do badaĔ stosowano 20
g sorbentu. Parametr cháonnoĞci wyznaczono z równania:

R

m2  m1
100%
m1

(1)

gdzie: R – zdolnoĞü sorbowania [% wag.], m1 – masa
próbki sorbentu do badaĔ [g], m2 – masa nasyconego sorbentu [g].

4. Wyniki BadaĔ

a)
Rys. 4 .Obrazy SEM sorbentu X: a) widok ogólny, b) szczegóáy mikrostruktury.
Fig. 4. SEM images of sorbent X: a) general view, b) details of microstructure.
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a)

b)

Rys. 5 .Obrazy SEM sorbentu Y: a) widok ogólny, b) szczegóáy mikrostruktury.
Fig. 5. SEM images of sorbent Y: a) general view, b) details of microstructure.

a)

b)

Rys. 6 .Obrazy SEM sorbentu Z: a) widok ogólny, b) szczegóáy mikrostruktury.
Fig. 6. SEM images of sorbent Z: a) general view, b) details of microstructure.

sorbentu, które charakteryzują siĊ duĪą chropowatoĞcią
spowodowaną licznymi spĊkaniami powierzchni ujawniającymi puste przestrzenie pod powierzchnią ziaren (Rys. 6).
ObecnoĞü licznych luk w mikrostrukturze sorbentu Z sugeruje równieĪ maáa gĊstoĞü nasypowa i wáaĞciwoĞü ta moĪe
mieü wpáyw na cháonnoĞü badanego materiaáu.
W ramach prowadzonych badaĔ przeprowadzono takĪe analizĊ jakoĞciową skáadu chemicznego metodą SEM
– EDS (Tabela 1-3, Rys. 7-9).
Widmo skáadu pierwiastkowego (Rys. 7) oraz analiza jakoĞciowa skáadu chemicznego (Tabela 1) sorbentu X wskazują, Īe gáównymi skáadnikami tego sorbentu są krzem, tlen,
glin i Īelazo, co poĞwiadczają intensywne piki od linii Si – K,
O – K, Al – K, Fe – K. Badania wykazaáy równieĪ obecnoĞü
wĊgla, sodu, magnezu, potasu i wapnia, wystĊpujących
w iloĞciach poniĪej 1% wag.
Spektrum skáadu pierwiastkowego (Rys. 8) oraz analiza jakoĞciowa skáadu chemicznego (Tabela 2) sorbentu Y
wykazaáy obecnoĞü krzemu, tlenu, magnezu, glinu, potasu,
Īelaza i wĊgla, co poĞwiadczają intensywne piki od linii Si –
K, O – K, Mg – K, Al – K, K – K, Fe – L oraz C – K. Analiza
wykazaáa takĪe obecnoĞü wapnia i sodu.

Widmo skáadu pierwiastkowego (Rys. 9) oraz analiza jakoĞciowa skáadu chemicznego (Tabela 3) sorbentu Z wskazują, Īe gáównymi skáadnikami tego sorbentu są krzem, tlen,
glin i potas o czym Ğwiadczą intensywne piki od linii Si – K,
O – K, Al – K, K – K. Badania wykazaáy równieĪ obecnoĞü
wĊgla, sodu, magnezu, wapnia oraz Īelaza w iloĞciach poniĪej 1% wag.
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono obecnoĞü
najczĊĞciej wystĊpujących pierwiastków tlenu i krzemu.
Stanowią one wiĊc gáówne skáadniki wielu mineraáów.
Krzem zazwyczaj wystĊpuje w tych mineraáach w postaci
tetraedrów [SiO4]4 – tworzących za poĞrednictwem tlenu
záoĪone strukturalnie ukáady dwu i trójwymiarowe. WystĊpujący w skáadzie badanych sorbentów glin jest trzecim
z kolej najbardziej rozpowszechnionym skáadnikiem mineraáów. MoĪe wystĊpowaü w koordynacji oktaedrycznej
[AlO6]9 – oraz tetraedrycznej [AlO4]5-. Dodatkowo, warstwy
tych mineraáów mogą zawieraü inne skáadniki np. magnez
i Īelazo. W zaleĪnoĞci od struktury, skáadu fazowego oraz
chemicznego mineraáy mogą wykazywaü róĪne wáaĞciwoĞci [12], a mody¿kacje umoĪliwiają uzyskanie efektywnych
adsorbentów [13].

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 1, (2016)

25

D. RIEGERT, A. MIAZGA, K. RADWAN, J. RAKOWSKA

Tabela 1. ĝredni udziaá wagowy poszczególnych pierwiastków dla sorbentu X.
Table 1. Average proportion by weight of the individual elements for sorbent X.

ĝredni udziaá
[% wag.]

C-K

O-K

Na-K

Mg-K

Al-K

Si-K

K-K

Ca-K

Fe-K

0,58

54,63

0,25

0,63

3,54

36,17

0,66

0,38

2,98

Tabela 2. ĝredni udziaá wagowy poszczególnych pierwiastków dla sorbentu Y.
Table 2. Average proportion by weight of the individual elements for sorbent Y.

ĝredni udziaá
[% wag.]

C-K

O-K

Na-K

Mg-K

Al-K

Si-K

K-K

Ca-K

Fe-L

1,75

45,08

1,00

15,03

6,68

18,80

4,53

1,10

9,20

Tabela 3. ĝredni udziaá wagowy poszczególnych pierwiastków dla sorbentu Z.
Table 3. Average proportion by weight of the individual elements for sorbent Z.

ĝredni udziaá
[% wag.]
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C-K

O-K

Na-K

Mg-K

Al-K

Si-K

K-K

Ca-K

Fe-K

0,8

55,4

1,3

0,3

6,1

31,4

3,4

0,6

0,9

Rys. 7. Widmo skáadu pierwiastkowego przykáadowego badanego
mikroobszaru dla sorbentu X.
Fig. 7. A spectrum of elemental composition of an example area
of the sorbent X.

Rys. 8. Widmo skáadu pierwiastkowego przykáadowego badanego
mikroobszaru dla sorbentu Y.
Fig. 8. A spectrum of elemental composition of an example area
of the sorbent Y.

Rys. 9. Widmo skáadu pierwiastkowego przykáadowego badanego
mikroobszaru dla sorbentu Z.
Fig. 9. A spectrum of elemental composition of an example area
of the sorbent Z.

Rys. 10 .CháonnoĞü sorbentów w oleju napĊdowym i para¿nowym.
Fig. 10. Absorption of sorbents in fuel and paraf¿n oils.

Na Rys. 10 przedstawiono zdolnoĞü do pocháaniania
oleju napĊdowego oraz oleju para¿nowego badanych sorbentów. NajwyĪszą cháonnoĞü, zarówno oleju napĊdowego
jak i para¿nowego, wykazuje sorbent Z. Natomiast najmniejsze zdolnoĞci sorpcyjne posiada sorbent X. Sorbent
Z charakteryzuje siĊ chropowatą powierzchnią z wieloma
spĊkaniami, tworzącymi puste przestrzenie, dziĊki którym
pocháaniane medium jest wiązane wewnątrz materiaáu.
Sorbent Y równieĪ posiada duĪą cháonnoĞü, która związana jest z rozwiniĊtą powierzchnią; budowa páytkowa

sprzyja sorbowaniu i zatrzymywaniu pocháanianych zanieczyszczeĔ.
W przypadku badanych sorbentów skáad chemiczny nie
ma wpáywu na cháonnoĞü. Sorbent X i Z posiadają zbliĪony
skáad chemiczny, natomiast ich struktura jest zupeánie inna,
co powoduje, Īe zdolnoĞci sorpcyjnie są znacząco róĪne.
CháonnoĞü sorbentów jest uzaleĪniona nie tylko od mikrostruktury materiaáu sorpcyjnego, ale równieĪ od charakteru
i wáaĞciwoĞci substancji sorbowanej. Wszystkie badane materiaáy sorpcyjne wykazują wiĊkszą cháonnoĞü oleju para¿-
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nowego niĪ oleju napĊdowego. Zaobserwowano wiĊkszą
cháonnoĞü materiaáów w przypadku pocháaniania substancji
o wyĪszej lepkoĞci (olej para¿nowy).
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