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Katarzyna Ignatowicz
Wykorzystanie niskonakładowych sorbentów
do ograniczenia migracji pestycydów z mogilników
do środowiska
Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki dotyczące badań nad możliwością ograniczenia migracji zdeponowanych odpadów pestycydowych poprzez stosowanie naturalnych odpadowych substancji sorbujących, które tworzyłyby ekran przenikania środków ochrony roślin do hydrosfery
i geosfery. Jako sorbenty naturalne zastosowano osad ściekowy z oczyszczalni ścieków mleczarskich „Mlekovita” w Wysokim Mazowieckiem oraz ten sam osad poddany kompostowaniu z dodatkiem trocin w warunkach naturalnych w Nadleśnictwie Rudka. Na podstawie izoterm sorpcji określono mechanizm procesu, stwierdzono, iż lepsze zdolności sorpcyjne w stosunku do insektycydów
karbaminowych wykazuje osad bez kompostowania.
Słowa kluczowe: sorpcja, mogilnik, kompost, osad ściekowy.

WPROWADZENIE
Przeterminowane lub nie wykorzystane pestycydy stają się odpadami niebezpiecznymi, które niewłaściwie składowane przedostają się w sposób niekontrolowany do środowiska przyrodniczego powodując zagrożenie wszystkich form życia.
Miniona epoka pozostawiła po sobie dziesiątki tysięcy ton nagromadzonych odpadów pestycydowych, które są składowane od lat pięćdziesiątych. Zapasy te powstały między innymi w latach siedemdziesiątych, kiedy ze względów ekologicznych
i toksykologicznych wycofano z obrotu handlowego i stosowania w rolnictwie wiele środków. Przyczyniła się do tego także zła gospodarka środkami ochrony roślin,
wadliwa dystrybucja czy niekontrolowany import. Część środków pozostała w magazynach, część umieszczono w mogilnikach, których budowę rozpoczęto w latach siedemdziesiątych w postaci studzienek o głębokości 3-4 m, zbudowanych
z kręgów betonowych o średnicy 1-3 m lub też w postaci konstrukcji ceglanych,
które po wypełnieniu zasypywano warstwą ziemi grubości około 0,5 m [3,6]. Według danych Ministerstwa Środowiska z 2010 roku łączna masa odpadów pestycydowych w Polsce może sięgać nawet 2567,81 Mg. Największe ilości odpadów znajdują się na terenie byłego województwa zachodniopomorskiego. Z dotychczasowych
kontroli stanu technicznego mogilników wynika, że najgorsza sytuacja jest na
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wschodzie Polski. Na Podlasiu zlokalizowanych jest 10 mogilników, w tym 5 zawierających łącznie 18,41 Mg odpadów pestycydowych do utylizacji. 7 z nich znajduje się w obszarze zlewni Górnej Narwi, a pozostałe w bezpośrednim sąsiedztwie
innych cieków powierzchniowych [6,7]. Komory większości mogilników są nieszczelne, o czym świadczą wyniki analiz próbek gleb i wody z przeprowadzonych
badań kontrolnych [5,6,7,8]. Wyciek z mogilnika podlega transportowi w wodach
podziemnych i następnie w postaci tzw. dopływu podziemnego podlega przechwyceniu przez sieć wód powierzchniowych. Składowiska przeterminowanych pestycydów, nawet po opróżnieniu, jeszcze przez wiele lat będą stanowiły potencjalne
źródło zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Nagromadzenie
substancji toksycznych w jednym miejscu oraz potwierdzona emisja pestycydów
do wód podziemnych powodują poważne zagrożenie środowiska i okolicznych
mieszkańców. O ile lokalne przeniknięcie trucizn do medium wodno-gruntowego
może nie mieć bezpośredniego, istotnego wpływu na okolicznych mieszkańców, to
krótka droga filtracji (często przez gleby lekkie, przepuszczalne, o małych zdolnościach sorpcyjnych) stwarza duże zagrożenie jakości wód powierzchniowych, które transportują toksyny na znaczne odległości. Średnia szybkość przepływu wód
podziemnych w rejonie mogilników Podlasia wynosi około 80-100 m/rok, co oznacza, że w przypadku uszkodzenia konstrukcji stały dopływ zanieczyszczeń do wód
otwartych będzie miał miejsce przez wiele lat. Stąd też, zachodzi konieczność szukania sposobów na ograniczenie migracji pestycydów w środowisku oraz wdrażania nowych pomysłów. W związku z tym, celowym wydaje się przeprowadzenie
badań nad zastosowaniem procesu sorpcji na wybranych sorbentach jako ekranu
przenikania pestycydów do środowiska w celu ograniczenia ich migracji z pozostałych mogilników, magazynów oraz z zanieczyszczonych gleb i betonu. Celem
badań jest poszukiwanie możliwości ograniczenia migracji zdeponowanych odpadów pestycydowych poprzez stosowanie naturalnych i odpadowych substancji sorbujących, które tworzyłyby ekran przenikania środków ochrony roślin do hydrosfery. Stanowiłoby to barierę ochronną dla wód gruntowych i powierzchniowych,
które często stanowią ujęcie dla wody pitnej.

Izotermy adsorpcji
Do oceny maksymalnej pojemności nasycenia adsorbentu oraz określenie mechanizmu sorpcji wykorzystano trzy powszechnie stosowane modele izoterm opisujące dane eksperymentalne izotermę Langmuira (1918), Freundlicha (1894) oraz
BET (1938). [1,2,9,12,13]

44

Inżynieria Ekologiczna Nr 25, 2011

Model Freundlicha

Izoterma Freundlicha to równanie o charakterze eksperymentalnym dobrze
opisujące adsorpcję na powierzchniach heterogenicznych (energetycznie niejednorodnych) oraz na adsorbentach mikroporowatych:
qe = KF ce 1/n

(1)

gdzie: qe (mg/g) - adsorpcja rzeczywista, KF (mg/g) - stała, wyrażająca maksymalną adsorpcję na powierzchni sorbentu i 1/n to stała charakterystyczna związana
z intensywnością procesu sorpcji. Stałe n i KF wyznaczane są doświadczalnie w danej temperaturze.
W celu uproszczenia obliczeń matematycznych przekształcono wzór do postaci:
A=kcn

(2)

Model Langmuira

Izoterma Langmuira zakłada, że adsorbat może tworzyć na powierzchni adsorbentu tzw. monowarstwę cząsteczek oddziałujących z miejscami adsorpcyjnymi (oddziaływanie „pionowe”) a nie oddziałującymi (albo słabo oddziałującymi) ze sobą
(oddziaływania „poziome”). Cząsteczki adsorbatu obecne w fazie ciekłej uderzają
w powierzchnię - prawdopodobieństwo ich zaadsorbowania rośnie wraz z dostępną
wolną powierzchnią. W założeniach równania jest: brak możliwości tworzenia wielowarstwy, stałość energii adsorpcji (powierzchnia energetycznie jednorodna, czyli
homogeniczna), zaniedbywalność oddziaływań bocznych. Równanie izotermy
Langmuira ma postać:
qe = qm ∙

(3)

A=ac/1+kc

(4)

gdzie:
qe (mg/g) adsorpcja rzeczywista w stanie równowagi sorpcyjnej, ce (mg/L) stężenie pestycydu w roztworze w stanie równowagi, qm (mg/g) maksymalna adsorpcja
na powierzchni sorbentu, K stała związana z energią adsorpcji.
W celu uproszczenia obliczeń matematycznych przekształcono wzór do postaci:
gdzie a= qm k.

Model BET

Cząsteczki często tworzą układ wielowarstwowy, stąd też model Langmuira
traci ważność. W 1938 roku Stephan Brunauer Paul Emmett i Edward Teller rozwinęli model biorąc pod uwagę możliwość dodatkowego oddziaływania między cząsteczkami. Izoterma Langmuira ma lepsze zastosowanie dla chemisorpcji, zaś izo45
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terma BET dla fizykosorpcji na nie mikroporowatej powierzchni. Izotermę BET
można zapisać w postaci:
Θ=

(5)

gdzie
Θ= qe/ qm, zaś qe (mg/g) adsorpcja rzeczywista w stanie równowagi sorpcyjnej,
qm (mg/g) maksymalna adsorpcja na powierzchni sorbentu, ce (mg/L) stężenie pestycydu w roztworze w stanie równowagi, K stała związana z energią adsorpcji.
W celu uproszczenia obliczeń matematycznych przekształcono wzór do postaci:
A=ac / (1+c)(1+Kc)

(6)

gdzie:
A (mg/g) ilość pestycydów adsorbowana na powierzchni adsorbentu w równowadze, c (mg/L) stężenia pestycydów w roztworach wodnych w równowadze,
a (mg/g) jest maksymalną pojemnością adsorpcji wielowarstwowej, K jest stałą związaną z energią adsorpcji.

Materiały i metody
Sorbent i sorbat

Na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych [5,6,7] jako reprezentatywny sorbat wytypowano występujący w okolicach mogilników insektycyd
karbaminowy pirymikarb. Zastosowano czystą chemicznie (99,8±0,2%) substancję
aktywną pirymikarbu wytworzoną przez Instytut Syntezy Organicznej w Warszawie.
W badaniach zastosowano dwa niskonakładowe sorbenty: osad ściekowy
z oczyszczalni ścieków mleczarskich „Mlekovita” w Wysokim Mazowieckiem [4]
oraz ten sam osad poddany kompostowaniu z dodatkiem trocin w warunkach naturalnych w Nadleśnictwie Rudka.
„Mlekovita” jest to największy zakład mleczarski działający na terenie województwa podlaskiego, a także jeden z największych w kraju. Indywidualna biologiczna oczyszczalnia ścieków generuje tu od 2200 do 2500 ton suchej masy osadów
rocznie. Osady po wcześniejszym zagęszczaniu są stabilizowane tlenowo z zastosowaniem wydzielonej komory. Ustabilizowane osady odwadniane są na prasie filtracyjnej. Zagęszczanie i odwadnianie wspomagane jest emulsją K 233 L oraz K 255 L.
Osad po procesie przeróbki zagospodarowywany jest rolniczo na terenach leżących
w obrębie powiatu. Tak duża ilość powstających osadów powoduje, że część z nich
może być niezagospodarowana rolniczo i istnieje niebezpieczeństwo gromadzenia
się dużych ilości osadu w oczyszczalni. Dlatego też celowym wydało się wykorzystanie osadu mleczarskiego do przyrodniczego zastosowania w postaci bariery
ochronnej bądź też w przyszłości do rekultywacji terenu po likwidacji mogilników.
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Ponadto w badaniach zastosowano osad ściekowy z oczyszczalni ścieków mleczarskich „Mlekovita” w Wysokim Mazowieckiem poddany kompostowaniu z dodatkiem odpadów leśnych (trocin i zrębek) w Nadleśnictwie Rudka [4]. W Nadleśnictwie
Rudka kompostowaniu poddano trociny, słomę i zrębki z dodatkiem osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków mleczarskich S. M. MLEKOVITA
w Wysokiem Mazowieckiem. Do kompostowania zużyto: 180 m3 trocin, 180 m3 słomy, 180 m3 zrębków, 100 m3 osadów ściekowych. Kompostowanie prowadzone było
w 18 pryzmach. Pryzmy miały następujące wymiary: wysokość ok. 1,4 m, szerokość
dolnej podstawy ok. 2,0 m, szerokość górnej podstawy ok. 1,0 m. Uzyskany kompost
posiadał barwę brunatną, zapach ziemi ogrodowej, struktura nie przypominała struktury osadu użytego do kompostowania.
Charakterystykę osadu oraz kompostu podano w tabeli 1 i 2 oraz na rysunkach
1 i 2.
Tabela 1. Charakterystyka osadu mleczarskiego
Table 1. The characteristic of sewage sludge
Sorbent
Ca
21,9
osad

Pb
3,3
pH
7,46

Własności
Nawozowe [g/kg sm]
Mg
Nog
N-NH4+
Pog
13,1
39,2
1,58
31,4
Metale [mg/kg sm]
Cu
Cd
Cr
Ni
24,3
0,15
10,9
3,8
Inne [%]
Uwodnienie %
Sucha masa %
84
16

C
376,7

K
7,1

Zn
137

Hg
0,12

Substancje organiczne
66,5

Tabela 2. Charakterystyka kompostu
Table 2. The characteristic of compost
Sorbent
Ca
20,2
kompost

Pb
5,4
pH
5,88

Własności
Nawozowe [g/kg sm]
Mg
Nog
N-NH4+
Pog
4,20
8,1
0,20
6,1
Metale [mg/kg sm]
Cu
Cd
Cr
Ni
25,1
0,30
4,3
3,5
Inne [%]
Uwodnienie %
Sucha masa %
73,7
26,3

C
265,8

K
2,2

Zn
123

Hg
0,20

Substancje organiczne
70,3
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Rys. 1. Osad mleczarski w oczyszczalni ścieków w Wysokiem Mazowieckiem
Fig. 1. The sewage sludge in WWTP in Wysokie Mazowieckie

Rys. 2. Pryzmy kompostowe
Fig. 2. The compost heaps

Metody badawcze

Badania w warunkach statycznych prowadzono według powszechnie stosowanej metodyki [8,10,11,14,16]. Miały one na celu wykreślenie izoterm adsorpcji, dzięki którym możliwe jest porównanie wielkości sorpcji różnych sorbatów na różnych
sorbentach oraz określenie mechanizmu procesu sorpcji. Wytypowany sorbent, po
uprzednim odgazowaniu, przemyciu wodą destylowaną i wysuszeniu roztarto moździerzem kulowym i suszono w suszarce elektrycznej w temperaturze 150oC przez
okres 3 godzin do stałej masy. Z tak otrzymanego sorbenta przygotowano naważki
o masie: 0,001, 0,002; 0,005; 0,01; 0,025 g na każde 100 ml roztworu. Reprezentatywne próbki sorbenta dodawano do kolb stożkowych, w których znajdował się roztwór pestycydu o stężeniu 3 mg/dm3. Naczyńka wytrząsano na wytrząsarce mecha48
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nicznej typu 358 S przy stałej amplitudzie drgań 9 przez okres 24 godzin, po czym
pozostawiano je na 48 godzin w celu uzyskania pełnej równowagi sorpcyjnej. Po
tym czasie próby poddawano podwójnej filtracji stosując miękkie sączki bibułowe.
Pierwszą i ostatnią porcję przesączu odrzucano.

pirymikarb

Rys. 3. Chromatogram pirymikarbu (t=12,602)
Fig. 3. The chromatogram of pirymicarb (t=12,602)

Analizę procesu sorpcji przeprowadzono na podstawie uzyskanych wyników
(wykorzystując program Statistica). Estymowano izotermy Freundlicha, Langmuira,
BET jako modele nieliniowe metodą najmniejszych kwadratów za pomocą algorytmu Gaussa-Newtona. [2,8]

Metody analityczne

We wszystkich próbkach określano zgodnie z obowiązującą metodyką stężenie
pestycydów z wykorzystaniem chromatografu gazowego AGILENT6890 przy zastosowaniu kolumny NP w akredytowanym laboratorium Instytutu Ochrony Roślin
oraz chromatografu gazowego GC/MS/MS 4000 sprzężonego ze spektrometrem
mas w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska. Przykładowy
49
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chromatogram przedstawiono na rysunku 3. Ponadto po mineralizacji próbek osadu
i kompostu według procedury EPA 3015 za pomocą mineralizatora mikrofalowego
Mars 5 określono także stężenie metali metodą atomowej spektrofotometrii emisyjnej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-AES, przy czym rtęć
oznaczano metodą atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej metodą zimnych par
CV-AAS.

Rezultaty i ich dyskusja
Uzyskane wyniki badań przedstawiono na wykresach 4-6 oraz w tabeli 3. Charakterystyka zastosowanych sorbentów (tab. 1 i 2) wskazuje, że oba spełniają warunki jakim powinny odpowiadać osady stosowane do przyrodniczego wykorzystania
[15]. Proces sorpcji opisano równaniem Freundlicha, Langmuira oraz BET
[1,2,8,9,12]. Stałe izoterm wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów za pomocą
pakietu statystycznego STATISTICA, a następnie określono wielkości błędów tych
stałych. Wartości parametrów izoterm, a także współczynniki korelacji R poszczególnych adsorbatów przedstawiono w tabeli 3. Uzyskano następujące krzywe: odpowiednio dla osadu mleczarskiego A=157,737c0,233 przy współczynniku korelacji
R=0,867 i odchyleniu standardowym 0,499 oraz dla kompostu A = 3078,95 c 3,97
przy współczynniku korelacji R=0,99 i odchyleniu standardowym 0,253. Na podstawie izoterm adsorpcji można stwierdzić, że proces sorbowania pirymikarbu lepiej
zachodzi na osadzie mleczarskim bez procesu kompostowania.
Tabela 3. Współczynniki izoterm adsorpcji
Table 3. The coefficients of adsorption isotherms
Sorbent
a
n
R
Odch.
a
k
R
Odch.
a
k
R
Odch.

50

Osad mleczarski
Freundlicha A=kcn
157,74
0,233
0,867
0,499
Langmuira A=ac/1+kc
332,75
332,70
0,380
0,650
BET A=ac/(1+c)(1+kc)
2748,59
-4,8
0,925
0,250

Kompost
3078,95
3,97
0,99
0,250
58,49
-1,70
0,968
0,254
0,665
1298,28
0,836
0,314
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\s
Rys. 4. Izoterma Freundlicha pirymikarbu na osadzie ściekowym
Fig. 4. The Freundlich adsorption isotherm of pirymicarb on sewage sludge

\s
Rys. 5. Izoterma Freundlicha pirymikarbu na kompoście
Fig. 5. The Freundlich adsorption isotherm of pirymicarb on compost
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\s
Rys. 6. Porównanie izoterm Freundlicha pirymikarbu na wybranych sorbentach naturalnych
Fig. 6. The comparison of the Freundlich isotherms of pirymicarb on chosen natural sorbents

Na rysunkach 4-6 wykreślono izotermy adsorpcji badanych pestycydów na zastosowanych sorbentach naturalnych jako funkcję zaadsorbowanego przez jednostkę
masy sorbenta adsorbatu (x/m) od stężenia równowagowego adsorbatu w roztworze
wodnym (c0). Dla osadu mleczarskiego uzyskano izotermę według klasyfikacji Gilesa typu L, zaś dla kompostu izotermę typu S [2,9,12]. Izoterma L obejmuje układy,
w których rozpuszczalnik nie jest silnie sorbowany i nie stanowi konkurencji dla
adsorbowanej substancji rozpuszczonej. [2,9,11]. Kształt izotermy świadczy także
o płaskim ułożeniem cząstki adsorbatu w centrach aktywnych sorbenta. Kształt ten
odpowiadający izotermie Langmuira charakteryzuje się monotonicznym zbliżaniem
się do adsorpcji granicznej, która prawdopodobnie odpowiada kompletnej warstwie
monomolekularnej pokrywającej całą powierzchnię adsorbatu [2,8,16]. Na rysunku
6 wyraźnie widać, że w przypadku osadu mleczarskiego adsorpcja graniczna osiągana jest zdecydowanie szybciej przy niższych stężeniach równowagowych i nie
przekracza wartości 140 mg/g. Natomiast w przypadku kompostu w tym samym zakresie stężeń równowagowych izoterma Freundlicha nie zbliża się jeszcze monotonicznie do adsorpcji granicznej. Izoterma typu S obejmuje układy, w których rozpuszczalnik jest silnie sorbowany i stanowi konkurencję dla adsorbowanej substancji
rozpuszczonej. [2,9] Kształt izotermy świadczy o ukośnym lub prostopadłym ułożeniu cząstki adsorbatu w centrach aktywnych sorbenta. Kształt ten charakteryzuje się
brakiem osiągnięcia adsorpcji granicznej, która prawdopodobnie odpowiada kom52
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pletnej warstwie monomolekularnej pokrywającej całą powierzchnię adsorbatu. Potwierdza to fakt zachodzących dodatkowo interakcji w poliwarstwie. Kształt taki
izotermy odpowiada typowi III według Braunaera. Typ ten obejmuje przypadki, kiedy siły oddziaływania między cząsteczkami adsorbentu są znacznie większe od sił
występujących między cząsteczkami substancji adsorbowanej a ściankami adsorbentu [2]. Oddziaływanie takie może być związane z pojawieniem się wiązań wodorowych. Fakt ten również potwierdza występowanie dodatkowych interakcji dających efekt sorpcji poliwarstwowej.
Znajomość wartości parametru 1/n równania Freundlicha pozwala ocenić intensywność adsorpcji danej substancji z fazy wodnej na sorbencie, natomiast wielkość stałej k określa pojemność sorpcyjną sorbenta przy stężeniu równowagowym
w roztworze. Większa wartość współczynnika k odpowiada większej pojemności
sorpcyjnej. W prowadzonych badaniach większe wartości współczynnika adsorpcji
uzyskano dla osadu mleczarskiego, co potwierdza jego przydatność do zastosowania
jako ekran sorpcyjny wokół mogilnika pestycydowego.

Wnioski
1. Osad ściekowy z zakładu Mlekovita okazał się bardzo dobrym sorbentem
w procesie ograniczenia migracji przeterminowanych pestycydów z mogilników
do środowiska.
2. W celu ustalenie optymalnej ilości sorbenta do detoksykacji pestycydów niezbędna jest analiza współczynników izotermy Freundlicha.
3. Proces kompostowania osadu mleczarskiego z dodatkiem trocin wpłynął na poprawę struktury sorbenta, natomiast nie polepszył jego własności sorpcyjnych.

Podziękowania
Praca powstała w ramach realizacji pracy badawczej N N304 274840 w Katedrze
Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska Politechniki Białostockiej.
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Low cost sorbents to prevent pesticide
migration from pesticide dump
Abstract. The paper presents results of the researches concerning the possibility of reduction pesticides wastes migration. To prevent migration to hydrosphere and geosphere natural waste sorption
substances were used to build barrier for plant protection chemicals. Sewage sludge from dairy
wastewater treatment plant belonging to “Mlekovita” cooperative and the same sludge after composting with saw dust in “Rudka Forestry” were used as a natural sorbents. Based on sorption isotherms mechanism of the process was found. Better sorption capacity was found for dairy sewage
sludge without composting to remove carbamate insecticides.
Keywords: sorption, pesticide dump, graveyard, compost, sewage sludge.
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