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Látka na odstraňovanie olejov z pôdy a tvrdých povrchov a spôsoby použitia tejto látky
Oblasť techniky
Táto skupina vynálezov sa týka organickej chémie a je možné ju použiť na
odstraňovanie rôznych druhov oleja vrátane ropy, zvyškovej ropy, palív rôznych
druhov, uhľovodíkov, kvapalných palív a podobne, ako aj na spracovanie alebo
zhromažďovanie ropy, zvyškových ropných látok, palív rôznych druhov, uhľovodíkov a
iných ropných produktov z tvrdých povrchov, ako sú vnútorné povrchy zásobníkov na
ropu alebo ropné produkty, zariadenia používané na ťažbu, spracovanie alebo
prepravu ropy, ako aj na výrobu ropných produktov, vrtného kalu, štrku alebo piesku v
skladovacích zariadeniach alebo z iných tvrdých povrchov.
Doterajší stav techniky
Dokument EP 2 862 843 A1 opisuje látku na čistenie vody od ropy alebo ropných
produktov alebo iónov kovov. Látka pozostáva z vodného roztoku organického
polyméru. Použitý organický polymér predstavuje polysacharidové mikrogély, ktoré
majú molekulovú hmotnosť 20 000 – 200 000 Da a veľkosť častíc 50 – 600 nm, zatiaľ
čo koncentrácia mikrogélov v roztoku sa pohybuje od 0,1 do 20 g/l.
Dokument RU 2002129150 A opisuje použitie povrchovo aktívnych látok spolu s
polysacharidmi na bioremediáciu.
Čistenie tvrdých povrchov alebo pôdy od oleja alebo ropných produktov je dôležité,
pretože kontaminácia povrchov a pôdy je výsledkom mnohých technológií vŕtania,
spracovania a prepravy ropy a olejov. Dobrým príkladom takýchto povrchov sú nádrže
na skladovanie alebo prepravu ropných produktov, priemyselné stroje, ktoré
prichádzajú do styku s olejom počas rôznych technologických procesov, zariadenia na
ropných poliach kontaminované ropnými produktmi, štrk pozdĺž železničných tratí,
kontaminovaný piesok, pôda alebo zem následkom produkcie ropných látok. Čistenie
takýchto povrchov sa zvyčajne vykonáva pomocou niektorých povrchovo aktívnych
zlúčenín, oxidačných činidiel, jednotlivých alkalických látok alebo ich kombinácií.
Existujú aj vysokoteplotné metódy, ako je úprava parou alebo spaľovanie povrchov. V
závislosti od povrchu a jeho znečisťujúcej látky je možné použiť konkrétny spôsob
alebo kombináciu dvoch alebo viacerých spôsobov. Aj keď existuje veľa takýchto
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spôsobov, problém očistenia tvrdých povrchov alebo nečistôt od rôznych druhov
olejov, vrátane ropy a jej produktov, nemožno považovať za úplne vyriešený, pretože
všetky vyššie uvedené spôsoby vytvárajú toxické zvyšky nebezpečné pre životné
prostredie, ktoré je potrebné nejako využiť.
Existuje materiál na čistenie pôdy od oleja alebo ropných produktov, pozostávajúci z
melás a povrchovo aktívnej látky v rozmedzí koncentrácie 10 – 40 mg/1 kg pôdy, zatiaľ
čo melasy sa zavádzajú v takom množstve, aby sa získala konečná koncentrácia
cukrov
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–10 g/1 kg

pôdy

(Patent RU2301258,

IPC

C12N1/26,

B09C1/10,

05.04.2005).
Existuje tiež materiál na čistenie pôdy od oleja alebo olejových produktov vyrobený zo
sorbentu na báze polyvinylchloridu; polystyrénu, polypropylénu, polyetylénu alebo
kopolymérov vyššie uvedených látok v akomkoľvek molekulárnom pomere
a s časticami

veľkosti

5

–

200 µm

použitými

ako

sorbentom

(prihláška

patentu RU94030825, IPC E02B15/04, C/02F1/28, 18.08.1994).
Títo vynálezcovia si vybrali za prototyp tohto vynálezu materiál na čistenie tvrdých
povrchov od oleja alebo olejových produktov pozostávajúci z vodného roztoku
kyseliny, ktorý obsahoval polymér nahradený aminoskupinou, halogenačné činidlo a
jednu alebo viaceré povrchovo aktívne látky. Ako polymér nahradený aminoskupinou
sa výhodne používa chitozan, zatiaľ čo halogenačné činidlo predstavuje chlórnan
sodný. (Patent US7229952B2, IPC C11D3/30, C02F1/52, C02F1/56, E21B43/22, 19dec-2002).
Existuje spôsob čistenia pôdy od znečistením ropou, v rámci ktorého sa do
kontaminovanej pôdy zavedie nutričné činidlo obsahujúce melasy, ktoré v pôde
stimuluje vznik baktérií oxidujúcich látok, a tiež obsahujúce povrchovo aktívnu látku v
koncentrácii 10 – 40 mg/1 kg pôdy, zatiaľ čo melasy sa zavádzajú v takom množstve,
aby sa získala konečná koncentrácia cukrov 3 –10 g/1 kg pôdy (Patent RU2301258,
IPC C12N1/26, B09C1/10, 05.04.2005).
Existuje spôsob čistenia tvrdej pôdy od kontaminácie uhľovodíkmi, ktorý zahrnuje
vytvorenie suspenzie vo vode zo zmesi hydrofóbneho adsorbentu vybraného zo
syntetických pien a danej pôdy v prítomnosti vody, pričom adsorbent má nižšiu hustotu
ako voda; suspenzia sa mieša a adsorbent sa gravitačne oddelí od vodnej zmesi.
(Patent US6153017A, IPC B09C1/02, C10G1/00, 29. 1. 1998).
Existuje spôsob sorpcie oleja alebo olejových produktov z povrchu vody alebo pôdy,
ktorý zahrnuje nastriekanie sorbentu na báze polyvinylchloridu na povrch vody alebo
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pôdy, po ktorom nasleduje zachytenie oleja, pričom účinok takéhoto ošetrenia sa
zvyšuje pomocou sorbentu pozostávajúceho z polystyrénu, polypropylénu, polyetylénu
alebo kopolymérov vyššie uvedených v akomkoľvek molekulárnom pomere a s
veľkosťou častíc 5 – 200 µm (patentová prihláška RU94030825, IPC E02B15/04,
C02F1/28, 18.08.1994).
Existuje spôsob čistenia povrchu od oleja alebo olejových produktov, ktorý zahrnuje
ošetrenie povrchu disperzným kompozitným materiálom obsahujúcim polymér, po
ktorom nasleduje znovuzískanie alebo použitie použitého produktu, pričom polymér
predstavuje latex z prírodného alebo butadién-styrénového kaučuku, aplikovaný na
povrch inertného plniva, odlišujúci sa v tom, že plnivo predstavuje materiál s vysoko
vyvinutým špecifickým povrchom, vytvoreným spenením pôvodného materiálu priamo
pred aplikáciou polyméru, a poťahovanie plniva polymérom sa vykonáva pri nízkom
tlaku: 0,9 atm až 1*10-4 atm (prihláška vynálezu RU2011108189, IPC E02B15/04,
C02F1/28, C09K3/32, B01J20/32, 02.03.2011).
Existuje spôsob čistenia tvrdých povrchov od kontaminácie olejom alebo olejovými
produktmi, ktorý zahrnuje tryskanie tvrdých povrchov prúdmi čistiacej kvapaliny s
následnou separáciou fáz kontaminovanej čistiacej kvapaliny; pričom čistiaca
kvapalina predstavuje 1 – 15 % vodnú disperziu monodisperzných pevných častíc vo
forme polystyrénových mikroguľôčok alebo minerálnych častíc s veľkosťou
0,2 – 6,0 µm, ktorých povrch bol modifikovaný kremíkovým povrchovo aktívnym
materiálom a maximálne dvojrozmerného tlaku z nich vytvorených 2D fólií, 12 – 18
mN/m, pričom separácia fáz kontaminovanej čistiacej kvapaliny sa uskutočňuje
pomocou

vodného

roztoku

elektrolytu

(Patent RU2500490,

IPC

B08B3/08,

29.06.2012).
Najbližším spôsobom k novému spôsobu čistenia je spôsob čistenia pevných povrchov
od olejov a olejových produktov ich úpravou prímesami, ktoré zahŕňajú vodný roztok
kyseliny obsahujúci polymér nahradený aminoskupinou, halogenačné činidlo a aspoň
jednu povrchovo aktívnu látku. Polymérom nahradeným aminoskupinou je výhodne
chitozan, zatiaľ čo halogenačným činidlom je výhodne roztok chlórnanu sodného
(patent US7229952B2, IPC C11D3/30, C02F1/52, C02F1/56, E21B43/22, 19-dec2002). Tento spôsob bol vybraný ako prototyp.
Nevýhody typické pre všetky známe spôsoby a materiály používané na čistenie pôd
alebo tvrdých povrchov od olejov a olejových produktov sú vysoká spotreba činidiel,
ako aj ich nízka účinnosť pri odstraňovaní olejov a neschopnosť znovuzískať a
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recyklovať oleje a olejové produkty počas čistenia alebo z čistiacich prostriedkov ako
takých.
Nevýhodou prototypu je použitie polysacharidov, ktoré nie sú povrchovo aktívnymi
látkami, čo zvyšuje ich spotrebu a znižuje ich schopnosť čistenia olejov.
Technologickým problémom, ktorý si táto skupina vynálezov kladie za cieľ vyriešiť, je
zvýšiť účinnosť čistenia pôdy alebo tvrdých povrchov od rôznych druhov olejov,
vrátane ropy a ropných produktov, a zlepšiť ekologickú bezpečnosť procesu čistenia
pôdy alebo tvrdých povrchov a uľahčiť recykláciu odstránených olejov a povrchovo
aktívnych materiálov.
Podstata vynálezu
Technologickým výsledkom, ktorý si táto skupina vynálezov kladie za cieľ dosiahnuť,
sú vylepšené vlastnosti pri čistení olejov, zníženie miery spotreby činidiel používaných
v procese čistenia pôdy alebo tvrdých povrchov od oleja, vrátane ropy a ropných
produktov, pri súčasnom zlepšení ekologickej bezpečnosti procesu a umožnení
recyklácie olejov odstránených z pôdy alebo tvrdých povrchov a povrchovo aktívnych
látok.
Nový materiál predstavuje nasledujúce.
Produkt na čistenie pôdy alebo tvrdých povrchov vo forme vodného roztoku prírodného
polysacharidu a povrchovo aktívnej látky podľa nároku 1. Na rozdiel od prototypu
použitý prírodný polysacharid predstavuje mikrogély polysacharidov s molekulovou
hmotnosťou v rozmedzí 20 000 – 200 000 D a veľkosťou častíc v rozmedzí 50 – 600
nm; pričom celková koncentrácia polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívnej
látky vo vodnom roztoku je najmenej 0,2 g/l, kým pomer polysacharidových mikrogélov
k povrchovo aktívnej látke sa pohybuje v rozmedzí 10 : 1 – 1 : 10.
Nový spôsob čistenia pôdy od olejov, vrátane ropy a ropných výrobkov, podľa nároku
6, predstavuje nasledujúce.
Pôdne častice sa ošetria produktom vo forme vodného roztoku prírodného
polysacharidu a povrchovo aktívneho činidla, potom sa produkt tejto interakcie medzi
týmto činidlom a olejom zhromaždí. Na rozdiel od prototypu je prvým krokom
zhromaždenie pôdy a jej ponorenie do činidla, pričom ako prírodný polysacharid sú
použité polysacharidové mikrogély s molekulovou hmotnosťou 20 000 – 200 000 D a
veľkosťou častíc 50 – 600 nm; pričom celková koncentrácia polysacharidových
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mikrogélov a povrchovo aktívnej látky vo vodnom roztoku je najmenej 0,2 g/l, kým
pomer polysacharidových mikrogélov k povrchovo aktívnej látke sa pohybuje v
rozmedzí 10 : 1 do 1 : 10.
Buď pred ponorením pôdy do činidla, alebo keď je pôda ponorená, ju možno dodatočne
rozomlieť, výhodne mechanicky, na veľkosť častíc nie väčšiu ako 50 mm. Na
rozomletie pôdy pred jej ponorením do činidla sa môže použiť závitovka, drvič, strúhač,
mlyn alebo akýkoľvek iný mlecí stroj. Pôdu, ktorá je už ponorená, je možné rozomlieť
pomocou miešadla, závitovky, mlyna alebo inými prostriedkami.
Spôsob čistenia tvrdých povrchov od olejov, vrátane ropy a ropných výrobkov, podľa
nároku 8, je nasledujúci.
Tvrdé povrchy sa ošetria vodným roztokom prírodného polysacharidu a povrchovo
aktívneho činidla, potom sa produkt tejto reakcie medzi týmto činidlom a olejom
zhromaždí.
Na rozdiel od prototypu použitý prírodný polysacharid predstavuje mikrogély
polysacharidov s molekulovou hmotnosťou 20 000 – 200 000 D a veľkosťou častíc 50
– 600 nm; pričom celková koncentrácia polysacharidových mikrogélov a povrchovo
aktívnej látky v roztoku je najmenej 0,2 g/l, kým pomer mikrogélov k povrchovo aktívnej
látke sa pohybuje v rozmedzí 10 : 1 – 1 : 10.
Polysacharidové mikrogély predstavujú rozvetvené polymérne koloidné častice s
priemerom 0,01 – 1 µm, ktoré napučiavajú v rozpúšťadlách v dôsledku
elektrostatických alebo sterických odpudivých síl medzi nabitými skupinami. Vznikajú
buď smerovanou polymeráciou monomérov, alebo pH-iniciovanou neutralizáciou
roztokov syntetických alebo prírodných polymérov nesúcich karboxylové skupiny alebo
aminoskupiny. Polysacharidové mikrogély použité v týchto vynálezoch môžu
predstavovať koloidné roztoky prírodných polysacharidov: nízko substituovanú (<40
%) karboxylmetylcelulózu a jej soli s alifatickými amínmi (butylamín, bensylamín,
etylendiamín, hexametylendiamín); chitozan s 90 – 97 % diacetyláciou; pektínové látky
s karboxylovými skupinami a/alebo aminoskupinami a so zvyškovými (<25 %)
metoxylovými skupinami, ako aj iné polysacharidové mikrogély. Molekulová hmotnosť
produktov sa môže pohybovať v rozmedzí 20 000 – 200 000 D, pričom
vysokomolekulárne (>200 000 D) a nízkomolekulárne (<20 000 D) deriváty
polysacharidov sa v týchto vynálezoch nemôžu použiť. Na výrobu polysacharidových
mikrogélov, ktoré by boli dostatočne dlhodobo stabilné, sú polysacharidové polymérne
reťazce zosieťované pomocou anhydridov alebo aktivovaných éterov dikarboxylových
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kyselín, diizokyanidov, diizokyanátov alebo iných zosieťovacích činidiel. Priemer
chemicky zosieťovaných polysacharidových mikrogélových častíc má byť rôzny,
výhodne v rozmedzí 50 – 600 nm. Polysacharidové mikrogély použité v tejto skupine
vynálezov môžu byť vyrobené fyzikálnym spojením chemického zosieťovania.
Pokusom sa preukázalo, že najnižšia koncentrácia polysacharidových mikrogélov vo
vodnom roztoku by mala byť najmenej 0,025 g/l, výhodne najmenej 0,1 g/l. Aj keď
vyššie koncentrácie spôsobujú väčší účinok, ich spotreba je vyššia. Najlepšie je mať
koncentráciu polysacharidového mikrogélu pod 10 g/l, aby sa zabránilo zvýšeniu
viskozity pracovných roztokov, čo by malo negatívny vplyv na penetráciu roztoku do
pórov ošetrovaného materiálu, čo by malo za následok zhoršenie jeho čistiacej
schopnosti.
Polysacharidové mikrogély majú silnú afinitu k povrchom rozhraní; tvoria monovrstvy
na povrchu pevných telies, ako sú častice pôdy, kovov, kremičitanov, plastov a iných
materiálov; môžu tiež enkapsulovať organické rozpúšťadlá (benzén, toluén,
chlórované uhľovodíky), ropu, ropné produkty, rastlinné a živočíšne oleje a tuky.
Povrchovo aktívne látky použité v tejto skupine vynálezov môžu predstavovať rôzne
(priemyselne používané) neiónové, aniónové alebo katiónové povrchovo aktívne
činidlá. Povrchovo aktívne látky použité v tejto skupine vynálezov boli vybrané tak, aby
pri ich reakcii s polysacharidovými mikrogélmi nevznikali žiadne nerozpustné
zrazeniny. V kombinácii s mikrogélmi na báze karboxymetylcelulózy alebo mikrogélmi
na pektínovej báze obsahujúcimi karboxylovú skupinu je najlepšie použiť aniónové
povrchovo aktívne činidlá, zatiaľ čo v prípade mikrogélov na chitozanovej alebo
pektínovej báze obsahujúcich aminoskupinu sú výhodné katiónové povrchovo aktívne
činidlá. Najnižšia koncentrácia povrchovo aktívneho činidla v pracovnom roztoku musí
byť taká, aby sa zabezpečilo podstatné zníženie povrchového napätia vo fázových
rozhraniach na ošetrovanom povrchu alebo na častici pôdy. Pokusy naznačili, že
väčšina povrchovo aktívnych činidiel dosahuje tento výsledok pri koncentrácii
najmenej 0,025 g/l, zatiaľ čo najlepšie výsledky sa dosahujú pri koncentrácii najmenej
0,1 g/l. Koncentrácia povrchovo aktívneho činidla v roztoku by nemala presiahnuť
50 g/l, pretože vyššie koncentrácie vedú k neprimerane vysokej spotrebe.
Medzi látky, ktoré sa môžu použiť ako povrchovo aktívne činidlá, patria laurylsíran
sodný a ďalšie sírovité mastné destiláty, stearát sodný a ďalšie soli mastných kyselín,
cetylpyridíniumchlorid a ďalšie kvartérne soli, polyetylénglykol-acetyléter, cukry a
fenoly.
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Celková koncentrácia polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívneho činidla vo
vodnom roztoku by mala byť výhodne najmenej 0,2 g/l: tým by sa zlepšila účinnosť
odstraňovania olejov.
Pomer medzi polysacharidovými mikrogélmi a povrchovo aktívnym činidlom vo
vodnom roztoku sa musí meniť v rozmedzí 10 : 1 až 1 : 10. Dolná hranica tohto pomeru
je vybraná preto, lebo nadbytok mikrogélu znižuje pohyblivosť olejových kvapiek, čo
by mohlo znemožniť ich odstránenie z pórovitých telies, napríklad pôdnych častíc.
Horná hranica pomeru je vybraná preto, lebo nadmerná prítomnosť povrchovo
aktívneho činidla vedie k podstatnej sekundárnej kontaminácii tvrdého povrchu alebo
pôdnych častíc.
Použitie polysacharidových mikrogélov umožňuje vďaka hydrofilizácii povrchu znížiť
sekundárne zrážanie olejových kvapiek na povrchu na minimálnu hodnotu.
Hydrofilizácia

povrchu

je

výsledkom

tvorby

monovrstvy

polysacharidových

mikrogélových častíc na povrchu. Kapsula olejových kvapiek je výsledkom zrážania
polysacharidového mikrogélu na hranici fáz olej/voda. Tieto procesy pomáhajú
znižovať spotrebu povrchovo aktívnych činidiel.
Zmes polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívneho činidla vytvára stabilnú
penu, ktorá uľahčuje jej aplikáciu na tvrdý povrch alebo na povrch pôdnych častíc. Keď
sa roztok rozšíri na povrchu, odstránia sa kvapky oleja, pričom povrch sa stáva
hydrofilizovaný. Následkom toho má použitie zmesi polysacharidového mikrogélu a
povrchovo aktívneho činidla synergický účinok. Povrchovo aktívne činidlá majú vysokú
afinitu k fázovému rozhraniu a znižujú povrchové napätie na rozhraní voda/olej, na
druhej strane polysacharidové mikrogély majú vysokú afinitu k olejom a na ich povrchu
vytvárajú viskózny film. Na druhej strane tieto procesy vytvárajú stabilné olejové
kvapky, ktoré je možné oddeliť od tvrdých povrchov a pôdnych častíc. Použitie
samotných polysacharidových mikrogélov alebo samotných povrchovo aktívnych
činidiel je menej účinné, pretože pri aplikácii polysacharidových mikrogélov sa
vytvárajú filmy, ktoré znižujú pohyblivosť olejových kvapiek, najmä v pórovitých
substrátoch. Aplikácia povrchovo aktívnych činidiel bez polysacharidových mikrogélov
zas spôsobuje ich vysokú spotrebu v dôsledku sekundárneho vyzrážania oleja na
substráte.
Zlepšenie vlastností odstraňovania olejov produktu na čistenie olejov, ktorý sa používa
na čistenie pôdy alebo tvrdých povrchov od oleja, a zníženie jeho špecifickej spotreby
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zvyšuje účinnosť čistenia pôdy alebo tvrdých povrchov od oleja, vrátane ropy a
ropných produktov.
Činidlá pri všetkých spôsoboch použitých v týchto vynálezoch sa nanášajú na povrch
pôdnych častíc alebo na tvrdé povrchy vo forme vodného roztoku alebo peny, buď
ručne, alebo pomocou špeciálneho zariadenia (hadicová dýza alebo rozprašovač).
Kvapky oleja sa vznesú k povrchu roztoku a sú odvádzané jeho tokom. Separácia
olejovej emulzie od vody sa uskutočňuje pomocou ľubovoľného dostupného spôsobu,
napríklad sedimentáciou alebo odstredením. Znovuzískanie oleja sa uskutočňuje
rozrážaním emulzie pridaním polyméru s opačným znamienkom, napríklad
polyamínov v prípade mikrogélov obsahujúcich karboxylovú skupinu alebo polykyselín
v prípade mikrogélov obsahujúcich aminoskupiny. V niektorých prípadoch sa
sedimentácia uskutočňuje pridaním polykatiónov opačného znamienka, ako sú
napríklad soli hliníka alebo vápnika. Po rozrazení emulzie sa olej oddeľuje
sedimentáciou, odstredením alebo mechanickým vyžmýkaním gélových filmov v
závislosti od pomeru činidla a oleja v emulzii. Táto skupina vynálezov na čistenie pôdy
alebo tvrdých povrchov od olejov, vrátane ropy a ropných produktov, teda zaisťuje, že
povrchovo aktívne činidlá a oleje odstránené z pôdy alebo tvrdých povrchov môžu byť
recyklované, čo umožňuje čistenie pôdy alebo tvrdých povrchov ekologicky
bezpečnejšie.
Použitie povrchovo aktívnych činidiel v kombinácii s polysacharidovými mikrogélmi
zefektívňuje čistenie, pretože ošetrené povrchy sú impregnované proti vode a súčasne
dochádza k enkapsulácii oleja.
Táto skupina vynálezov môže byť použitá v reálnych podmienkach s použitím známych
prostriedkov a úkonov.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Túto skupinu vynálezov je možné ilustrovať na nasledujúcich konkrétnych príkladoch.
Príklad 1 (v súlade s predkladaným vynálezom)
Zvyšková ropa je odstránená z povrchu oceľovej nádrže pomocou roztoku
obsahujúceho zmes fyzikálne asociovaného mikrogélu na báze chitozanu a katiónové
povrchovo aktívne činidlo.
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Chitozan (1 g) s 95 % úrovňou deacetylácie a molekulovou hmotnosťou 60 000 –
100 000 D sa rozpustil v 1 l 0,01 M kyseliny chlorovodíkovej. K tomuto roztoku sa
pridával 0,05 M roztok hydroxidu sodného až po dosiahnutie hodnoty pH = 7,5. Do
tejto suspenzie mikrogélu chitozanu sa pridalo katiónové povrchovo aktívne činidlo:
cetylpyridíniumchlorid (5 g/l) a výsledný roztok sa použil na odstránenie zvyškov ropy
z vnútorného povrchu oceľovej nádrže. Na skladovanie olejových produktov sa
používa oceľová nádrž s objemom 25 l.
0,5 l tohto roztoku sa zaviedlo do oceľovej nádrže a intenzívne miešalo. Na
ošetrovanom povrchu sa vytvorila monovrstva polysacharidových mikrogélových
častíc a polysacharidový mikrogél sa vyzrážal na rozhraní olej/voda, zatiaľ čo olejové
kvapky vyplávali hore na povrch roztoku a boli odvádzané jeho tokom. Na
znovuzískanie olejovej emulzie sa pridal 5 % roztok kyseliny polyakrylovej a vytvorená
zrazenina sa odfiltrovala a vyžmýkala v mechanickom lise, aby sa získala zvyšková
ropa, zatiaľ čo vodný roztok povrchovo aktívneho činidla zostal v nádrži. Účinnosť
extrakcie zvyškovej ropy (pomer množstva konečného produktu k pôvodnému
produktu nanesenému na tvrdý povrch) predstavovala 98 %.
Príklad 2 (v súlade s predkladaným vynálezom)
Únik surovej ropy na povrch vody bol zlikvidovaný pomocou roztoku fyzikálne
spojeného mikrogélu na báze solí karboxymetylcelulózy a aniónového povrchovo
aktívneho činidla.
Sodná soľ karboxymetylcelulózy (20 g) s úrovňou substitúcie karboxymetylovej
skupiny 25 – 30 % a molekulovou hmotnosťou 30 000 – 50 000 D sa rozpustila v 1 litri
vody. Do tohto roztoku sa pridal koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkovej až do
kyslej reakcie: pH = 3 – 4. Tento roztok karboxymetylcelulózy s koncentráciou 2%
hmotn. sa zriedil desaťnásobne s vodou, potom sa pridalo 50 g aniónového povrchovo
aktívneho činidla – laurylsulfátu sodného a výsledný roztok sa použil na čistenie pôdy
od oleja. Povrchová vrstva pôdy bola odstránená a rozomletá, až kým jej častice
nemerali menej ako 5 mm. Roztok predhriaty na 80 °C sa nalial na pôdny terén. Na
povrchu určenom na vyčistenie sa vytvorila monovrstva polysacharidových
mikrogélov, potom sa na rozhraní olej/voda vyzrážal polysacharidový mikrogél. Kvapky
oleja sa vzniesli k povrchu roztoku. Vrchná vrstva roztoku s kvapkami oleja sa vyliala
a bolo odovzdaná na recykláciu. Na recykláciu olejovej emulzie sa do nej pridal 5 %
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roztok

polyhexametylénguanidínu,

zrazenina sa odfiltrovala

a

vyžmýkala v

mechanickom lise, čím sa získal olej. Účinnosť extrakcie oleja bola 72 %. Zvyšný
roztok povrchovo aktívneho činidla sa potom mohol recyklovať.
Príklad 3 (v súlade s predkladaným vynálezom)
Odstránenie toluénu z povrchu piesku pomocou roztoku chemicky viazaného
mikrogélu na pektínovej báze a neiónového povrchovo aktívneho činidla.
Pektín (5 g) s úrovňou metoxylácie 1 – 5 % a molekulovou hmotnosťou 40 000 – 100
000 D sa rozpustil v 1 l roztoku hydroxidu sodného (2 g/l). Do tohto roztoku sa pridali
2 g hydrochloridu benzylamínu a 200 mg diizokyanopropylpiperazínu. Po úplnom
rozpustení boli do roztoku pridané 3 ml formalínu a roztok sa nechal odstáť 2 hodiny
za stáleho a intenzívneho miešania. Potom sa tento 0,5 % roztok okyslil na pH 7 pred
pridaním 15 g neionogénneho povrchovo aktívneho činidla: oxyetylovaného fenolu
Igepal SO520. Tento roztok sa potom použil na očistenie piesku od toluénu. To sa
dosiahlo vyliatím roztoku na kontaminovaný piesok, jeho intenzívnym a nepretržitým
miešaním počas 5 minút, následným odfiltrovaním a odoslaním na znovuzískanie. Na
ošetrovanom povrchu sa vytvorila monovrstva polysacharidových mikrogélových
častíc, zatiaľ čo polysacharidový mikrogél sa vyzrážal na rozhraní olej/voda. Kvapky
oleja sa vzniesli k povrchu roztoku a odtiaľ sa odstránili pomocou jemného sita. Olejová
emulzia sa opätovne získala pridaním 1 % roztoku chloridu vápenatého. Zrazenina sa
odfiltrovala a vyžmýkala v mechanickom lise, čím sa získal toluén. Účinnosť
znovuzískania toluénu bola 88 %. Zvyšný roztok bol vhodný na recykláciu.
Príklad 4 (v súlade s predkladaným vynálezom)
Odstránenie motorovej nafty na báze repkového oleja z povrchu pôdy pomocou
roztoku fyzicky spojeného mikrogélu na pektínovej báze a aniónového povrchovo
aktívneho činidla.
Pektínhydrazid (20 g), substitučná hladina 25 – 40 % a molekulová hmotnosť 40
000 – 100 000 D, sa rozpustil v 1 l hydroxidu sodného (5 g/l). Boli pridané 2 g
aniónového povrchovo aktívneho činidla vo forme stearátu sodného. Tento roztok sa
použil na čistenie pôdy od motorovej nafty na báze repkového oleja. Horná vrstva pôdy
sa rozomlela na veľkosť častíc menšiu ako 5 mm a tento roztok sa vylial na piesok pri
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teplote miestnosti, udržiaval sa 20 minút za intenzívneho miešania, prefiltroval sa a
použil

na

recykláciu.

Miešanie

bolo

sprevádzané

tvorbou

monovrstvy

polysacharidových mikrogélových častíc na rozhraní olej/voda na ošetrovanom
povrchu. Kvapky oleja sa vzniesli k povrchu roztoku, kde sa odstredili na recykláciu.
Recyklácia olejovej emulzie zahŕňala zavedenie 1 % roztoku chloridu vápenatého do
emulzie; potom sa zrazenina odfiltrovala a vyžmýkala v mechanickom lise na extrakciu
motorovej nafty. Účinnosť extrakcie motorovej nafty bola 82 %. Zvyšný roztok
povrchovo aktívneho činidla bol vhodný na recykláciu.
Táto skupina vynálezov umožňuje čistenie olejov, vrátane ropy a ropných produktov,
z tvrdých povrchov alebo pôdy, zníženie špecifickej spotreby činidiel za súčasného
zlepšenia ekologickej bezpečnosti procesu čistenia a uľahčenia recyklácie oleja
odstráneného z pôdy alebo tvrdých povrchov, ako aj povrchovo aktívneho činidla.
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Produkt na čistenie olejov, vrátane ropy a ropných produktov, z pôdy alebo
tvrdých povrchov vo forme vodného roztoku prírodného polysacharidu a
povrchovo aktívneho činidla, vyznačujúci sa tým, že prírodný polysacharid
predstavuje polysacharidové mikrogély s molekulovou hmotnosťou 20 000 až
200 000 D a veľkosťou častíc 50 až 600 nm; pričom celková koncentrácia
polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívneho činidla vo vodnom roztoku
je najmenej 0,2 g/l a pričom pomer polysacharidových mikrogélov k povrchovo
aktívnemu činidlu sa pohybuje v rozmedzí 10 : 1 až 1 : 10.

2.

Produkt podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že použité polysacharidové
mikrogély predstavujú mikrogély na báze karboxymetylcelulózy, pričom
povrchovo aktívne činidlo predstavuje aniónové povrchovo aktívne činidlo.

3.

Produkt podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že použité polysacharidové
mikrogély predstavujú mikrogély na báze pektínových materiálov obsahujúce
karboxylovú skupinu, pričom povrchovo aktívne činidlo predstavuje aniónové
povrchovo aktívne činidlo.

4.

Produkt podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že použité polysacharidové
mikrogély predstavujú mikrogély na chitozanovej báze, pričom použité povrchovo
aktívne činidlo predstavuje katiónové povrchovo aktívne činidlo.

5.

Produkt podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že použité polysacharidové
mikrogély

predstavujú

mikrogély

na

pektínovej

báze,

ktoré

obsahujú

aminoskupinu, pričom použité povrchovo aktívne činidlo predstavuje katiónové
povrchovo aktívne činidlo.
6.

Spôsob čistenia olejov, vrátane ropy a ropných produktov, z pôdy, vyznačujúci
sa tým, že uvedený spôsob obsahuje ošetrenie pôdnych častíc ošetrovacím
činidlom vo forme vodného roztoku prírodného polysacharidu a povrchovo
aktívneho činidla, po ktorom nasleduje odstredenie produktu reakcie spolu s
olejom, pri ktorom sa najskôr zhromaždí pôda a potom sa ponorí do ošetrujúceho
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činidla; pričom použitý prírodný polysacharid predstavuje polysacharidové
mikrogély s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 20 000 – 200 000 D a
veľkosťou častíc v rozmedzí 50 – 600 nm; pričom celková koncentrácia
polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívneho činidla vo vodnom roztoku
je najmenej 0,2 g/l a pomer polysacharidových mikrogélov k povrchovo
aktívnemu činidlu sa pohybuje v rozmedzí 10 : 1 – 1 : 10.
7.

Spôsob podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že dodatočne a pred ponorením
pôdy alebo počas ponorenia pôdy sa pôda mechanicky rozomelie, takže jej
častice nie sú väčšie ako 50 mm.

8.

Spôsob čistenia olejov, vrátane ropy a ropných produktov, z tvrdých povrchov,
vyznačujúci sa tým, že uvedený spôsob obsahuje ošetrenie tvrdého povrchu
ošetrovacím činidlom vo forme vodného roztoku prírodného polysacharidu a
povrchovo aktívneho činidla, po ktorom nasleduje zhromaždenie produktu
reakcie medzi ošetrujúcim činidlom a olejom; pričom použitý prírodný
polysacharid predstavuje polysacharidové mikrogély s molekulovou hmotnosťou
20 000 – 200 000 D a veľkosťou častíc 50 – 600 nm; pričom celková koncentrácia
polysacharidových mikrogélov a povrchovo aktívneho činidla vo vodnom roztoku
je najmenej 0,2 g/l a pomer medzi polysacharidovými mikrogélmi a povrchovo
aktívneho činidla sa pohybuje v rozmedzí 10 : 1 – 1 : 10.

9.

Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že použitý polysacharidový mikrogél
predstavuje mikrogély na báze karboxymetylcelulózy, pričom povrchovo aktívne
činidlo predstavuje aniónové povrchovo aktívne činidlo.

10. Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že použitý polysacharidový mikrogél
predstavuje mikrogély na pektínovej báze obsahujúce karboxylovú skupinu,
pričom použité povrchovo aktívne činidlo predstavuje aniónové povrchovo
aktívne činidlo.
11. Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že použitý polysacharidový mikrogél
predstavuje mikrogély na chitozanovej báze, pričom povrchovo aktívne činidlo
predstavuje katiónové povrchovo aktívne činidlo.
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12. Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že použitý polysacharidový mikrogél
predstavuje mikrogély na báze pektínových látok obsahujúce aminoskupinu,
pričom povrchovo aktívne činidlo predstavuje katiónové povrchovo aktívne
činidlo.

