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У статті оцінено сорбцію нафти із 

суміші нафта-вода при 20 % і 150 % над-

лишку сорбентів - перліту і полотна пропі-

ленового "Пульсатекс-Еко". 

 
Вступ. Нафта та нафтопродукти ви-

знані одними з найбільш загрозливих 

техногенних забруднювачів довкілля в 

світі, що пов’язано із значними масш-

табами їх видобутку, транспортування 

та переробки [1] . Усі об’єкти системи 

магістральних нафтопроводів запроек-

товані, споруджені та експлуатуються 

згідно чинних вимог, що унеможлив-

лює вихід нафти у навколишнє середо-

вище.  

У той же час існує ризик виходу 

нафти у довкілля при виникненні не-

штатних ситуацій та аварій, у тому чи-

слі і зловмисного пошкодження. У та-

ких випадках одними із найбільш враз-

ливих об’єктів впливу є водні об’єкти.  
Для зменшення негативного впливу 

нафти і нафтопродуктів на навколишнє 

середовище важливо знати і застосову-

вати найкращі технології. 

На першому етапі ліквідації наслід-

ків розливу виконується збір нафти ме-

ханічними засобами. У подальшому 

для зв’язування розлитої нафти вико-

ристовуються сорбенти[2]. 
Проведено дослідження реальних 

властивостей сорбентів - перліту і по-

лотна пропіленового "Пульсатекс-Еко", 

які можуть бути застосовані для лікві-

дації розливів нафти на водній поверх-

ні.  

Ефективність застосування сорбен-

тів залежить від багатьох факторів, як 

навколишнього середовища (темпера-

тура, атмосферний тиск, вологість, то-

що), так і властивостей самих сорбен-

тів (обсяги та швидкість поглинання 

нафти, здатність зв’язувати та утримувати 

її) [3, 4]. 

Для проведення дослідження було взя-

то два сорбенти - перліт і полотно 

пропіленове "Пульсатекс-Еко". Для дослі-

джень використано нафту «Російська екс-

портна суміш «URALS», яка 

транспортується з Західносибірського 

регіону Російської Федерації, відноситься 

до важкого сорту нафти з високим 

вмістом низько киплячих фракцій, має 

характерний темно-коричневий колір.  

Перліт відноситься до класу природ-

них силікатних порід, що мають вулканіч-

не походження. Його особливість полягає 

у тому, що при швидкому нагріванні при 

температурі 900-1100°С він збільшується 

в об'ємі до 20 разів і перетворюється на 

пористі гранули білого кольору розміром 

1-10 мм з насипною густиною 75-150 кг/м
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(рис. 1). В результаті виходить дуже лег-

кий екологічно чистий матеріал з відмін-

ними теплопровідними якостями (0,046-

0,08 Вт/м·К при 2 °С), що дозволяє вико-

ристовувати перліт і кінцеві вироби з ньо-

го в багатьох галузях промисловості: бу-

дівництві, металургії, сільському госпо-

дарстві і інших областях в температурно-

му діапазоні від -200 °С до +900 °С. Також 

препарат володіє високою пористістю, яка 

збільшує сорбційну ємність [5]. 

 

 
 

Р и с.  1.  Зовнішній вигляд перліту  

 

Для підвищення сорбції перліт додат-

ково обробляють полісиліконом (гідрофо-

бізують). Крупні промислові запаси перлі-

тової сировини зосереджені в Закарпатсь-

кій області України (родовище "Фогош"). 

Це єдине унікальне родовище перліту в 

Україні. Інші родовища на території СНД 

існують тільки в Росії (у малій кількості) і 

Вірменії. Береговській кар'єр розробляєть-
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ся з 1960 року. Розвідані запаси родо-

вища складають близько 100 млн. м
3
. 

Полотно пропіленове «Пульсатекс-

Еко» відноситься до синтетичних сор-

бентів і являє собою поліпропіленове 

полотно, поверхня якого представлена 

об'ємно-пористими капілярними струк-

турами з хімічних волокон (рис. 2). Да-

ний сорбент зручний у використанні 

(його можна легко і швидко розкатати 

по поверхні вод і він має високу сор-

буючу здатність та гідрофобні власти-

вості, не тоне навіть при повному на-

сиченні. Завдяки хімічній та 

біологічній стійкості може використо-

вуватись в агресивних середовищах. 

Після механічного віджиму – можливе 

повторне використання [6].  

 

 
 

Р и с.  2.  Зовнішній  вигляд  полотна 

поліпропіленового 

 

Загалом дослідження сорбційних 

ємностей сорбентів проводять, викори-

стовуючи гравіметричний метод. Про-

те, також при проведенні досліджень 

використовують сорбцію з чистих зразків 

нафти або з нафто-водяної суміші. В даній 

роботі використовувався метод визначен-

ня питомої сорбції нафти із суміші нафта-

вода, що проводилося при двох різних 

температурах – +5 °С  та  +15 °С. 

Процедуру виконано шляхом термос-

татування окремо сорбента та нафто-

водяної суміші, їх змішування, витримки 

на протязі 30 хвилин при вказаній темпе-

ратурі, відстоювання сорбента із нафто-

водяною сумішшю на ситі протягом однієї 

години та наступного визначення прирос-

ту маси.  

Відстоювання проведено у закритому 

середовищі для запобігання випаровуван-

ня нафти. Співвідношення нафти та води 

для проведення робіт взяте у пропорції 

1:10 (об’ємно), а кількість – у двох варіан-

тах: із надлишком 20% та 150% щодо не-

обхідних кількостей для сорбції усієї наф-

ти в суміші та питомої сорбції кожного 

сорбента. При проведенні дослідження 

також було зафіксовано плавучість сорбе-

нту на поверхні води. 

Кількість поглинутої сорбентом нафти 

була визначена, як різниця між кількістю 

нафти, що використовувалася для конкре-

тного експерименту та кількістю нафтоп-

родуктів, що залишилися у воді після сор-

бції. При проведенні дослідження було 

визначено насипну густину кожного із 

наданих сорбентів у непресованому ви-

гляді [7]. 

Результати досліджень наведені у 

табл. 1. 
 

 Т а б л и ц я  1  

 

Результати дослідження сорбції нафти із суміші нафта-вода при надлишку сорбенту 

 
 

 

 

Назва  

сорбен-

та 

 

 

 

Насип-

на  

густина 

 

 

 

Плавучість  

на поверхні  

води 

Надлишок сорбента 20% Надлишок сорбента 150% 

 

Сорбція нафти 

із нафто-

водяної суміші 

при 5°С 

 

Сорбція нафти 

із нафто-

водяної суміші 

при 15°С 

 

Сорбція нафти 

із нафто-

водяної суміші 

при 5°С 

 

Сорбція нафти 

із нафто-

водяної суміші 

при 15°С 

г/дм
3
 

гнафт/гсорб 

 
гнафт/гсорб гнафт/гсорб гнафт/гсорб гнафт/гсорб 

Перліт 157,7 так (90%) 
2,21 

 
2,18 2,03 1,9 

«Пуль-

сатекс-

Еко» 

31,6 так (98%) 7,86 7,52 5,5 5,3 



Сорбція нафти із нафто-водяної су-

міші при надлишку сорбенту  - перліту 

20 % при температурах 5°С і 15 °С є 

практично однакова – 2,21 і 2,18 від-

повідно.  
Результати досліджень сорбції нафти 

із нафто-водяної суміші при надлишку 

сорбенту 20% наведені на рис. 3. 
Використавши сорбенти у надлишку 

150 %, сорбція нафти із нафто-водяної 

суміші при надлишку при  температурах  

 

 

5°С і 15 °С становила 2,03 і 1,9 від-

повідно. Сорбція нафти при надлиш-

ку полотна поліпропіленового при 

температурі 5 °С становить 5,5, а при 

15 °С – 5,3. Сорбція нафти при надлиш-

ку сорбентів перліту і полотна поліпро-

піленового є більшою при меншій тем-

пературі 5 °С.Результати досліджень 

сорбції нафти із нафто-водяної суміші 

при надлишку сорбенту 150 % наведені 

на рис. 4. 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

С
о

р
б

ц
ія

 н
а

ф
т
и

 (
г
 н

а
ф

т
и

 /
 г

 с
о

р
б

е
н

т
у

)

5°С 15°С

Перліт

Полотно

поліпропіленове

 
 

Р и с.  3.  Результати досліджень сорбції нафти із суміші нафта-вода  

при надлишку сорбенту 20% 
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Р и с.  4.  Результати досліджень сорбції нафти із суміші нафта-вода  

при надлишку сорбенту 150% 



Висновок. Сорбенти є ефективним 

методом ліквідації нафтових розливів на 

водяній поверхні. Їх доцільно застосову-

вати як основний метод ліквідації 

виливів малої потужності або як 

фінальну стадію прибирання великих 

розливів.  

Природоохоронні показники засто-

сування сорбентів, у порівнянні з хіміч-

ними або термічними методами, є най-

кращими, оскільки сорбенти дозволяють 

вилучати нафту в невисоких концентра-

ціях, не вносячи при цьому додаткових 

забруднень в навколишнє середовище. 

За  результатами досліджень вста-

новлено, що кращі сорбційні властивості 

має полотно пропіленове «Пульсатекс-

Еко», яке може сорбувати в 3 рази 

більше нафти, ніж перліт, при цьому йо-

го насипна густина є меншою в 5 разів за 

насипну густину перліту.  

Найбільш суттєвий вплив на процес 

адсорбції має структура поверхні адсор-

бенту, а тому характер процесу адсорбції 

визначається розміром пор. Полотно 

пропіленове має більш розвинену струк-

туру макропор (від 0,004 мкм до 400 

мкм), які, власне, і утримують та сорбу-

ють найкраще рідкі вуглеводні. Макро-

пори відіграють роль транспортних ка-

налів для адсорбованих молекул. 

Природа сорбованої речовини (адсо-

рбату) також суттєво впливає на процес 

адсорбції. В даному випадку в якості ад-

сорбату виступає нафта, основними 

складниками якої є леткі органічні спо-

луки та високомолекулярні гетероорга-

нічні смолисто-асфальтенові речовини    

[8]. 

Оскільки леткі компоненти досить 

швидко випаровуються безпосередньо 

після розливу, визначальний вплив на 

процес адсорбції нафти мають саме ви-

сокомолекулярні важкі фракції, які ма-

ють високу молекулярну вагу та великий 

розмір молекул.  

Отже, для ефективної адсорбції наф-

ти необхідні сорбенти з розвиненою 

структурою макропор, оскільки мікро- та 

перехідні пори не здатні в повній мірі 

утримувати великі та важкі молекули 

нафти на своїй поверхні. 
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