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 WPROWADZENIE DO SPILL-SORB 
GRUDKA TORFU JAKO ABSORBENT WĘGLOWODORÓW  

 
Torfowiska zawierające (mech) torfowiec (Sphagnum) w postaci grudek torfu znajdowane 
są tylko na północ od 49-go równoleżnika i wykazują najwyższą absorbcję wilgoci ze 
wszystkich znanych rodzajów torfu. W stanie naturalnym Spill-Sorb “Fison” z torfowiska 
Parkland County, Alberta, zawiera w każdym lb./kg  torfu od 9 do 14 lbs./kg wody. 
Spill-Sorb Canada Inc. zarządza terenami torfowiskowymi o 90% zawartości wilgoci w 
materiale surowym, z których +/- 60% zawartości utrzymywane jest przez odpowiednie 
prowadzenie i napowietrzenie torfowisk. Są one ostrożnie zbierane monitorowane i 
przenoszone do procesu preparacji, gdzie specjaliści poddają torf procesowi obróbki 
cieplnej i procesowi suszenia powietrzem do wilgotności +/- 10%. Na tym poziomie 
zmienia się retencja wody we włóknach torfu tak, że jego struktura komórkowa staje się 
hydrofobowa (odporna na wodę) i na naturalna zdolność do absorbowania i inkludowania 
węglowodorów. Tak aktywowany torf jest podwójnie pakowany w porcjach 113,24 l/200 
litrowych i 56,63/100 litrowych pojemników worków dla sprzedaży w naszej światowej sieci 

o nazwie „licensed Spill-Sorb Master Stocking Distributors”.  
                                              
Naturalna absorpcja. Nazywamy ją “Środowiskową  
Inteligencją”.     
 
Spill-Sorb jest nietoksycznym całkowicie naturalnym, 100% 
organicznym, testowanym w laboratorium, przetestowanym w 
próbach polowych, przemysłowym absorbentem, który jest 
ekonomiczny, wydajny, miękki (nie-abrasywny), nietoksyczny, 
nieługujacy (niezasadowy) i tym naturalnym stanie w pełni 
biodegradowalnym. Właściwe działanie kapilarne aktywowanego 

torfu zapewnia skuteczne    kapilarne działanie inkludowania oleju, rozpuszczalników 
metali ciężkich, pestycydów, herbicydów i innych odczynników organicznych.   
 
Spill-Sorb wchłania i absorbuje opary węglowodorów na powierzchni oraz węglowodory z 
wody, zarówno na sucho jak i w stanie zawilgoconym, nie wymagając wyspecjalizowanej 
obsługi ani specjalistycznej aparatury przy stosowaniu oraz zbieraniu wyczerpanego 
materiału. 

Spill-Sorb niewiele waży i stwarza użytkownikom możliwość 
przenoszenia większej ilości, oczyszczenia większej ilości i 
oszczędzenia na kosztach transportu i stosowanie  
Spill-Sorb nie wchodzi w reakcję z eliminowanymi 
zanieczyszczeniami, nie uwalnia zanieczyszczeń, co powoduje, 
że jest czysty i łatwy w użyciu.  
 
Użyty Spill-Sorb może być spalany lub rozprowadzony na 
składowisku lub na ziemiach uprawnych bez szkodliwych 
skutków dla środowiska.  
Spill-Sorb  jako źródło energii ma wartość opałową 18 608,09 
kJ/kg (8,000 B.T.U.s per pound) , (z odliczeniem wartości 
opałowej zaabsorbowanych węglowodorów), pozostawiając po 
spaleniu 2% oryginalnej objętości. 
Spill-Sorb jest dostępny sprasowany i luźny w workach, 

pakietach, rękawach, poduszkach wkładkach wchłaniających w różnych kombinacjach 
pochłaniaczy, również w przygotowanych na zamówienie pakietach filtracyjnych i 
pakietach przeznaczonych do bioremediacji.  
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STOSOWANIE SPILL-SORB  

 
Spill-Sorb używany jest w oczyszczaniu wylewisk i 
remediacji przez straż pożarną, przemysł, lotniska, 
koleje i firmy transportowe, stacje serwisowe, rafinerie, 
stacje benzynowe, przedsiębiorstwa do poszukiwań 
nafty i gazu, stacje wiertnicze, na statkach i w portach; 
jest to bardzo długa lista!  
Spill-Sorb stosowany jest w filtracji ścieków 
przemysłowych, ścieków surowych, usuwania metali 
ciężkich, glonów, w inżynierii sanitarnej oraz obróbce 
ścieków kopalnianych. Do zastosowań przemysłowych 
i w małej lokalnej skali stosuje się Spill-Sorb, 
ponieważ absorbuje PCB, farby olejne, atramenty i 
farby, tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne, krew.  
 
 

 
Dzięki wysokiej pojemności pochłaniania par, Spill-Sorb jest zdolny  
do redukcji zawartości spalin obniżając zagrożenie eksplozją.  
 
W przypadku benzyn osiągano 90% redukcję par.  
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Niektóre substancje, które Spill-Sorb jest w stanie okludować: 
 

 
Tłuszcze zwierzęce  
 
Krew  
 
Olej Bunkrowy  
 
Ropa naftowa 
 
Chłodziwa  
 
Kąpiele cyjankowe  
 
Olej napędowy  
 
Barwniki 
 
Benzyny/benzyna 
bezołowiowa  
 
Metale ciężkie 
 
Herbicydy 
 
Atramenty  
 
Paliwo lotnicze 
 
Węglowodory/Prafina 
 
Motor Oils  
 
Oil Base Paints  
 
PCB (Polichlorowane 
bifenyle)  
 
Pestycydy 
 
Styren 
 
Rozpuszczalniki 
 
Varsol  
 
Olej roślinny 
 

 
Aceton  
 
Acetone 
Cyanohydryny  
 
Akroleina 
 
Alkohole  
 
Chlorek allilu  
 
Acetonitryl  
 
Octan amylu  
 
Benzyna lotnicza 
100/130  
 
Benzen 
 
Butanol  
 
Octan butylu  
 
Kwas masłowy  
 
2-Butanon  
 
Bromodichlorometan  
 
Bromoform  
 
Olej Rzepakowy 
 
Di siarczek węgla  
 
Tetra chlorek węgla  
 
Chloroform  
 
Chlorometan  
 
Chlorobenzen  
 
Olej kukurydziany 
 

 
Cycloheksan  
 
Dichlorobenzen  
 
Dichlorometan  
 
1,2-Dichloroetan  
 
Etanol  
 
Etylobenzen  
 
Eter Etylowy  
 
Glikol etylenowy  
 
Heksan  
 
Hexa chlorobenzen  
 
Hexa 
chlorobutadien  
 
Hexa chloroetan  
 
Hexan (97%)  
 
Izobutanol  
 
Izopren  
 
Izopropanol  
 
JP/7  paliwo 
lotnicze 
 
Metanol  
 
Chlorek Metylenu  
 
Metylo Etylo Keton  
 
Metylofenol  
 
Metakrylan Metylu  
 

 
Naftalen  
 
2-Nitroanilina  
 
Nitrobenzen 
 
Pentan 
 
Penta chlorofenol  
 
Fenol  
 
Fenol (48% in 
acetonie)  
 
Eter Naftowy 
 
Propan-ol  
 
Ciekłe scyntylatory  
 
Olej silikonowy(100 
CS)  
 
Tetra chloroetan  
 
Tetra chloroetylen  
 
Tetra hydrofuran  
 
Toluen 
 
Tri etyloamina  
 
Tri chloroetylen  
 
Tri chlorofenol  
 
Octan winylu  
 
Chlorek winylu  
 
Ksyleny 
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ZASTOSOWANIE SPILL-SORB  

 
Remediacja skażenia gleby olejem  
 
Rozprowadzić Spill-Sorb możliwie szybko i jak najbardziej równomiernie na głębokość 
pozwalająca na natychmiastową absorpcję. Po użyciu mieszanina absorbent/spill powinna 
być zmieciona zebrana do kontenerów i przeznaczona do spalenia, zdeponowania na 
składowisku lub rozprowadzenia na przeznaczonym do tego terenie. 
 
Typowe czasy Absorpcji: 
 
benzyna/benzyna ołowiowa 2 sekundy 
paliwo-olej  5 sekund 
olej silnikowy  20 sekund 
krew 30 sekund 
ropa lekka  60 sekund  
ropa ciężka  90 sekund 
 
 
Remediacja wód powierzchniowych skażonych olejem  
 
Spill-Sorb należy rozsiać na powierzchni wody tak, aby nastąpiła pełna absorpcja. 
Typowy czas absorpcji wzrośnie o około15% w porównaniu z czasem remediacji gleby. Po 
użyciu absorbent ma tendencje do formowania dywanu, który będzie znoszony przez wiatr 
i stopniowo będzie się zanurzał w wodzie należy go niezwłocznie wydobyć.  
 
Usuwanie 
 
Spill-Sorb spala się pozostawiając popiół w ilości mniejszej niż 2% pierwotnej objętości. 
Spill-Sorb może być również składowany lub wykorzystany do sporządzania kompostu. 
Spill-Sorb może być absorbentem oleju, ponieważ zawiera kwasy humusowe, które 
odgrywają aktywną rolę w biodegradacji ropopochodnych przez mikroorganizmy. Jako 
rezultat naturalnej aktywności kapilarnej, Spill-Sorb absorbuje węglowodory i inne 
zanieczyszczenia takie jak PCB, bardzo szybko je okluduje. Używany Spill-Sorb nie 
będzie uwalniał zanieczyszczeń, nie będą one z niego wymywane, co czyni go czystym i 
łatwym do stosowania, jego stosowanie jest zgodne z Toxicity Characteristics Leaching 
Procedures (TCLP) test dla olejów patrz procedury Amerykańskiej Agencji Ochrony 
Środowiska. 
 
Jeżeli warunki uniemożliwiają spalenie (tak, możesz spalać Spill-Sorb z zaokludowanym 
olejem wprost na wodzie) Spill-Sorb może być łatwo zebrany z powierzchni wody za 
pomocą czerpaków lub sieci. Spill-Sorb może być, zebrany szuflą lub odessany z 
powierzchni.  
 
Ograniczona Gwarancja 
 
Spill-sorb gwarantuje , że jest zgodny z opisem na etykiecie, w granicach mierzalnej 
tolerancji. Żadna inna gwarancja nie jest udzielana, wyrażana lub sugerowana.  
 
Ograniczona Odpowiedzialność  
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Odpowiedzialność Spill-Sorb jest ograniczona do wymiany wadliwego lub opcjonalnie 
zwrotu kosztów dostawy. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne szkody przypadkowe lub wtórne..  
 
 
ZAPORY, RĘKAWY, WKŁADKI & ZESTAWY DO NEUTRALIZACJI WYLEWISK  

 
Do użycia na powierzchni ziemi i wody, zapory standardowe i na zamówienie, rękawy, 
wkładki i zestawy do bioremediacji wylewisk w szerokiej gamie rozmiarów. Na ilustracjach 
przedstawiono typowe zestawy pozwalające na szybką, bezpieczną i efektywną pracę 
 

  
  
 
 
Przenośne zestawy z workami i miotłami w 
przenośnych workach  
 
 
 
 

 
 
 
I pojemnikach na kółkach. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Szczotki, łopaty, wkładki i rękawy oraz worki ze  
     Spill-Sorb.  
 
  
  
  

  
 
 
 
 
Typowy rękaw, pokazany po przecięciu, 5 minut po 
wyjęciu z wód oceanu skażonych wyciekiem oleju. 
 
 
Zauważ!! Nie ma wycieków oleju z rękawa.  
  



 7 

ZASTOSOWANIE SPILL-SORB DO: 
FILTRACJI I OCZYSZCZANIA WODY  

 
Aktualnie zwraca się na Świecie uwagę na koszty zanieczyszczania środowiska w miarę 
możliwości kładzie się duży nacisk na udoskonalanie procesów i minimalizację 
zanieczyszczenia środowiska. To może być czynione w sensownych kosztach i bez 
narażania stabilności finansowej lub zdrowia dzisiejszych i przyszłych pokoleń. 
 

Filtracja ścieków z zastosowaniem Spill-Sorb.: 
Ścieki przemysłowe surowe ścieki z przemysłu barwników 
(farbiarstwa), galwanizerni, wytwórni ogniw i baterii niosą 
wysoki ładunek barwników i metali ciężkich. 
 Jakkolwiek barwniki ulegają zasadniczo biodegradacji, 
wymagają one specjalnego potraktowania, aby zmniejszyć 
zapotrzebowanie tlenu. Przyroda potrafi wiązać metale ciężkie, 
które są wprowadzane ze ściekami do środowiska z procesu 
technologicznego, wymaga to bardzo długiego okresu czasu, a 
i tak ślady metali ciężkich wykazują wysoką toksyczność.  
Z kolei chemiczna obróbka ścieków nie jest rozwiązaniem 
idealnym. Związana jest z wysokimi kosztami, nie jest operacją 
bezpieczną, zarówno przed obróbką jak i w jej efekcie mamy 

do czynienia z substancjami niebezpiecznymi i uciążliwymi, które sprawiają problemy z 
bezpieczną ich utylizacją.  
 
Przeprowadzone testy wykazały, że dwukrotne przetłoczenie ścieku przez matę wykonaną 
z torfu obniżyło stężenie metali przejściowych tak, że ich stężenie spadło poniżej 
dopuszczalnych wartości. Dodatkowo Torf ten nie został zakwalifikowany jako 
„zanieczyszczony „skażony” ” był całkowicie bezpieczny i nie stwarzał problemów w 
dalszej obróbce czy składowaniu.  
 
Spill-Sorb może być używany jako środek oczyszczający. Może on zabsorbować w 
procesie oczyszczania 8 do 12 razy więcej masy niż waży porcja środka czyszczącego i 
jest w stanie usunąć z wody lub zneutralizować od 95% do 100% obecnych w niej 
zanieczyszczeń nie wymagając specjalistycznego treningu i prób. Po przeprowadzeniu 
procesu oczyszczania torf nie jest niebezpieczny ani uciążliwy dla środowiska. 
 
Unikalna struktura komórkowa pozwala preparatowi Spill-Sorb absorbować barwniki i 
inne komponenty farb. Skład chemiczny Spill-Sorb pozwala stabilizować i utylizować 
barwniki.  
Poprzez zdolność absorbowania przez porowatą powierzchnię może okludować, otaczać i 
zamykać ciecze i rozpuszczalne ciała stałe w swym galaretowatym wnętrzu, co 
uniemożliwia szansę wycieku wymywania w czasie składowania. 
 
 
Procesy oczyszczanie wody z użyciem Spill-Sorb jako materiału filtrującego spełniają 
wymagania wielu znanych Agencji Rządowych w tym ES EPA. Rząd Federalny Kanady 
oraz Rządy Prowincji zatwierdziły metodę składowania na składowisku torfu stosowanego 
w filtracji. Torf ten może także być spalany bez zagrożenia dla atmosfery. Firmy 
prowadzące badania nad procesami filtracji wody za pomocą torfu stwierdziły, że użyty torf 
może być używany z powodzeniem do celów ogrodniczych. Nie jest on niebezpieczny nie 
obserwuje się toksycznych odcieków i zanieczyszczenia wód gruntowych 
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Koszty filtracji zależą od stopnia zanieczyszczenia, przepustowości dziennej oraz innych 
czynników specyficznie związanych z indywidualnymi procesami. Koszt Spill-Sorb jako 
kopaliny jest niski. Technologia jest cenowo wiele mniej kosztowna niż inne technologie 
filtracji. Spill-Sorb zabezpiecza surowiec torfowy możliwy do zastosowania w aktualnie 
prowadzonych i przewidywanych technologiach od ponad stu lat. 
 

Wyniki oczyszczania metali ciężkich w: Husson/Couplan Water Treatment System 

METAL  LIMIT Stężenia  PRZED PO 

Cyjanki 0.03 36.00 0.03 

Fluorki 18.00   

Glin 0.20 40.00 0.30 

Bar 1.00   

Kadm 0.10 25.00 0.10 

Chrom Cr +6 0.05 300.00 0.04 

Chrom Cr +3 0.25 300.00 0.25 

Miedź 0.20 250.00 0.20 

Żelazo 0.50 31.50 0.25 

Ołów 0.05 8.40 0.03 

Magnez 1.00   

Nickel 1.00 67.50 0.05 

Srebro 0.05   

Cynk 0.05 7.50 0.08 

Antymon  30.00 0.05 

Rtęć  15.00 0.01 

 

Test na usuwanie zanieczyszczeń (z dodatkiem metali ciężkich z próbek ścieków typowej 
farbiarni:  - Husson/Couplan Water Treatment System 

CHARAKTERYSTYKA   PRZED  PO  

Kolor Sample “A”  1250 APHA 65 APHA 

Kolor Sample “B”  2700 PT/CO 10 PT/CO 

Turbidity Sample “A” nefelometria 21.5 APHA 3 APHA 

Turbidity Sample “B” nefelomentria 530 PPM SIO2 1.1 PPM SIO2 

Turbidity Sample “C”  nefelometria 660 JTU 0 JTU 

C.O.D. chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu 

1200 PPM 85 PPM 

B.O.D. biologiczne zapotrzebowanie 
tlenu 

150 PPM 8 PPM 

T.O.D.    całkowite zapotrzebowanie 
tlenu 

1200 PPM 156 PPM 

Fosforany  33.6 PPM 0.76 PPM 

Zawiesiny  216 PPM 4 PPM 
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SPILL-SORB UŻYWANY JAKO FILTR TYPU TORFOWO-PIASKOWY  

 
Dla osiedli, kurortów, obozów istnieje możliwość oszczędzenia tysięcy dolarów na 
kosztach instalacji i modernizacji oczyszczalni ścieków. Wyniki badań utylizacyjnych 
wykonanych przez dwa wydziały Uniwersytetu w Minnesocie (Department of Iron Range 
Resources and Rehabilitation wspólnie z  Soil Science Department) oraz Służby Leśne 
Stanów Zjednoczonych zwróciły uwagę na proces filtracji na filtrze torfowo-piaskowym w 
celu wyeliminowania problemów z oczyszczaniem ścieków w różnych rejonach USA.  
 

Filtr zawiera na powierzchni gruntu o 
średnicy od 17 do 28 m warstwę piasku o 
głębokości od 62 do 67 cm, pokrytego 
warstwą torfu o głębokości od 20 do 31 cm. 
 
Każdy z systemów filtracyjnych jest 
zaopatrzony w zraszacz do spryskiwania 
ściekami złoża filtrującego. Standardy 
federalne osiągają 99+% redukcję 
fosforanów i blisko 100% redukcję 
biologicznego zapotrzebowania tlenu 
(B.O.D.) jak również 100% redukcję miana 
bakterii coli. Spadek zawartości azotu 

przekracza opisywany w podręcznikach, należy oczekiwać potencjalnie wyższego spadku 
azotu, kiedy torf jest nasycony gazem ziemnym.  
 
W porównaniu z obecnymi metodami oczyszczania ścieków, metoda oczyszczania za 
pomocą filtru piaskowo-torfowego używającego Spill-Sorb, ma bardzo niskie koszty 
instalacji, obsługi technicznej i konserwacji. W związku z tym, że zasoby torfu od znane są 
ponad 500 lat, w przyszłości nie będzie żadnej potrzeby modyfikacji lub adaptacji innych 
sposobów filtrowania. Spill-Sorb jest w stanie zaspokoić istniejące i oczekiwane 
zapotrzebowanie na torf na następne 100 lat.  
Szacuje się, ze dla przygotowania tej wielkości urządzeń przydatnych dla małych gmin, 
miejscowości, wsi - potrzeba około 20 lat na pełne wprowadzenie torfu jako materiału 
filtrującego. Torf w procesie nie ulega rozkładowi wzbogacany jest jedynie w składniki 
nawozowe, które zamieniają go w doskonały nawóz wzbogacający glebę. Taki system jest 
systemem naturalnym. Nie używa żadnych kosztownych i potencjalnie szkodliwych 
chemikaliów, które same w sobie stwarzają problemy z zanieczyszczeniem środowiska. 
Cały system można poddać recyklingowi. 
 Spill-Sorb jest w 100% naturalny. Nie zawiera żadnych innych dodatków. 
 
Eksperymenty z różnym rodzajami torfu i różnymi gatunkami piasku wykazały, że tego 
rodzaju system pracuje dobrze przy starannej kontroli z użyciem automatycznych 
zraszaczy. 
Zostały wykonane badania nad wdrożeniem tego typu filtracji w dużej skali w 
oczyszczalniach miejskich o powierzchnie wielu akrów (akr ok =0,4 ha). 
Ocena skuteczność zastosowanie Spill-Sorb do obróbki ścieków jest bardzo wysoka.  
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SPILL-SORB NA STATKACH 
OCHRONA SZLAKÓW WODNYCH I OCEANÓW  

 
W 1989 roku wypadek the Exxon Valdez uwolnił 35,000 ton toksycznej ropy naftowej w 
okolicach Alaski wrażliwego rejomu z punktu widzenia środowiska. Błąd - fałszywy krok 
spowodował falę oburzenia większości Amerykańskiej opinii publicznej w szczególności 
przeciwko Exxon a generalnie przeciwko zatruwaniu środowiska. Ta historia toczyła się 
dalej, kiedy plaże w pobliżu miejsca wycieku oleju zostały zatrute i szereg różnorodnych 
prawnych kampanii toczyło się jeszcze wiosną. 
 
W dniu 4 lutego 1970 r. tankowiec Arrow przełamał się na pół  (Cerberus rock) w zatoce 
Chedabucto Bay, Nowej  Szkocji. 16,000 ton oleju bunkrowego (węglowodorowy olej 
mineralny) zaczęło wpływać do zatoki. Przeprowadzono test oceny zastosowania torfu 
jako potencjalnego absorbent. Torf został rozprowadzony na plamie oleju na powierzchni 
około 30 metrów kwadratowych, która zaczęła dryfować do wybrzeża. Używając siatki 
drucianej w kształcie litery L dwie osoby ściągnęły plamę ropy na brzeg przeciągając ją po 
siatce ułożonej horyzontalnie w wodzie.  
 
W dniu 22 kwietnia, 1970r, wyciek z promu Patrick spowodował zatrucie plaży w zatoce 
Glace Bay, w Nowej Szkocji olejem bunkrowym C plaża była pokryta licznymi plamami 
oleju bunkrowego C o średnicy jednego cala. Torf został rozprowadzony na plaży, 
wymieszany z olejem nunkrowym C i zebrany grabiami. Wyeliminowano w ten sposób 
95% oleju.  
 
W listopadzie 1970 prywatna firma zastosowała torf do zebrania ropy naftowej na 
wybrzeżu rzeki St. Lawrence. Rozmiar plamy wynosił 457 na 50 metrów i dwudziestu ludzi 
pracowało przez trzy dni w czasie odpływu. Rozprowadzali oni torf w ilości 113 litrów na 9 
m2 plaży, Na skalistym wybrzeżu tego typu technika dała efekt 90% oczyszczenia z oleju.  

 
Zgodnie z nowym ustawodawstwem tankowce 
będą wkrótce zobowiązane do posiadania 
urządzeń do usuwania odpadów. Zgodnie z 
ochroną wybrzeża, tankowce, zbiorniki 
przybrzeżne, barki i przybrzeżne tankowce będą 
zobowiązane do posiadania urządzeń do 
zabezpieczania i usuwania wycieków zgodnie z 
ustawodawstwem patrz (33 CFR, Part l55) jak 
zobowiązuje Oil Pollution Act of 1990.  
 
Wyposażenie według: 33 CFR, Part 15 obejmuje 
SORBENTY; SZCZOTKI z atestem SZUFLE, 
POJEMNIKI WIADRA; ODPOWIEDNIE 

POJEMNIKI DO PZRETRZYMYWANIA ODPADÓW, ŚRODKI EMULGUJĄCE DO 
ZMYWANIA POKŁADU, ODZIEŻ OCHRONNA; NIEISKRZĄCE POMPY ORAZ WĘŻE.  
 
Parts 155.205 through 155.220 INNE PRZEPISY jednostka pływająca o długości poniżej  
122 m powinna posiadać wyposażenie do dekontaminacji i usunięcia conajmniej 1 m3 
oleju. Jednostka pływająca o długości powyżej 122 m powinna posiadać wyposażenie do 
dekontaminacji i usunięcia conajmniej 1,5 m3 oleju. Statki śródlądowe powinny posiadać 
wyposażenie do dekontaminacji i usunięcia conajmniej 0,12 m3 oleju. 
Jednostka pływające transportujące cargo powinny posiadać wyposażenie do 
dekontaminacji i usunięcia conajmniej 0,6 m3 oleju. 
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Wszystkie te jednostki winny posiadać środki do kontaminacji pokładu. Aktualnie przepisy 
nie nakładają jeszcze takich wymagań na jednostki pływające. 
 
Podczas gdy Valdez zdobył największy rozgłos, największy problem oceanu tkwi w innym 
miejscu. Jakkolwiek wypadki ściągają największa uwagę, najwyższe zanieczyszczenie 
oceanu powodują ścieki komunalne I przemysłowe, należy oczyszczać statki wody 
zęzowe, zbiorniki i ścieki bytowe!!  
  
 
BIOREMEDIACJA/BIODEGRADACJA SPILL-SORB 

 
PROBLEM:  
 
Węglowodory w glebie, z poziomu świeżego rozlewiska do nasycenia przez wiele lat 
ekspozycji 
 
Węglowodory (olej) zatruwają glebę i czynią ją niezdolną do upraw 
Wycieki węglowodorów w ciągu dłuższego okresu czasu powodują przesiąkanie do wód 
gruntowych, takie odcieki stanowią poważny problem środowiskowy 
 
 
ROZWIĄZANIE:  
 
Bio-Remediacja; the Rozkąłd węglowodorów do ich naturalnych części składowych…  
Węgiel / Wodór / Tlen / ... / etc.  
 
Zgodnie z zasadami Bio-remediacji/Bio-degradacji osiągnięcia pozytywnego skutku, 
konieczna jest obecność następujących elementów 
  
Gleba 
Enzymy (Wytwarzane przez Mikroorganizmy/Bakterie) 
Tlen (Powietrze) 
Woda 
Ciepło (Światło) 
Azot (Mocznik/Nawozy Pożywka) 
Spill-Sorb® (Gospodarz)  

 
 
GLEBA używana jest z następujących powodów. Jest zasobna, 
jest przyjazna środowiskowo, zawiera mikroby i bakterie, które 
wspierają proces bio-remediacji, gleba jest najbardziej 
użytecznym narzędziem, jakie mamy do dyspozycji w bio-
remediacji/degradacji „uprawa” 
 

 
ENZYMY są wytwarzane w reprodukcji bakterii/mikroorganizmów 
maja zdolność rozkładania długich łańcuchów węglowodorów. 
 
BACTERIE/MIKROORGANIZMY są zawsze obecne w glebie, 
jednakże dodawanie ich w procesie “uprawy” usprawnia i 
znacznie przyśpiesza proces bio-renediacji.  
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Dla osiągnięcia aktywnej reprodukcji komórek i wytworzenia odpowiednich enzymów, 
konieczna jest obecność pięciu podstawowych elementów: tlenu, wody, ciepła, azotu oraz 
preparatu Spill-Sorb.  
  
 TLEN z powietrza umożliwia aktywność mikro-organizmów. In zamkniętych pojemnikach, 
lub w mocno ubitej glebie nie obserwuje się metabolizmu tak długo dopóki tlen nie 
zostanie doprowadzony. Następuje to przy otwarciu pojemnika lub przez wzruszenie 
gleby..  
 
WODA jest konieczna dla reprodukcji mikroorganizmów. 
  
CIEPŁO światła słonecznego jest konieczne do reprodukcji bakterii i mikrobiologicznej 
reprodukcji. 
Funkcjonowanie procesu reprodukcji enzymów, pracy bakterii i mikroorganizmów jest 
wprost związane z temperaturą; im cieplej tym bardziej efektywnie.  
 

 
AZOT musi być obecny lub dodawany w postaci handlowych nawozów 
lub mocznika. Bakterie są samożywne lub w połączeniu z azotem 
następuje metaboliczna synteza, gdzie węgiel z oleju jest pożywką dla 
enzymów bakteryjnych i jest przetwarzany do postaci elementarnej. 

   
SPILL-SORB® jest naturalnym gospodrzem-matrycą,nośnikiem, 
lub medium, używanym do: 
-OKLUDOWANIA wycieków, flotoacji, ustalania, węglowodorów,  
-ZAWIERA wycieki w określonym obszarze,  
-ZAMYKA przyszłe wycieki z gleby i wód gruntowych  
  zaskórnych,  
-UŻYWANY JAKO: medium do transportu wycieku  
  węglowodorów z dowolnego miejsca “uprawy”.  
-DZIAŁA jako złoże dla gleby, bakterii/mikroorganizmów, tlenu,  
  wody, akumulator ciepła, i azotu miejsce reprodukcji enzymów…  
-POŻYWKA dla gleby czyni ją bardziej użyteczną po remediacji w    

                                            “uprawie” wycieków.  
Bio-remediacja jest pojmowana wyżej jako wytwarzanie nieaktywnych form węgla i innych 
składników poprzez rozkład długołańcuchowych węglowodorów przez enzymy 
 
 
USUWANIE WYCIEKÓW NA ROLI  

 
Czas okres i ilości składników potrzebnych do 
procesu bio-remediacji  przywrócenia gleby do 
uprawy zależy od: 
- Powierzchni skażenia,  
- Rodzaju zanieczyszczeń oraz stężenia węglowodorów,  
- Kondycji gleby,  
- Temperatury, i  
- Częstotliwości orki.  
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METODOLOGIA OGÓLNA: 
 

1. OKREŚL powierzchnię i rodzaj skażenia.  
2. ROZPROWADŹ Spill-Sorb na skażonej powierzchni zaczynając od zewnątrz polat. 

Powinno to zatrzymać migrację skażenia na zewnątrz terenu.. 
3. ZACZNIJ od użycia  1/3  m3  Spill-Sorb na każdy m2  kontaminowanej powierzchni. 
4. DODAJ 1/12 m3 nawozu azotowego na każdy m2 kontaminowanej powierzchni  

(1– 4 w stosunku do Spill-Sorb).  
5. BAKTERIE/MIKROORGANIAZMY mogą być dodane jednocześnie – można je 

wymieszać wcześniej ze Spill-Sorb 
6. WYKONAJ ORKĘ 
7. MONITORUJ powierzchnię aby sprawdzić, że węglowodory zostały okludowane w 

Spill-Sorb. Jeżeli mieszanina jest ciemna, dodaj odpowiednio Spill-Sorb (w 
proporcji z azotem bakteriami/mikroorganizmami) aż barwa poletka zmieni się na 
jasnobrązową.  

8. PRZYKRYJ powierzchnię kilkucentymetrowa warstwą Spill-Sorb aby zabezpieczyć 
ją. Działanie kapilar Spill-Sorb zaokluduje pozostałości węglowodorów 

9. PO kilku dniach przeprowadź zraszanie powierzchni i powtórz orkę.  
10. MONITORUJ powierzchnię następne 3 do 6 miesięcy.  
11. ORKA odsłania przysypaną mieszaninę węglowodory/torf powoduje ich 

nagrzewanie i skraca czas procesu BIO-REMEDIATION/DEGRADATION Spill-
Sorb pozostawiając teren skażony gotowym do rekultywacji.  

 
 
INSTRUKCJA TECHNICZNA 
ZAOKLUDOWANY OLEJ BEZPIECZNY DLA SKŁADOWISK  
WYNIKI TESTU CHARAKTERYSTYKA TOKSYCZNOŚCI PROCEDURA 
SKŁADOWANIA 

 
Problem:  
Adsorbenty nieorganiczne takie jak granulaty mineralne z gliną i wszystkie "materiały 
polimerowe" jak również krzemiany uwalniają adsorbowane produkty i w wielu stanach i 
krajach ich składowanie jest prawnie zabronione muszą, więc być spalane jako odpady 
niebezpieczne. Przyczyną jest zanieczyszczenie składowisk jak i wód gruntowych i rzek w 
rejonie składowiska.  Ponadto tworzywa sztuczne i materiały polimerowe zostawiają 
toksyczne resztki i uwalniają dioksyny i furany do atmosfery w czasie spalania, granulaty 
mineralne z gliną wydzielają 
 
 Rozwiązanie: 
Torf z absorbowanymi węglowodorami nie uwalnia oleju, który jest zaokludowany w jego 
kapilarnej strukturze. Zostało to potwierdzone wynikami testów przeprowadzonych w 

akredytowanych laboratoriach. 

 Od 1989r. do 1991r., Mr. Donald P. Noland,    Guru obróbki cieplnej 
absorbentów torfowych zbierał wyniki badań   testowanych  torfów 
“Fisons”  z  Parkland County,  Alberta “ ,  zweryfikował on wyniki 
wykazując, że absorbenty torfowe nie uwalniają, zaokludowanych 
węglowodorów. Spill-Sorb Canada Inc.  jedyny producent tego typu 
absorbentów torfowych otrzymał pozwolenie od  Mr. Nolanda na 
opublikowanie wniosków z badań. 
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“…możesz bezpiecznie potwierdzić, że torf  Spill-Sorb absorbent wytwarzany z torfu 
‘Fisons’ w Parkland Countyl, w czasie testów, jest zgodny ze sprawozdaniem z badań za  
lata 1990r do 1992r., które otrzymałem  ” 

Prowadzenie Testu:  

 Testy były prowadzone  zgodnie ze standardami  Agencji Ochrony 
Srodowiska U.S.A. (EPA). Węglowodory, pestycydy, herbicydy i 
zawiesiny metali były okludowane w absorbencie torfowym. 
Symulowano badania na składowisku odwzorowując warunki i 
ciśnienie. "Testy badania odcieków" "The Toxicity Characteristic 
Leachate Procedure (TCLP) -  testy" wykazały bezpieczny charakter 
badanych absorbentów torfowych.  

Laboratoria Testujące: 

Laboratorium Zenon 
Environmental 
Inc. 
Burlington, 
Ontario 
Canada  

Analytical 
Services Inc. 
Atlanta, 
Georgia 
U.S.A.  

Wadsworth/Alert 
Laboratories Inc. 
Pittsburgh, 
Pennsylvania, 
U.S.A.  

Microbiological and 
Biochemical (M.B.) 
Assay Laboratories 
Houston, Texas, 
U.S.A.  

Analizowany 
skąłdnik 

0.5N Kwas 
octowy  

Benzyna Olej do obróbki 
skrawaniem - 
chłodziwo 
BPEC-1-15-C  

SE-30  

Procedura/ 
Metoda 

Ontario Ministry 
of Environment 
Regulation 309-
Schedule 4  

TCLP Method 
1311 
Promulgated 
as Appendix II, 
FR11862, 
March 29, 
1990  

TCLP and 
Hazardous 
Characteristics 
as per 40CFR 
part 268 USA 
testing 
procedure, 
methods SW846  

US Environmental 
Protection Agency test 
methods for 
Evaluating Solid 
Waste Method SW-
846  

Projekt/ 
Próbka #  

PO#90-02 
AN908968  

26149-2  43790-W/O 210 
108003  

J-44262-1  

Data Maj 11, 1990  Marzec 21, 
1991  

Styczeń 17, 
1992 

Lipiec 23, 1991 

Jersey, Environmental Protection– ID 27 Non-hazardous Waste Classification  

Jedną z najbardziej surowych Agencji ochrony Środowiska w U.S. jest  Departament 
Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki  Odpadami, Stanu  New Jersey. Suszony 
powietrzem absorbent torfowy Spill-Sorb “Fisons” był testowany w HWS Technologies, 
Inc., U.S.A. Ich Sprawozdanie, dostarczone do Wydziału New Jersey zaklasyfikowało 
absorbent absorbent jako odpad nie-niebezpieczny (ID27) do zastosowań  absobcji cieczy 
w  wypadkach z zaleceniem dozowania 1:1 (stosunek wagowy). Stosowana regulacja,  
N.J.A.C. 7:26-8.13(b)5 wymienia zmiotki ziemi skażonej olejem  powyżej  nasycenia jako 
odpad  niebezpieczny. Przy wyciekach do gleby, gdy używany jest piasek jako adsorbent, 
stan stężenia około 3% lub wyżej uznawany za  nasycony. 
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Regulacje stanu  New Jersey dotyczące pojemności  absorpcji są następujące: 

  SCENARIUSZ 1 

A 
9 funtów (4,082kg) absorbenta torfowego musi być użyte na każdy  na każdy 
galon (3.785412 litra) wylanego oleju napędowego, oleju silnikowego, lub 
oleju przekładniowego.  

B 
63 funty (28,57 kg) gliny musi być użyte jako adsorbent na taka sama ilość 
wylanego środka skażającego  

C 
275 funtów (124,7kg) piasku musi być użyte jako adsorbent na taka sama 
ilość wylanego środka skażającego!  

SCENARIUSZ 2 

A 
8 funtów (3,63 kg) absorbenta torfowego musi być użyte na każdy  na każdy 
galon (3.785412 litra) wylanej benzyny  

B 
56 funty (25,4 kg) gliny musi być użyte jako adsorbent na taka sama ilość 
wylanego środka skażającego  

C 
225 funtów (102,05kg) piasku musi być użyte jako adsorbent na taka sama 
ilość wylanego środka skażającego!  

SCENARIUSZ 3 

A 

Kiedy absorbent torfowy stosowany jest w powyżej przedstawionych 
ilościach - proporcjach pozostałość po sprzątaniu nie może być  uznana jako 
zanieczyszczona powyżej nasycenia i nie może być zakwalifikowana jako 
niebezpieczna zgodnie z listą odpadów niebezpiecznych z wypadków 
samochodowych.  

B 
Od  8 Maja , 1990r. składowanie na  składowisku gliny stosowanej jako 
adsorbent jest zabronione musi ona być poddana termicznej obróbce jako 
odpad niebezpieczny. 

SCENARIUSZ 4 

A  Suszony powietrzem absorbent torfowy nie działa szkodliwie na zdrowie  

B 
Wiele adsorbentów na bazie gliny zawiera krzemionkę  i są one nieobojętne 
dla zdrowia (patrz Krzemica płuc)). 

Absorbenty torfowe wskazywane są w  New Jersey zgodnie z  I.D. 27 do absorpcji  
innych środków.  Wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za odpad i zarządza 
odpadem zgodnie z ustanowionym prawem   (N.J.A.C 7:26-8.1) 

 Ministerstwo Środowiska Ontario – Regulacja 309 - Załącznik 4. 

Próbki absorbenta torfowego  suszonego powietrzem  zbieranego przez  Spill-Sorb 
“Fisons” bogs of Alberta zostały wysłane do Zenon Environmental Inc. of Burlington, 
Ontario, Canada  do testów . 

Próbka była poddana ekstrakcji kwasem octowym 0.5N zgodnie z procedurą Ministerstwa 
Środowiska  Ontario, Canada   procedura ekstrakcyjna 43 FR58956. Ekstrakt był 
analizowany według warunków zamieszczonych w załączniku 4 wszystkie wskaźniki są 
odpowiednie i nie przekraczają LCT (Leachate Quality Criteria) (Kryteria oceny odcieków). 

Absorbent torfowy spełnia wszystkie kryteria wymagane dla bezpiecznego składowania,  
składowanie  niektórych specyfików np. PCB (polichlorowane bi-fenyle) podlega innym 
kryteriom i regulacjom  i np. w Kanadzie jest zabronione. Należy zawsze weryfikować  i 
akceptować obowiązujące regulacje prawne  dotyczace składowania, zagospodarowania i 
cementowania preparatu  Spill-Sorb z okludowanymi środkami.  
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ZALECANE USUWANIE TABELA BEZPIECZEŃSTWA  
SAFETY DATA SHEET  

 
 

Spills - może być 
bezpiecznie.. 

 

ZALECANE  

 usuwanie 

 

DANE O MATERIALE 
BEZPIECZEŃSTWO  

 

 

...Zbierany 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ...Transportowany 

 

 

USUWAJ ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI 
REGULUJĄCYMI 
USUWANIE.  BĄDŹ W 
KONTAKCIE Z 
AGENDAMI OCHRONY 
ŚRODOWISKA A BY 
UZYSKAĆ RADĘ I 
POMOC. Spodziewając 
się różnych cieczy 
(węglowodorów 
chemikaliów i innych) 
wprowadzonych do 
wylewisk., Spill-Sorb 
Canada Inc.może 
rekomendować procedurę 
pozbywania się lub 
gwarantować  działania  
Spill-Sorb, z wyjątkiem 
wymiany produktu 
wykazującego wadliwe 
działanie.  

ZASTOSOWANIE 

Słowo "olej" używane jest 
tutaj w miejsce słowa 
"węglowodór chemikalia, 
krew, farba, wyciek, itd.." 
 

NA LĄDZIE: Rozmieść  
dostateczną ilość Spill-
Sorb na wycieku i 
rozgarnij grudki tak aż cały 
olej zostanie 
zaabsorbowany. Jeżeli 
wieje wiatr rozmieszczaj 
Spill-sorb pod wiatr i  

przemieszczaj się w 

1. IDENTYFIKACJA 
PRODUKTU  

Nazwa: Spill-Sorb 
Skład: Torf +/- 90% 
Woda/wilgotność, H2O +/- 
10% 
Stosowanie: Absorbent 
węglowodorów i 
chemikaliów. 
 
2. DANEA N/A 

3. CHARACTERYSTYKA 
FIZYKO/CHEMICZNA  

Stan skupienia: ciało stałe 
barwa & postać: Brązowe; 
włókniste cząstki 
Zapach: brak T wrzt: N/A 
gęstość: 60- 90 g/l pH: 4- 
6 
Ttopn.: N/A Prężność Par: 
N/A 
Gęstość par: N/A Stała 
parowania: N/A 
Rozpuszczalność w 
wodzie: Nierozpuszczalny 

4. DANE 
PRZECIWPOŻAROWE 

Temp. zapłonu N/A 
Palność: niska w stanie 
suchym przy podpaleniu. 
Samozapłon temp: 260 
oC; 500 F 
Media gaśnicze: 
Standardowe 

Specjalne wyposażenie: 
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...Spalany 

 

 

 

 

 

 

 

...składowany 

 

 

 

 

 

 

 

 

poprzek wylewiska z 
wiatrem.  

Tak, aby pokryć  Spill-
Sorbem wylewisko 
warstwą o grubości ok   
6cali =15cm. Gromadź 
Spill-Sorb nasycony 
olejem by zgarniając, 
grabiąc i szuflując przy 
dużych ilościach 
spychaczem i ostrożnie 
zgromadź w zamkniętych 
pojemnikach 
 

NA WODZIE: Spill-Sorb 
hydrofobowy i będzie 
pływał na powierzchni 
wody przez wiele godzin 
absorbujac wycieki. 
Zbieraj warstwę ręcznie 
lub mechanicznie od 
zawietrznej. na wodach 
płynących  
rozprzestrzeniaj Spill-
sorb pod prąd Spill-Sorb 
będzie intensywnie 
absorbował napływający 
olej. Używaj ekranów 
wtedy  Spill-Sorb będzie 
wydajniej absorbował olej. 

WITH CONTAINERS: Dla 
bezpiecznego usunięcia 
oleju mieszaj Spill-Sorb 
aż do uzyskania stałej 
substancji następnie 
zamknij pojemnik. Użyj 
również Spill-Sorb aby 
zabezpieczyć pojemnik w 
transporcie.  
 
HOT VAT TANK 
MAINTENANCE: 
OBSŁUGA gorących 
pojemników, aby 
zabezpieczyć przed 
wypływaniem oleju lub 
smaru należy ochłodzić 
pojemnik do około 100 
F/38o  C. Dodać 

standardowe wyposażenie 
gaśnicze 
Szczególne ogniowe & 
wybuchowe dane: spełnia 
rolę knota dla 
ropopochodnych. 

5. DANE DOTYCZĄCE 
REAKTYWNOŚCI 

Stabilność: Stabilny 
Niekompatybilność: Silne 
kwasy, pH 2- 3 
Niebezpieczny rozkład 
produkty uboczne: 
nieznane nie dotyczy 
Niebezpieczna 
polimeryzacja: Nie 
występuje 

6. DANE DOT, 
ZAGROŻENIA ZDROWIA 

(Stosowane do 
nieużywanego Spill-Sorb 
) 
przyjmowanie: Inhalacja; 
połknięcie 
Zagrożenie zdrowia: Nie 
występuje , nieznane 

6. (A) CHRONICZNE I  
DOKUCZLIWE  EFEKTY 
PRZEDAWKOWANIA 

Inhalacja: Niewielkie 
podrażnienie przy 
wysokim stężeniu 
Połknięcie: Nieznane 
ryzyko 
Oczy: Cząstki pyłu mogą 
wywołać niewielkie 
podrażnienie 
Skóra: Nieznane 
zagrożenie 

6. (B) WYPADKI & 
Procedura Pierwszej 
Pomocy 

Inhalacja: Wyjść na 
świeże powietrze 
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   ...dodawany do upraw 

odpowiednią ilość  Spill-
Sorb do roztworu aby 
absorbować wyciekający 
olej. Usunąć absorbowaną 
mieszaninę odsypując ją 
do pojemnika. 
 
SKŁADOWANIE:  

Czas nieograniczony, 
jeżeli przechowujemy w 
stanie suchym. 
Przechowywać z dala od 
źródeł ognia 

STAŁE ABSORPCJI  

Przeciętne stałe 
otrzymane z testów 
polowych z użyciem  ropy 
- 904 Bow River Alberta w 
zakresie temperatur od 57 
do 64 F/14dto 17 o C. 
Minimalne proporcje 
absorpcji były 66:525 
(1:7.955) i maksymalne 
110:890 (1:8.091) wagowo 
Stałe absorbcji były 
zależne od składu 
jakościowego i 
grawimetrycznego 
absorbowanych 
substancji. Temperatura 
zewnętrzna i częstość 
mieszania maiły wpływ na 
stałe absorpcji.  

Odpowiednio do gęstości 
ciecze o gęstości bliskiej 1 
osiągały najwyższe 
wskaźniki. ciecze o 
gęstości ok 0,8 osiągały 
niższe stałe.  
Wytwarzane i pakowane w 
KAnadzie przez: 
Spill-Sorb Canada Inc 

 

 

Połknięcie: Nie powoduje 
wymiotów 
Oczy: Spłukać cząstki 
wodą 
Skóra: Przemyć wodą z 
mydłem 
Dodatkowe: W przypadku 
dolegliwości udać się do 
lekarza 

7. TOKSYKOLOGIA  

Limit Działania: TWA 10 
mg/m  
Kontakt ze skóra: 
Nieznane zagrożenie 
Połknięcie: Nieznane 
zagrożenie 

8. ZABEZPIECZENIE  I 
Kontrola 

Inhalacja: Przy wysokim 
stężeniu stosować 
respirator 
Rękawice ochronne: 
Niewymagane 
Wentylacja: Odpowiednia 
mechaniczna wentylacja w 
celu zachowania limitu 
stężenia pyłu 
Ochrona oczu: Okulary 
ochronne zalecane 

 
Ochrona skóry: Ubranie 
ochronne kiedy Spill-Sorb 
. Zawiera zaabsorbowane 
trucizny 
Urządzenia myjące: Dla 
zapewnienia higieny i 
procedur 

9. PROCEDURY PRZY 
WYCIEKACH I 
ZAGROŻENIACH 

Akcja ratunkowa: 
Pozamiatać & i umieścić w 
kontenerze, jeżeli 
nieużywany 
Usuwanie 
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odpadów:Nieuzywany 
Sorb- Spill- jest obojętny 
 Używany i nasycony 
Spill-Sorb usuwać 
zgodnie z obowiązującymi 
lokalnie przepisami 

10. MAGAZYNOWANIE & 
TRANSPORT 

Wskazanie do 
przechowywania: 
Przechowywać w suchym 
miejscu chronić przed 
wilgocią 
Trzymać z dala od źródeł 
ognia. 
 

 

KOPALNIE I GIGANTY OLEJOWE 
PRZECHODZĄ NA SPILL-SORB   

W jednym z wielu testów i demonstracji terenowych ( Spill-Sorb) wylano białą farbę 
olejną na betonową płytę, którą następnie pokryto produktem Spill-Sorb, a 
później zamieciono szczotką-ssakiem odkurzacza, Delegaci 
potwierdzili, że szczecina szczotki była całkowicie sucha w dotyku, szczotka 
nie pozostawiła żadnych śladów w betonie, a farba była całkowicie 
związana okludowana w Spill-Sorbie. 

 W kolejnej demonstracji wylano olej przepracowany na 
biały piasek, zakrywając 
brud produktem Spill-Sorb, mieszając miksturę kielnią, a 
następnie przesiewając nadwyżkę 
piasku z powrotem na stos. Delegaci ze zdumieniem 
zauważyli, że cały olej został okludowany 
produkcie Spill-Sorb), podczas gdy piasek pozostał 
suchy, bez domieszki oleju. 

Dyrektor przeprowadził ostateczny test terenowy w 
kopalni w jednym z wielu odtłuszczalników/ odolejaczy, 
które oddzielają i filtrują wodę z (czynników 
zanieczyszczających środowisko). Ray miał za zadanie 
oczyścić widoczny pierścień smarowy, a przede wszystkim ostatni zbiornik składowy, w 
którym teoretycznie znajduje się tylko woda. W zbiorniku umieścił on dziesięciolitrową (w 
am. systemie metrycznym: 2 galony*) poduszkę Spill-Sorb, poduszka Spill-Sorb 
przyciągnęła warstwę oleju jak "szpilki do 
magnesu". Mimo że przedstawiciele De Beers próbowali wycisnąć z poduszki 
okludowany -związany olej, nie udało się to nawet najsilniejszemu z nich  

* 1 galon = 3,785 dm3 
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Kierownik ds środowiska z Anglo-American Corporation (korporacji, która 
prowadzi wiele wielkich projektów górniczych, w tym także największych 
głębokich kopalni złota na świecie) odwiedził stanowisko De Beers w 
Namaqualand, gdzie pracownicy zademonstrowali mu efektywność Spill-Sorb. 
 
Anglo-American Corporation wyszczególnia teraz Spill-Sorb przy przelewach i 
filtracji wody, a także włączył go do swojego "zielonego" programu 
progresywnego. Dostawcy olejów i produktów przemysłu petrochemicznego dla 
Anglo American Corporation muszą teraz na wszystkich stanowiskach dysponować 
wystarczającymi zapasami Spill-Sorb na wypadek awaryjnych przelewów, które 
mogą mieć miejsce podczas dostawy ich produktów. 

 

Jedno z wiodących 
światowych 
przedsiębiorstw 
wydobycia ropy 
przeprowadzała 
remont i 
modernizację 
wiertnicy niedaleko 
stoczni w 
Simonstown.    

 

Dyrektor 
zademonstrował tam działanie Spill-Sorb, który teraz jest 
wyszczególniony w programie "Contingency Emergency Green Program" [Zielony 
Program na wypadek sytuacji awaryjnej] tego przedsiębiorstwa. Zamówienie dla każdej 
funkcjonującej wiertnicy wynosiło 400 x 4 stóp sześciennych na 200 litrów 
pakiety toreb absorbujących?? plus 200×l2' / 4 metrowe (12 galonów w systemie 
metrycznym/50 litrów pojemności)  


