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Two com. azo dyes were removed from aq. solns. by ad-
sorption on a Polish raw halloysite. The dried halloysite 
samples showed better adsorption efficiency in respect to 
both dyes than the calcined ones. Sepn. abilities of the 
azo dyes depended on the preliminary pretreatment of raw 
halloysite (drying, calcination, milling), size class of the 
adsorbent fraction used, as well as on the initial concn. of 
the dye in the soln. The parameters of Langmuir and Fre-
undlich adsorption isotherms, as well as of pseudo-first-
order and pseudo-second-order kinetic models for the 
systems were detd.

Badano proces adsorpcji syntetycznych barw-
ników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 
z roztworów wodnych z zastosowaniem krajo-
wego haloizytu ze złoża Dunino koło Legnicy, 
poddanego różnym procesom przygotowa-
nia wstępnego. Suszony haloizyt wykazywał 
lepsze zdolności adsorpcyjne w stosunku 
do obu barwników niż haloizyt kalcynowany. 
Możliwości usuwania barwników azowych 
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z roztworu wodnego zależą od wstępnego 
przygotowania haloizytu (suszenie, kalcyna-
cja, rozdrabnianie), jego klasy ziarnowej, jak 
również od początkowego stężenia barwnika 
w oczyszczanym roztworze. Określono warto-
ści parametrów izoterm adsorpcji Langmuira 
i Freundlicha oraz modeli kinetyki pseudo-
-pierwszorzędowej i pseudo-drugorzędowej 
dla badanych układów procesowych.

Sztuczne barwniki są szeroko stosowane w różnych gałęziach 
przemysłu tekstylnego. Wśród nich ok. 65% stanowią syntetyczne 
barwniki azowe z ich charakterystycznymi, chromoforowymi gru-
pami azowymi (−N=N−). Są one niebiodegradowalne i stanowią 
poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, ograniczając m.in. 
możliwości dotarcia promieni słonecznych do głębszych warstw 
zbiorników wodnych, a także powodując poważne problemy tech-
nologiczne wynikające z inhibitowania aktywności enzymatycznej 
w mikrobiologicznych systemach oczyszczania ścieków. Wciąż 
poszukuje się tanich i neutralnych środowiskowo metod ich usuwania 
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i ograniczania toksyczności ścieków z zakładów przemysłowych1–3). 
Jako skuteczne i zarazem tanie bada się metody adsorpcyjnego usu-
wania barwników, m.in. z zastosowaniem specyficznej kopaliny jaką 
jest haloizyt (HAL), zawierający unikatowe struktury nanorurkowe 
HNT (halloysite nanotubes) i/lub nanopłytkowe HNP (halloysite 
nanoplates)4), z wykorzystaniem materiałów kompozytowych zawie-
rających w swym składzie HAL jako jeden z komponentów, a także 
membran wielomatrycowych MMM (mixed matrix membranes) 
z frakcją HAL jako wypełniaczem nieorganicznym. Przegląd rozwią-
zań technologicznych wykorzystujących HAL w usuwaniu różnych 
barwników przedstawiono w tabeli 1. Haloizyt jako minerał ilasty 
jest glinokrzemianem warstwowym, należącym do grupy kaolinitu. 
Wyróżnia się on znacząco większą powierzchnią właściwą oraz 
szerszymi możliwościami potencjalnej wymiany jonowej. Z trzech 

eksploatowanych złóż haloizytu jedno znajduje się w Polsce koło 
Legnicy (1,99 ha, 374,66 tys. t) i jest eksploatowane przez firmę 
Intermark (pozostałe to USA i Nowa Zelandia)33). Haloizyt znajduje 
zastosowanie m.in. jako adsorbent w procesach oczyszczania miesza-
nin ciekłych i gazowych, katalizator, dodatek w procesach spalania 
szczególnie biomasy i RDF (refuse derived fuel), wypełniacz kompo-
zytów polimerowych, dodatek paszowy oraz nośnik zróżnicowanych 
funkcyjnie substancji czynnych. Zwiększa on homogeniczność ich 
dystrybucji i poszerza dostępną powierzchnię ich kontaktu mię-
dzyfazowego w układach procesowych lub w układach z reakcją 
chemiczną przebiegającą w układach heterogenicznych. Haloizyt ze 
złoża Dunino wykazuje w swej budowie wspomniane specyficzne, 
naturalne układy przestrzenne nanorurek i nanopłytek33). 

Oprócz bezpośredniego zastosowania haloizytu zauważyć można 
wyraźne zainteresowanie kompozytami HAL-tlenki żelaza (np. Fe3O4), 
które, z uwagi na właściwości magnetyczne frakcji magnetytu są 
możliwe do szybkiej i zarazem efektywnej separacji po procesie 
w polu magnetycznym. Haloizyt ze złoża Dunino, będący obiektem 
przedstawionych badań, wykazuje już w swej strukturze naturalne 
wtrącenia tlenków żelaza, w szczególności Fe3O4 (szczególnie po 
kalcynacji), stanowiąc tym samym swego rodzaju naturalny materiał 
kompozytowy, również z innymi wtrąceniami w nieprzetworzonej 
kopalinie (m.in. TiO2 reprezentujący zdolności fotokatalityczne, kaoli-
nit, hematyt, magnetyt, kwarc, magnezjoferryt, rutyl, ilmenit, geikielit, 
goyazyt, gorceixyt i crandallit33)).

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu adsorpcji syntetycz-
nych barwników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztworów 
wodnych z zastosowaniem krajowej naturalnej kopaliny – haloizytu 
ze złoża Dunino koło Legnicy. W szczególności zwrócono uwagę na 
możliwości separacyjne tego minerału związane z obecnością w nim 
naturalnych wtrąceń, m.in. tlenków żelaza (Fe3O4, Fe2O3) o właści-
wościach magnetycznych34) i tlenku tytanu, jak również wpływem 
procesów przygotowania wstępnego sorbentu. W dostępnej literaturze 
nie znaleziono prac związanych z usuwaniem barwnika azowego Acid 
Red 27 (AR27) metodami adsorpcyjnymi z zastosowaniem haloizytu, 
a w przypadku barwnika azowego Reactive Black 5 (RB5) znaleziono 
wyłącznie informacje o bardziej złożonym procesie jego usuwania 
z zastosowaniem membran wielomatrycowych zintegrowanych kom-
pozytowo z haloizytem.

Część doświadczalna

Materiały

W badaniach zastosowano syntetyczne barwniki azowe 
(Boruta Zachem SA, Polska): Acid Red 27 (AR27, C.I. 16185, 
C20H11N2Na3O10S3, amarant kwasowy I) i Reactive Black 5 (RB5, 
C.I. 20505, C26H21N5Na4O19S6, czerń kwasowa 2ATT). Jako sorbentu 
użyto krajowego naturalnego haloizytu ze złoża Dunino koło Legnicy 
(Intermark, Gliwice). Skład chemiczny kopaliny obejmował: haloizyt 
(Al2Si2O5(OH)4·nH2O, 75–80%), tlenki żelaza (18–22%, głównie 
hematyt i magnetyt), jak również tlenki żelaza i tlenek tytanu (2–4%, 
głównie ilmenit). Skład kopaliny określony na podstawie analizy XRF 
przedstawiono w tabeli 2. 

Table 1. Review of the halloysite-based technological approaches in the re-
moval of dyes5–32)

Tabela 1. Przegląd rozwiązań technologicznych wykorzystujących halo-
izyt w usuwaniu barwników5–32)

Układ adsorpcyjny/
separujący Usuwane barwniki

HAL

Neutral Red5), Malachite Green6), 
Methylene Blue7–11), Rhodamine 6G12, 13), 
Chrome azurol S12, 13), Methyl Orange14, 15), 
Congo Red15), Methyl Violet16)

Kompozyty z HAL17)

HAL-Fe3O4

Methyl Violet18), Naphthol Green B19), 
Methylene Blue20), Neutral Red20), 
Methyl Orange20)

HAL-TiO2 Methylene Blue21)

HAL-magnezyt Methylene Blue22)

HAL-organiczne pochodne 
cyklodekstryny Rhodamine B23)

HAL-β-cyklodekstryna Methylene Blue24)

HAL-chitozan Methylene Blue25), Malachite Green25)

HAL-polipirol Methyl Orange26)

Membrany wielomatrycowe MMM z frakcją HAL

HAL-dopamina/PVDF Direct Red 2827), Direct Yellow 427), 
Direct Blue 1427)

HAL-AEAPTMS/PEI Rhodamine B28), Methylene Blue28)

HAL-APTES/PVDF Direct Red 2829)

HAL-SO3H/PES Reactive Black 530), Reactive Red 4930)

HAL-poli(m-aminofenol)/PEI Reactive Red 10231), Reactive Black 531)

HAL-kwas garbnikowy/PS Reactive Black 532), 
Reactive Orange 1632)
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Metodyka badań

Zastosowany w badaniach mineralny haloizyt poddano susze-
niu (120°C) oraz mieleniu w młynie planetarnym Pulverisette 5 
z kulami stalowymi (prędkość obrotowa 100 rpm) lub alternatywnie 
kalcynowaniu (600°C) i mieleniu. W wyniku suszenia próbka halo-
izytu przybrała charakterystyczne brązowawe zabarwienie, wyni-
kające z powierzchniowej obecności hematytu (Fe2O3), a w wyniku 
kalcynacji ciemnoczerwony kolor próbki wskazywał na zwiększoną 
frakcję masową magnetytu (Fe3O4) w stosunku do Fe2O3. Po kalcynacji 
(600°C) dostępna powierzchnia właściwa mezoporów w strukturze 
haloizytu wzrasta35) z 54 do 61 m2/g, a dla haloizytu suszonego 
wynosi ona 70–73 m2/g35) (model BET, pomiary z zastosowaniem 
niskociśnieniowej adsorpcji azotu w temp. 77 K, ciśnienie absolutne 
0–0,1 MPa, analizator ASAP 2020, Micromeritics, Norcross, USA). 
Porowatość HAL po kalcynacji powiększyła się z 29% do 46%35), jedno- 
cześnie powierzchnia właściwa makroporów wzrosła z 43 m2/g do 
54 m2/g35) (typ III izotermy adsorpcji wg IUPAC, pętla histerezy adsorpcji 
typu H3)35). Całkowita dostępna objętość łączna mezoporów i makro-
porów w haloizycie po kalcynacji wzrosła prawie dwukrotnie35) (teoria 
BJH, porozymetr rtęciowy AutoPore IV 9500 analyser, Micromeritics, 
Norcross, USA, teoria Washburna – przyjęte napięcie powierzchniowe 
Hg 0,48 N/m, stały kąt kontaktu Hg 141,3°)35). W wyniku kalcynacji 
zaobserwowano również powiększenie dostępnej powierzchni właści-
wej mikroporów z 4,1 m2/g do 16,3 m2/g. Badania XRD33, 34) złoża halo-
izytu wykazały, że oprócz haloizytu, zawiera również m.in. kaolinit, 
magnetyt, hematyt, ilmenit oraz geikielit. Obserwacje SEM pozwoliły 
na określenie mikro- i nanostruktury złoża haloizytu z kopalni Dunino 
jako mieszaniny nanorurek HNT (200–400 nm długości, 30–50 nm 

grubości) i nieregularnych nanopłytek haloizytu HNP (najczęściej 
80 nm szerokości i 400 nm długości).

Próbkę każdego otrzymanego produktu o masie ok. 100 g poddano 
separacji rozmiarowej frakcji poprzez wytrząsanie i przesianie przez 
zestaw sit (wytrząsarka wibracyjna VWR-Haver EML 200 Digital, czas 
przesiewania 5 min, względna amplituda drgań 2,5). Do testów sorpcji 
wybrano dwie frakcje ziarnowe, 0–36 μm i 56–71 μm. 

Dla każdego barwnika przygotowano roztwór podstawowy (naważ-
ka barwnika w fazie stałej, woda destylowana) o stężeniu 125 mg/dm3, 
a następnie poprzez serie rozcieńczeń przygotowano z niego siedem 
roztworów o różnych, stopniowo malejących stężeniach. W przypadku 
barwnika AR 27 były to roztwory w zakresie stężenia początkowego 
C0 0,81–65,56 mg/dm3, a dla barwnika RB 5 roztwory w zakresie 
stężenia początkowego C0 0,85–66,09 mg/dm3.

Dla wyznaczenia wartości parametrów izoterm adsorpcji użyto stałych 
objętości V = 100 cm3 każdego roztworu o innym stężeniu początkowym 
i mas m = 1 g sorbentu haloizytowego. Badane zawiesiny mieszano 
przez 24 h mieszadłem magnetycznym ze stabilizacją temperatury (25°C, 
200 rpm) w zaciemnionym pomieszczeniu w celu eliminacji możliwych, 
równoległych w stosunku do przebiegu adsorpcji, zjawisk rozkładu 
barwnika pod wpływem światła widzialnego lub rozkładu fotokatali-
tycznego barwnika związanego z obecnością naturalnych wtrąceń TiO2 
w strukturze mineralnego haloizytu. Następnie dwukrotnie filtrowa-
no roztwór dla odseparowania frakcji stałej adsorbentu. W tym celu 
przeprowadzano najpierw filtrację grawitacyjną przez sączek o średniej 
twardości, a następnie przesącz ponownie filtrowano przy użyciu membra-
nowych filtrów strzykawkowych o rozmiarze porów 0,45 μm. Otrzymany 
przesącz poddawano analizie spektrofotometrycznej z wykorzystaniem 
aparatu UV-Vis DR 5000 Hach Lange GmbH, z zakresem długości fali 
190–1100 nm (dokładność ±1 nm), przy długościach fali: 520 nm dla 
roztworów barwnika AR27 (wyznaczone uprzednio równanie krzywej 
kalibracyjnej R2 0,999) i 598 nm dla roztworów barwnika RB5 (R2 0,996), 
obliczając stężenia równowagowe roztworów poprocesowych Ce, będące 
podstawą wyznaczenia parametrów izoterm adsorpcji. Dla celów testów 
kinetycznych procesu (25°C) wybrano stężenie początkowe C0 dla barwni-
ka AR27 C0 = 3,72 mg/dm3 i RB5 C0 = 3,47 mg/dm3, masę m 1 g suszone-
go haloizytu odpowiadającego frakcji 56–71 µm i dokonywano pomiarów 
stężenia przesączu Ct dla czasu kontaktu: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120 
i 180 min. Na podstawie otrzymanych wartości określono parametry 
procesu16) przedstawione równaniami (1)–(3):

 (1)

 (2)

 (3)

w których C0, Ct i Ce oznaczają początkowe, po czasie t i równowa-
gowe stężenia usuwanych barwników AR27 i RB5, mg/dm3, m masę 
sorbentu, g, V objętość badanego roztworu barwnika, dm3, EP efektyw-
ność procesową (stopień usunięcia, %), qe i qt masy zaadsorbowanego 
barwnika na jednostkę masy sorbentu w stanie równowagi (e) i po 
czasie t, mg/g.
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Table 2. Composition of the raw halloysite based on XRF analysis33)

Tabela 2. Skład kopaliny haloizytowej określony na podstawie analizy 
XRF33)

Składnik Zawartość, % mas. Składnik Zawartość, ppm
SiO2 33,11 V 124,9
Al2O3 28,87 Cr 103
Fe2O3 17,92 Ni 36,1
TiO2 2,23 Cu 73,8
K2O 0,14 Zn 84
CaO 0,71 Ga 16,9
MgO 0,14 As 8,2
MnO 0,48 Rb 131
P2O5 0,77 Sr 96,3
Cl 0,05 Y 28,8

BaO 0,08 Zr 180,9
Nb 10,9
Mo 4,1
Sn 37,1
Pb 7



114599/8(2020)

Na podstawie wyników doświadczeń wyznaczono parametry rów-
nań izoterm adsorpcji Langmuira16) (w postaci prostoliniowej, określo-
nej wzorem (4)): 

 (4)

i Freundlicha16) (również w postaci prostoliniowej, określonej wzorem (5)): 

 (5)

w których KL oznacza stałą izotermy adsorpcji Langmuira (4), dm3/mg, 
qm teoretyczną maksymalną masę zaadsorbowanego barwnika na 
jednostkę masy sorbentu odpowiadającą wg teorii Langmuira pokryciu 
powierzchni adsorbenta monowarstwą adsorbatu, mg/g, a KF i n to stałe 
izotermy adsorpcji Freundlicha.

Dla weryfikacji, czy proces separacji był korzystny, obliczano ze 
wzoru (6) bezwymiarową stałą separacji RL

16):

 (6)

Dla interpretacji wyników testów kinetycznych zastosowano model 
kinetyki pseudo-pierwszorzędowej16) (w postaci prostoliniowej, okre-
ślonej wzorem (7)):

 (7)

oraz model kinetyki pseudo-drugorzędowej16) (również w postaci 
prostoliniowej, określonej wzorem (8)):

 (8)

w których t oznacza czas procesu, min, a k1 i k2 to stałe szybkości 
procesu dla modelu kinetyki odpowiednio pseudo-pierwszorzędowej, 
1/min, oraz pseudo-drugorzędowej, g/(mg·min). 

Analizy mikro- i nanostrukturalnej powierzchni poprocesowej sor-
bentu dokonano z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektro-
nowego Zeiss Supra 35 (SEM) z układem analitycznym (EDS) Trident 
XM4 Edax na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach.

Omówienie wyników

Zaobserwowano, że możliwości separacyjne analizowanych synte-
tycznych barwników azowych z roztworów wodnych zależą od wstęp-
nego przygotowania haloizytu (np. suszenie, kalcynacja, mielenie), 
wielkości jego cząstek (klasa ziarnowa), jak również od początkowego 
stężenia barwnika w oczyszczanym roztworze, C0. Stosując kalcyno-
wany adsorbent haloizytowy osiągnięto efektywność procesową (EP) 
usuwania (1) barwnika azowego AR27 z roztworu wodnego w zakresie 
21–62% (frakcja 0–36 μm) i 10–50% (frakcja 56–71 μm), a w przy-
padku haloizytu suszonego wskaźnik EP osiągał wartości w zakresach 
29–65% (frakcja 0–36 μm) oraz 42–80% (frakcja 56–71 μm) (rys. 1). 
W przypadku barwnika RB5 użycie kalcynowanego haloizytu dało 
wartości EP w przedziale 24–85% (dla frakcji ziarnowej 0–36 μm) 
i 55–73% (dla frakcji ziarnowej 56–71 μm), podczas gdy w przy-
padku haloizytu suszonego zaobserwowano EP w zakresie 62–95% 
(frakcja 0–36 μm) i w zakresie 69–93% (frakcja 56–71 μm) (rys. 2). 
Suszony adsorbent haloizytowy (po usunięciu wody międzypakietowej 
i odsłonięciu obecnych naturalnie w kopalinie cząstek związków 
żelaza, w szczególności hematytu Fe2O3) wykazywał w przypadku obu 
analizowanych barwników azowych lepsze zdolności adsorpcyjne niż 
kalcynowany sorbent haloizytowy. Proces kalcynacji odpowiedzialny 
był za zmniejszenie liczby powierzchniowych grup hydroksylowych, 
jak i utlenianie związków żelaza (Fe3O4) na powierzchni minerału 
haloizytowego, co wyraźnie zmniejszało możliwości sorpcyjne dla obu 
analizowanych barwników. W przypadku adsorpcji barwnika AR27 
zaobserwowano, że zmniejszenie rozmiaru ziaren kalcynowanego sor-
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bentu i tym samym zwiększenie jego powierzchni sorpcyjnej poprawiło 
sprawność procesową, podczas gdy dla sorbentu suszonego zastoso-
wanie frakcji ziarnowej o większej średnicy wyraźnie polepszyło efek-
tywność adsorpcji. Dla adsorpcji barwnika RB5 wpływ rozmiaru ziaren 
sorbentu był niejednoznaczny w interpretacji, sugerując mniej wyraźny 
wpływ tego parametru procesowego na wartości wskaźnika EP.

Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych określono meto-
dami regresji wartości parametrów równań izoterm (25°C) adsorpcji 
Langmuira (4) oraz Freundlicha (5) (tabela 3) dla badanych układów 
procesowych. Dane pomiarowe w układzie qe = f(Ce) przedstawiono na 
rys. 3 (AR27) i rys. 4 (RB5).

Analiza statystyczna wskazała, że w przypadku obu analizowa-
nych syntetycznych barwników azowych dane pomiarowe adsorpcji 
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Fig. 1. Effect of initial dye concentration, preprocessing method applied and 
adsorbent grain size on the process efficiency in removal of the synthetic azo 
dye Acid Red 27 from aqueous solutions with the use of domestic mineral 
halloysite from the Dunino deposit

Rys. 1. Wpływ stężenia początkowego barwnika, metody przygotowa-
nia wstępnego i rozmiaru ziaren adsorbentu na efektywność procesową 
usuwania syntetycznego barwnika azowego Acid Red 27 z roztworów 
wodnych z zastosowaniem krajowego minerału haloizytowego ze złoża 
Dunino
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Fig. 2. Effect of initial dye concentration, preprocessing method applied and 
adsorbent grain size on the process efficiency in removal of the synthetic azo 
dye Reactive Black 5 from aqueous solutions with the use of domestic mineral 
halloysite from the Dunino deposit

Rys. 2. Wpływ stężenia początkowego barwnika, metody przygotowa-
nia wstępnego i rozmiaru ziaren adsorbentu na efektywność procesową 
usuwania syntetycznego barwnika azowego Reactive Black 5 z roztwo-
rów wodnych z zastosowaniem krajowego minerału haloizytowego ze 
złoża Dunino
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były znacznie lepiej opisywane z zastosowaniem równania izotermy 
Freundlicha11) (5). Sugerowało to teoretycznie nieidealny proces 
adsorpcji, heterogeniczną strukturę powierzchni adsorpcyjnej minerału 
haloizytowego, a także występowanie mechanizmu adsorpcji wielo-
warstwowej23). Wartości parametru n były w zdecydowanej większości 
wyższe od 1 (n = 1,0691–1,8915), wskazując zarówno na mechanizm 
adsorpcji fizycznej, jak i na jej korzystne uwarunkowania procesowe. 
Efekt adsorpcji fizycznej wynikał m.in. z oddziaływań elektrostatycz-
nych w układzie adsorbent-adsorbat (przyciąganie elektrostatyczne 
wynikające z obecności dodatnio naładowanych wewnętrznych struk-
tur nanorurkowych haloizytu, Al-OH2

+, jak i ujemnie naładowanych 
ich powierzchni zewnętrznych). Możliwe było również wytworzenie 

wiązań koordynacyjnych łączących atomy 
N (grupy aminowe) i Al (wewnątrz ziaren 
haloizytu składających się ze struktur jego 
nanorurek i nanopłytek). 

Wystąpienie pojedynczej wartości n < 1 
(n = 0,7163 dla barwnika AR27, sorbent kal-
cynowany, frakcja 56–71 µm, tabela 3) wska-
zywało na słabe oddziaływania adsorpcyjne 
i niekorzystne uwarunkowania procesowe. 
Wyższe wartości parametru KF, wskazujące 
lepszą afiniczność do struktury powierzch-
niowej11), w przypadku obu barwników zaob-
serwowano dla sorbentu kalcynowanego i dla 
niższej klasy ziarnowej (frakcja 0–36 µm), 
podczas gdy dla sorbentu suszonego – dla 
większych rozmiarów ziarna sorbentu (frakcja 
56–71 µm).

Parametry procesu określone na podstawie 
izotermy Langmuira (4) w przypadku barw-
nika azowego RB5 wskazały, że dla sorbentu 
kalcynowanego zwiększenie średnicy ziaren 
zwiększało maksymalną teoretyczną pojem-
ność sorpcyjną qm (z 5,192 do 7,841 mg/g). 
Niemniej po procesie wstępnego suszenia 
minerału haloizytowego zaobserwowano 
przeciwny efekt, jakim było zmniejszenie 
wartości parametru qm z 6,381 do 5,812 mg/g. 
Odpowiadające całemu zakresowi kombinacji 

Table 3. Adsorptive removal of the synthetic azo dyes Acid Red 27 and Reactive Black 5 from aqueous 
solutions – parameters of the Langmuir (4) and Freundlich (5) adsorption isotherms (25°C)

Tabela 3. Usuwanie syntetycznych barwników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztwo-
rów wodnych metodą adsorpcyjną – wartości parametrów izoterm (25°C) adsorpcji Langmuira (4) 
i Freundlicha (5)

Usuwany 
barwnik

Sorbent haloizytowy 
(przygotowanie, 

frakcja ziarnowa)

Izoterma Langmuira (4) Izoterma Freundlicha (5)
qm

mg/g
KL

dm3/mg R2 RL KF n R2

AR27 kalcynowany,  
frakcja 0–36 µm 9,533 0,0106 0,209 0,590–0,991 0,1106 1,0928 0,912

AR27 kalcynowany, 
frakcja 56–71 µm brak korelacji 0,0131 0,7163 0,843

AR27 suszony, 
frakcja 0–36 µm brak korelacji 0,1502 1,0691 0,904

AR27 suszony, 
frakcja 56–71 µm 3,331 0,0940 0,663 0,140–0,929 0,4030 1,7995 0,806

RB5 kalcynowany, 
frakcja 0–36 µm 5,192 0,0661 0,720 0,186–0,947 0,4229 1,5510 0,881

RB5 kalcynowany, 
frakcja 56–71 µm 7,841 0,0261 0,539 0,367–0,978 0,2224 1,1829 0,927

RB5 suszony, 
frakcja 0–36 µm 6,381 0,0800 0,652 0,159–0,936 0,6991 1,8915 0,899

RB5 suszony, 
frakcja 56–71 µm 5,812 0,1939 0,937 0,072–0,859 0,8913 1,5163 0,797

Temp. procesu 25°C; AR27 – Acid Red 27; RB5 – Reactive Black 5  
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Fig. 3. Effect of the preprocessing method applied and halloysite adsorbent 
grain size on the isotherm (25°C) qe = f(Ce  ) relation; AR27 dye, raw experi-
mental data

Rys. 3. Wpływ metody przygotowania wstępnego i rozmiaru ziaren 
adsorbentu haloizytowego na przebieg izotermy (25°C) qe = f(Ce); barw-
nik AR27, dane pomiarowe
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Fig. 4. Effect of the preprocessing method applied and halloysite adsorbent 
grain size on the isotherm (25°C) qe = f(Ce  ) relation; RB5 dye, raw experi-
mental data

Rys. 4. Wpływ metody przygotowania wstępnego i rozmiaru ziaren 
adsorbentu haloizytowego na przebieg izotermy (25°C) qe = f(Ce); barw-
nik RB5, dane pomiarowe

C0–KL wartości wszystkich RL (6) leżały w przedziale 0,072–0,978, 
sugerując korzystne uwarunkowania procesu adsorpcji. Wraz z obni-
żaniem stężenia początkowego C0 barwnika w roztworze, parametr RL 
przybierał coraz większe wartości, zbliżając się do 1 i sugerując tym 
samym teoretycznie coraz mniej korzystne uwarunkowania procesu 
adsorpcji. Główną przyczyną coraz mniejszej efektywności procesu 
mogło być systematyczne zmniejszanie się modułu napędowego 
wymiany masy, związanego z ustalającym się w układzie gradientem 
stężeń, istotnie wpływającym na szybkość dyfuzji w warstwie gra-
nicznej adsorbentu, jak i możliwe specyficzne uwarunkowania dyfuzji 
w wewnętrznych strukturach nanorurkowych. Stosunkowo małe war-
tości R2 (0,538–0,937) dla RB5 oraz praktyczny brak korelacji w przy-



114799/8(2020)

padku barwnika AR27 znacznie ograniczały stosowalność modelu 
izotermy adsorpcji Langmuira, a tym samym możliwość wiarygodnej 
teoretycznej interpretacji wyników.

Badania uwarunkowań kinetycznych procesu (25°C) przeprowa-
dzono z wykorzystaniem modelu kinetyki pseudo-pierwszorzędowej 
(7), jak i pseudo-drugorzędowej (8). Otrzymane wyniki przedstawiono 
w tabeli 4. Próby przeprowadzenia analizy danych z wykorzystaniem 
modelu kinetyki pseudo-pierwszorzędowej wykazały brak możliwości 
zastosowania tego modelu do opisu danych pomiarowych dotyczących 
barwnika azowego RB5, a w przypadku barwnika AR27 otrzymano 
jedynie zadowalającą zgodność z modelem (R2 0,927). Wyraźnie 
natomiast potwierdzona jest zgodność wyników z modelem kinetyki 
pseudo-drugorzędowej (R2 0,998–0,999).

dla kopaliny haloizytowej ze złoża Dunino skupienia nanorurek oraz 
nanopłytek mogły być w szczególności odpowiedzialne m.in. za efekty 
separacji adsorpcyjnej. 

Podsumowanie

Uzyskane wyniki doświadczalne potwierdzają przydatność kopali-
ny ze złoża Dunino w usuwaniu metodami adsorpcyjnymi syntetycz-
nych barwników azowych z roztworów wodnych. Należy podkreślić, 
że badania przeprowadzono w zakresie stosunkowo niskich stężeń 
początkowych C0 obu barwników, co – pomimo możliwych błędów 
pomiarowych związanych z analizą układów rozcieńczonych – pozwa-
la na wykorzystanie praktyczne tych danych w projektowaniu proce-
sów oczyszczania ścieków i wód poprocesowych z obecnych w nich 
rozcieńczonych barwników azowych AR27 lub RB5.

Polski haloizyt ze złoża Dunino, dzięki obecności naturalnych 
domieszek i wtrąceń w naturalnej kopalinie (m.in. tlenki żelaza, 
TiO2), może być stosowany jako naturalny materiał kompozytowy 

Table 4. The values of the kinetic model parameters 

Tabela 4. Wartości parametrów modeli kinetycznych

Usuwany 
barwnik

Model 
pseudo-pierwszorzędowy

Model 
pseudo-drugorzędowy

qe
mg/g

k1
1/min R2 qe

mg/g
k2

g/(mg·min) R2

AR27 0,5964 0,0597 0,927 0,3221 0,8414 0,998
RB5 brak korelacji 0,2903 6,1983 0,999

Podczas bezpośredniej analizy danych eksperymentalnych zaobser-
wowano ponadto, że w przypadku usuwania barwnika AR27 z roztwo-
ru wodnego praktyczną równowagę procesową adsorpcji uzyskano po 
60 min kontaktu z zawiesiną adsorbentu haloizytowego, a dla barwnika 
RB5 już po 30 min procesu adsorpcji (rys. 5). 

Fig. 5. The qt = f(t) kinetic dependencies (experimental data)

Rys. 5. Zależności kinetyczne qt = f(t) (dane pomiarowe)

Na rys. 6 i 7 przedstawiono struktury adsorbentu haloizytowego 
zarejestrowane podczas badań SEM z wykorzystaniem skaningowego 
mikroskopu elektronowego Zeiss Supra 35. Analiza mikrostruktury 
próbek potwierdziła występowanie rozwiniętej powierzchni właści-
wej (adsorpcyjnej) ziaren, składających się głównie ze stosunkowo 
słabo zespolonych i luźnych nanopłytek haloizytowych (HNP) oraz 
obszarów, w których występowały zmieszane nanorurki (HNT) i HNP 
(rys. 6 – haloizyt kalcynowany po adsorpcji barwnika azowego 
Reactive Black 5). Na rys. 7 przedstawiono próbkę haloizytu suszo-
nego po adsorpcji barwnika azowego Acid Red 27, gdzie wyraźnie 
można zauważyć zjawiska częściowej aglomeracji ziaren sorbentu 
w środowisku roztworu procesowego, co wpływało bezpośrednio na 
dostępną powierzchnię kontaktu międzyfazowego. Charakterystyczne 

Fig. 6. Morphology of the postprocessed calcined halloysite sorbent after ad-
sorption of the azo dye Reactive Black 5 (magnification 60 000×)

Rys. 6. Struktura morfologiczna poprocesowego kalcynowanego sor-
bentu haloizytowego po adsorpcji barwnika azowego Reactive Black 5 
(powiększenie 60 000×)

Fig. 7. Morphology of the postprocessed dried halloysite sorbent after ad-
sorption of the azo dye Acid Red 27 (magnification 15 000×)

Rys. 7. Struktura morfologiczna poprocesowego suszonego sorbentu 
haloizytowego po adsorpcji barwnika azowego Acid Red 27 (powiększe-
nie 15 000×)0 20 40 60
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wykazujący wymagane właściwości sorpcyjne. Interesującą opcją 
technologiczną może być, zamiast wielostopniowego wyodrębniania 
i oczyszczania samej frakcji haloizytowej, właśnie wykorzystanie 
bezpośrednio dostępnej, unikatowej kompozycji naturalnych dodatków 
i wtrąceń do kompleksowej separacji różnych zanieczyszczeń, co jest 
możliwe dzięki komplementarnym, jednoczesnym mechanizmom 
sorpcji, konwersji chemicznej i/lub (foto)katalizy. Główne kierunki 
badań w przyszłych zastosowaniach sorpcyjnych omawianej kopaliny 
koncentrować się będą na intensyfikacji procesów z wykorzystaniem 
jej unikatowej struktury nanorurkowo-nanopłytkowej oraz doborze 
i zaprojektowaniu struktur materiałów kompozytowych, m.in. poprzez 
możliwość bardziej homogenicznej dystrybucji przestrzennej sorbentu 
zapobiegającej niepożądanym efektom agregacji/aglomeracji, jak np. 
w złożonych konstrukcjach membran wielomatrycowych (MMM), 
umożliwiających optymalizację struktury i właściwości powierzchni 
sorpcyjnej dla zapewnienia możliwie maksymalnych zdolności sepa-
racyjnych układu.

Badania zostały częściowo dofinansowane z dotacji statutowej 
Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Badania zostały częściowo dofinansowane z subwencji badawczej 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej 
nr 08/040/BK_20/0129.

Badania zostały częściowo zrealizowane w ramach projektu 
„Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów 
spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, 
UPS-Plus” (www.ccf.polsl.pl) finansowanego przez Fundację na Rzecz 
Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH Core Facility (TEAM TECH 
CORE FACILITY/2017-3/3). 

Autorzy dziękują firmie Intermark w Gliwicach za dostarczenie 
próbek kopaliny haloizytowej do badań.

Otrzymano: 29-01-2020
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Autorom, którzy w 2018 i 2019 r. opublikowali na łamach „Przemysłu Chemicznego” 
artykuły naukowe sponsorowane przez ich instytucje oferujemy specjalną, 

ulgową prenumeratę wersji papierowej naszego czasopisma w 2020 r. 
wraz z dostępem do internetowej bazy archiwalnych artykułów z lat 1986-2019 

(ponad 6288 publikacji, ponad 38 tysięcy stron) w cenie 300,- zł brutto. 
Oferta dotyczy osób fizycznych, których artykuły opublikowaliśmy w 2019 r. 

lub których prace oczekują na druk w tym trybie w 2020 r.

Zamówienia proszę kierować na adres:

przemyslchemiczny@sigma-not.pl lub prenumerata@sigma-not.pl

UWAGA, OFERTA SPECJALNA!


