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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou ropných látek, moţnostmi jejich 

odstranění a především pouţitím sorbentu na bázi polyuretanové pěny dle přihlášky 

vynálezu číslo 2010-887. 

Práce je rozdělena do dvou bloků. V prvním, teoretickém bloku, je nastíněna 

charakteristika, rozdělení, moţnosti čištění a vliv ropných látek na ţivotní prostředí. 

Experimentální část, která tvoří druhý celek práce, je zaměřena na přípravu a testování 

nového sorbentu, který lze pouţít při únicích ropných látek na pevném povrchu i vodní 

hladině. 

Klíčová slova: popel, biomasa, polyuretan, ropné látky, sorpce 

Summary 

This thesis deals with the characteristics of oil products, options for their removal 

and especially the use of sorbent based on polyurethane foam according to the patent 

application number 2010-887. 

The work is divided into two parts. In the first theoretical part there are described 

the characteristics, classification, possibilities of cleaning and the impact of oil on the 

environment. The experimental section, which constitutes the second part of my thesis, is 

focused on preparing and testing a new sorbent, which can be used for spills of oil products 

on the solid surface and also on the water. 
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1. ÚVOD 

Po mnohá staletí aţ tisíciletí si člověk neuvědomoval vztahy mezi ním a přírodou. 

Své okolí povaţoval za nezničitelné, věčné. Počátky takové přeměny můţeme pozorovat 

jiţ od dob, kdy člověk přešel od přírodního lovu a sběru k cílenému pěstování plodin a 

chovu zvířat, a postupně docházelo k nárůstu populace. Byly vypalovány lesy, zasolována 

půda. S rozvojem obyvatelstva přicházel i rozmach průmyslu, a tím ke stále větší produkci 

znečištění. S přibývajícími lety docházelo a dochází k nenávratným změnám v 

ekosystémech. Jsou vyhubovány celé populace ţivočichů a rostlin [20]. 

Člověk na ţivotní prostředí působí i svými nepřímými činnostmi. Nejen fauna a 

flora je lidskou činností ovlivňována. Následky nese znečištěné ovzduší, voda, půda. V 

dnešní moderní době je na obyvatelstvo vytvářen cílený tlak k ochraně a nápravě 

jednotlivých sloţek ţivotního prostředí. 

Velkým znečišťovatelem ţivotního prostředí je ropa, její produkty i výrobky. 

Ropa a ropné látky jsou vyuţívány v celé řadě průmyslových odvětví. Vyuţívají se pro 

výrobu paliv, olejů, plastů, hnojiv, pesticidů a mnoha jiných produktů slouţících lidem po 

celém světě. 

Cíl diplomové práce byl zaměřen na přípravu a testování nového sorbentu na bázi 

modifikované polyuretanové pěny v kompozici s hydrofobizovaným popelem po spalování 

biomasy rostlinného původu, který lze pouţít při únicích ropných látek na pevném povrchu 

i vodní hladině. 
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2. ROPNÉ LÁTKY V ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Studiem ţivota ve všech jeho formách a projevech se zabývá biologie. Jedním      

z biologických oborů je ekologie. Ta se soustřeďuje na studium vztahů mezi organismy a 

neţivým prostředím i na vzájemný vztah a souţití mezi organismy. V současné době        

se také hovoří o ekologii jako o předmětu, který se zabývá vztahy člověka k prostředí a     

k ostatním organismům v tomto prostředí ţijících. Více si také všímáme nepříznivých 

vlivů činnosti člověka na přírodu, a to nejen na ţivé organismy, ale i na ovzduší, vodu, 

půdu i vlivu na zdraví samotného člověka. V tomto pojetí lze hovořit o ţivotním prostředí 

[3]. 

Dle zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, se pod pojmem ţivotní prostředí 

rozumí „ …vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 

předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystém a energie“ [18]. 

Látky znečišťující ţivotní prostředí pochází nejčastěji z průmyslu a zemědělství, 

které ovlivňuje a řídí člověk. V průmyslových odvětvích znečišťující látky pochází            

z energetiky, hornictví, metalurgie, z průmyslu chemického a potravinářského aj. Ve všech 

těchto oborech můţeme najít látky ropného původu. Jimi jsou znečišťovány všechny 

sloţky ţivotního prostředí [3]. 

2.1 Znečištění ropnými látkami 

Přírodní a odpadní vody bývají často znečištěny různými uhlovodíky ropného 

původu. Uhlovodíky ve vodách bývají nejen ropného původu, ale i původu přírodního. 

Ropné látky jsou podskupinou nepolárních extrahovatelných látek [10]. 

Látky pocházející z ropy jsou sloţitou směsí převáţně uhlovodíků různé struktury 

a sloučenin, vysokomolekulárních látek, sirné, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny. Uhlovodíky 

jsou v plynné, kapalné a tuhé formě. Plynné uhlovodíky jsou zastoupeny metanem, etanem, 

propanem, butanem, uhlovodíky kapalné pentany, hexany a vyššími uhlovodíky. V ropě 

jsou přítomny alkany, cyklany a aromatické uhlovodíky [11]. 

Hlavními sloţkami ropy jsou uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík. 

Vysokomolekulární látky obsaţené v ropě mají aromatický charakter. Dle 
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rozpustnosti v organických rozpouštědlech lze vysokomolekulární látky rozdělit               

do následujících skupin: 

a) ropné pryskyřice, 

b) asfalteny, 

c) karbény, 

d) karboidy, 

e) asfaltogenní kyseliny a anhydridy [11]. 

2.2 Ropné výrobky 

Ropné látky vyráběné z ropy jsou označovány za ropné výrobky.  K jejich 

zlepšení vlastností se přidávají aditiva. Aditivem se rozumějí organické sloučeniny, které 

obsahují kovy, fenoly, aminy, fosforečnany, polysulfidy, sulfonové a karboxylové kyseliny 

a další látky. Dle způsobu pouţitelnosti lze ropné produkty rozdělit na benzíny, petroleje, 

plynové oleje a mazací oleje [5]. 

Benzíny jsou směsi uhlovodíků C4 – C12, které vřou v rozmezí teplot 30 – 210 °C. 

Obsahují alkany, izoalkany, cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology. Benzín 

je dle normy ČSN 65 0201 hořlavinou I. třídy, která má bod vzplanutí do 21 °C. Na druhu 

ropy a na jejím zpracování na benzíny je závislý poměr jednotlivých uhlovodíkových 

skupin [5, 13]. 

Petroleje jsou směsí uhlovodíků C12 – C18. Jsou vroucí v rozmezí teplot             

140 – 300 °C. Jedná se o hořlavinu II. třídy s bodem vzplanutí v mezi 21 – 55 °C. Obsahují 

alkany, isoalkany, alkylnafteny, alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší 

aromatické uhlovodíky, kondenzované a nekondenzované polycyklické uhlovodíky. 

Maximální hustota petrolejů je 0,820 g.cm
-3

 [5, 13]. 

Plynové oleje obsahují uhlovodíky C16 – C24. Uhlovodíky obsaţené v petrolejích 

se často vyskytují i v olejích plynových. Mimo ně se zde vyskytují i vyšší homology a 

bicyklické uhlovodíky. Oproti petrolejům je v plynových olejích přítomno více cyklických, 

dicyklických a cyklanoaromatických uhlovodíků. Alkany, isoalkany a nealkylované 

aromatické uhlovodíky jsou obsaţeny v menším obsahu. Plynové oleje tvoří ve směsi         

s petroleji motorové nafty, které vřou mezi teplotami 150 – 360 °C [5, 13]. 

Mazací oleje obsahují uhlovodíky C24 – C40 i vyšší s převládajícími skupinami 



Bc. Helena Kabilová: Sorbenty na bázi modifikovaných polyuretanů 

2011  4 

 

alkylcyklanů s jedním delším nebo několika krátkými alkyly. Alkylcykloalkany jsou 

tvořeny jedním, dvěma, třemi nebo i více nasycenými kruhy. Jednotlivé kruhy mohou být 

cyklopentanové nebo cyklohexanové. Mezi další aromatické uhlovodíky obsaţené             

v mazacích olejích se řadí alkylaroamtické a alkylcykloaromatické uhlovodíky. Mazací 

oleje jsou odparafinované a odasfaltované destiláty z destilace ropy za sníţeného tlaku a 

jednotlivé druhy uhlovodíku se izolují obtíţně. Tyto oleje obsahují směs uhlovodíku          

s blízkými body varu a s velmi podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi [5, 13]. 

Z hlediska čistoty vody jsou nejdůleţitějšími fyzikálními a fyzikálně chemickými 

vlastnostmi ropných produktů tyto veličiny: kinematická viskozita ν [m
2
.s

-1
], bod tuhnutí   

tt [°C], hustota ρ [kg.m
-3

], bod varu tv [°C], bod vzplanutí tvz [°C], objemová roztaţnost α 

[K
-1

], rozpustnost ve vodě cL [kg.m
-3

], povrchové napětí γ [N.m
-1

] [5]. 

2.3 Emulze ropných látek 

Emulze jsou systémy dvou kapalných fází, kdy jedna je dispergována do druhé 

formou mikroskopických kapének. Obě kapalné fáze jsou nemísitelné, nebo jen omezeně a 

liší se polaritou. Jedná se o termodynamicky nestálé systémy, nenacházejí se                      

v rovnováţném stavu a postupným sléváním kapiček mají snahu vytvořit vetší kapky. Tím 

mohou přejít do dvou homogenních fází a uvolnit povrchovou energii [5]. 

Nestálost emulze je způsobena mezipovrchovým napětím, jehoţ sníţením se 

stabilita zvýší. K tomu se vyuţívá povrchově aktivních látek – emulgátorů. Stálost emulze 

je tak ovlivněna pouţitým emulgátorem, který vytváří povrchově aktivní film mezi 

jednotlivými fázemi [5]. 

Emulgátory se třídí dle svých vlastností podle velikosti nejmenších částic nebo 

chemického sloţení. 

Třídění emulgátorů dle nejmenších částic: 

a) elektrolytické, 

b) polární, 

c) eukoloidní, 

d) hrubě dispergované částice. 
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Třídění emulgátorů dle chemického sloţení: 

a) anionaktivní, 

b) kationaktivní, 

c) neionogenní, 

d) ostatní. 

V praxi se pouţívají směsi emulgátorů, kde však můţe dojít k inverzi emulzních 

typů po pouţití téhoţ emulgátoru [5]. 

2.4 Vliv ropných látek na ţivotní prostředí 

Ropné látky a jejich produkty jsou nezbytnou součástí ţivota lidí. Při manipulaci s 

nimi je nutné dodrţovat takové zásady, aby nedocházelo ke kontaminaci ţivotního 

prostředí. I přesto dochází k častým únikům ropných látek, a to jednak nedodrţováním 

manipulačních zásad a jednak díky haváriím. Tyto úniky ropných látek negativně ovlivňují 

celé ţivotní prostředí [5]. 

Olejové filmy na hladině jsou signalizací většího mnoţství ropných látek ve 

vodním toku. Dochází k omezení přístupu vzdušného kyslíku k vodní hladině, a tím k 

ovlivnění biocenózy vodního toku, nádrţe a působí na průběh biologických samočisticích 

procesů. Plovoucí filmy mohou mít aţ smrtící následky pro vodní ptactvo. Plovoucí 

olejová vrstva tlumí vlnění vody a vytváří dojem klidné vodní hladiny, coţ ptactvo 

vyhledává. Peří ptáků se obalí vrstvou plovoucích ropných látek, pták se neudrţí na 

hladině a utopí se [5]. 

 

Obrázek č. 1: Ropná skvrna na vodní hladině [26] 
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Obrázek č. 2: Pelikán obalený nánosy ropy [23] 

 

Ulpívání na březích toků a vodních nádrţí je důsledkem rozpouštění ropných 

látek, emulgace, biochemických a oxidačních procesů, kdy po odpaření nízkovroucích 

uhlovodíků do ovzduší zůstanou málo rozpustné těţší ropné uhlovodíky u hladiny. Je 

postihnuta fauna i flora. Takto znečištěné toky a vodní nádrţe nelze také pouţít pro 

rekreační nebo sportovní účely. Výskytem ropných uhlovodíku, dochází ke sníţení 

břehové infiltrace. Ropné látky adsorbovány na drobné částice splavenin ucpávají póry 

stěn koryta řeky po jejich usazení na pryskyřičné tmely. Říční vodě je tak zabráněna 

infiltrace do infiltračních studní a tyto tmely také nepříznivě ovlivňují chuťové a pachové 

vlastnosti infiltrované vody [5]. 

Kaţdý vodní tok je charakteristický svou biodiverzitou. Vlivem ropných látek, 

které změní vlastnosti prostředí, dochází k úbytku původních organismů nebo i k jejich 

úplnému úhynu a dochází k rozvoji organismů pro toto prostředí nezvyklých. Ropa má tak 

často toxický účinek. Jednotlivé ropné výrobky se svou toxicitou liší [5]. 

Ropné látky obsaţené v povrchových i podzemních vodách zabraňují vyuţití 

těchto vod pro pitné i zavlaţovací účely. Voda na závlahu s obsahem ropných látek má    

za následek odumíraní kultur nebo jejich zaostávání v růstu. Při závlaze vodou, s obsahem 

ropných látek, dochází nejen k destrukci rostlin, ale i ke kontaminaci půdy. Regenerace 

půdy je závislá na vlastnostech znečišťujících látek. Málo rozpustné zbytky ropy mohou v 
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půdě přetrvávat i několik desítek let. Taková to půda má většinou nedostatek humusu a v 

dané oblasti je nedostatek vodních sráţek. Pro potřebnou regeneraci je potřeba zvýšit 

obsah organických hnojiv (kompost, mrva). Ropné látky v půdě brzdí transport vody a 

jejich roztoků se ţivinami půdními kapilárami ke kořenům rostlin [5]. 

 

Tabulka č. 1: Vliv ropných výrobků na čas potřebný k regeneraci půdy [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropná látka 
Znečištění půdy 

[m
2
] 

Čas potřebný k regeneraci půdy 

[roky] 

Benzín 9 1 

Petrolej 1 1 

Nafta 1 > 3 

Topný olej 1 > 3 
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3. ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK 

Odpadní vody s větším či menším obsahem ropných látek je potřeba vyčistit.       

K čištění odpadních vod jsou pouţívány různé metody, při kterých jsou ropné látky 

odstraněny. Je potřeba rozlišit, v jaké formě se ropná látka nachází. Pokud se ropná látka    

v odpadní vodě vyskytuje v homogenní formě, postačí její mechanické nebo fyzikální 

čištění. Ve formě emulze je potřeba čištěné odpadní vody ještě dočistit deemulgačními 

procesy nebo biologickým čištěním. Odloučené ropné látky při čištění odpadních vod se 

likvidují nebo odevzdávají po dalším odvodnění příslušným organizacím určeným 

k tomuto účelu [5]. 

3.1       Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek v homogenní fázi 

Ropné látky v homogenní fázi vznikají přímo z výroby nebo deemulgací 

nestálých odpadních emulzí. Jejich odstraňování je snazší neţ odstraňování ropných látek 

ve formě emulzí. 

Metody odstraňování ropných látek: 

a) mechanicky, 

b) fyzikálně [5]. 

3.1.1 Mechanické odstraňování ropných látek 

- gravitační odlučování, 

- odstřeďování [5]. 

Gravitační odlučování volných ropných látek 

Jedná se o nejdéle pouţívaný čistírenský způsob separace volných ropných látek. 

Na základě charakteristiky odpadních vod obsahujících ropné látky se volí vhodný typ 

odlučovače. Je potřeba rozlišit formu ropných látek – homogenní, emulze, emulze snadno 

a samovolně přecházející z dispergovaného stavu do homogenní fáze. Gravitační 

odlučování není pouţitelné pro čištění odpadních vod s obsahem stálých emulzí ropných 

látek [5]. 

Volné tukové a olejovité látky se oddělují v nádrţích, jimiţ čištěná voda pomalu 
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protéká horizontálním směrem. Látky, které mají menší hustotu, vyplouvají k hladině a 

vytváří plovoucí vrstvu.  

Pro správnou funkčnost odlučovače ropných látek je neţádoucí přítomnost 

usaditelných látek a povrchově aktivních látek. Tyto látky napomáhají k tvorbě stabilních 

emulzí. Účinnost odlučování se sniţuje s intenzivním mechanickým promícháváním 

ropných látek s odpadními vodami bezprostředně před jejich vypouštěním do gravitačního 

odlučovače. Rychlost gravitačního odlučování ropných látek je významně ovlivněna 

velikostí kapiček [5]. 

Gravitační odlučovače ropných látek 

Konstrukce a velikost odlučovačů ropných látek je podmíněna mnoţstvím 

čištěných odpadních vod, mnoţstvím odlučovaných ropných látek, hustotou odlučovaných 

ropných látek. 

Dělení odlučovačů z hlediska mnoţství odpadních vod obsahujících ropné látky: 

- průmyslové odlučovače, 

- odlučovače na stokové síti, 

- odlučovače pro čištění dešťových splachů [5]. 

Odstřeďování volných ropných látek 

Odstřeďováním v separačních odstředivkách lze oddělovat volné a slabě 

emulgované ropné látky od vodní fáze. Ve vyčištěné vodě však zůstává zbytková 

koncentrace ropných látek okolo 100 mg.l
-1

, a proto je potřeba tuto vodu před vypuštěním 

do recipientu dočistit. Odstředivky je vhodné pouţit pro oddělování veškerých ropných 

látek ze zaolejovaných třísek a z mechanického obrábění kovů [5]. 

3.1.2 Fyzikální odstraňování ropných látek 

Separace ropných látek tuhými adsorbenty 

Proces adsorpce je vyuţíván k odstranění volných ropných látek i k dočišťování 

vod s obsahem ropného znečištění ve formě rozpuštěných látek, emulzí i homogenní fáze.  

Ropné látky v čištěné odpadní vodě jsou přitahovány k povrchu tuhé fáze adsorbentu a    
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na jeho povrchu se hromadí [5]. 

Jako adsorbent jsou vyuţívány přírodní materiály, upravené materiály i materiály 

připravené uměle. Volné ropné látky jsou odlučovány na hladině, a proto se nejčastěji jako 

adsorbentu vyuţívá adsorpčních hmot o malé hmotnosti. V praxi jsou vyuţívány 

především rašelinové preparáty, preparáty z dřevěné moučky, plasty, aktivní uhlí. 

Jednotlivé hmoty se liší od sebe svou pouţitelností, adsorpční účinnosti i cenou [5]. 

Rašelinové preparáty musí být z vodní hladiny odstraněny ihned po nasáknutí 

ropnými látkami. Preparáty na bázi dřevěné moučky jsou pro aplikaci na hladině vhodné 

méně. Po styku s hladinou, která není znečištěna ropnou látkou, rychle klesají ke dnu. 

Hydrofobizované hmoty se k adsorpci plovoucích volných ropných látek vyuţívají 

nejčastěji. Aby nedošlo k jejich odplavení na tekoucích vodách, vyuţívají se norné stěny, 

které tyto hydrofobizované hmoty zachytí [5, 2]. 

K čištění odpadních vod, které obsahují jen malé nárazové koncentrace volných 

ropných látek, se vyuţívá otevřených nebo uzavřených filtrů, kdy se jako náplň pouţívá 

pro své velmi dobré adsorpční vlastnosti aktivní uhlí. Jeho pouţití je však z cenového 

hlediska omezené [5]. 

3.2 Čištění odpadních vod s obsahem emulgovaných ropných látek 

Ropné látky se vyskytují v odpadních vodách nejen v homogenní formě, ale i     

ve formě emulze. Stabilita emulzí je ovlivňována chemickým sloţením vod, 

emulgotvornou schopností přítomných emulgátorů atd. Výběr vhodné čistírenské 

technologie a jednotlivých procesů se řídí přítomností toxických látek, sloţením a 

mnoţstvím odpadní vody. Čistírenské procesy při deemulgaci odpadních vod s obsahem 

emulgovaných ropných látek se v čistírenské technologii často kombinují [5]. 

Dle charakteru je lze rozlišit na: 

- chemické procesy, 

- fyzikální procesy, 

- termické procesy, 

- mechanické separační procesy [5]. 
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3.2.1 Chemické procesy 

Chemická deemulgace emulzí ropných látek 

Jedná se o koagulaci vyvolanou přídavkem pomocné látky (koagulační, 

deemulgační činidlo) do emulze ropných látek. Chemická deemulgace probíhá snadněji 

přídavkem ionaktivního deemulgačního činidla – s elektrickým nábojem [5]. 

Chemickou deemulgaci lze rozdělit na koagulační procesy: 

a) bez průvodní adsorpce: 

- okyselení silnou minerální kyselinou (HCl, H2SO4), 

- přídavek organických povrchově aktivních látek (organické 

deemulgátory – sulfonovaný ricinový olej, etylenoxid, 

propylenoxid), 

b) za současné adsorpce: 

- přídavek solí (deemulgátory – soli ţeleza, hliníku)  

- přídavek tuhých adsorpčních hmot, 

- přídavek polymerních fakulantů [5]. 

Proces koagulace je urychlen za vyšších teplot a tlaků. Chemická deemulgace je     

v technologickém procesu čištění prováděna při neměnné jakosti odpadních vod a při 

průtoku větším neţ 1 m
3
 za hodinu přiváděných odpadních vod [5]. 

Oxidace ropných látek rozpuštěných ve vodě 

Odpadní vody znečištěné ropnými látkami obsahují i po chemickém vyčištění 

malé koncentrace ropných látek, které způsobují charakteristický zápach. Pokud jsou 

kladeny vysoké nároky na vyčištěnou odpadní vodu, zápach se odstraňuje pomocí oxidace 

chlorem, oxidem chloričitým, ozonem [5]. 

3.2.2 Fyzikální procesy 

Adsorpce tuhými adsorbenty 

Dle povahy sil, které poutají adsorbované částice na povrchu tuhé fáze, se 
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adsorpce dělí: 

- fyzikální adsorpce – kohezní Van der Waalsovy síly, 

- chemisorpce – chemické síly [5]. 

Fyzikální adsorpce i chemisorpce probíhají v praxi současně. Pro pouţití 

adsorpčního procesu k čištění vody je potřeba, aby afinita nečistot k adsorpční hmotě byla 

o mnoho vyšší neţ k vodě. Adsoprce dané sloţky a roztoku je tím vyšší, čím hůře se 

adsorbují ostatní sloţky [5]. 

Mírou adsorpční mohutnosti absorbentu je jeho aktivita: 

- statická aktivita (udává mnoţství látky, které adsorbuje hmotnostní nebo 

objemová jednotka absorbentu do dosaţení rovnováţného stavu), 

- dynamická aktivita (udává mnoţství látky, jeţ se adsorbuje jednotkou 

mnoţství absorbentu při průtoku ověřované odpadní vody aţ k okamţiku, 

kdy se adsorbovaná látka objeví ve vytékající tekutině) [5]. 

Jako vhodné adsorbenty lze pouţít silikátové hmoty (dispergovaná hydrofobní 

kyselina křemičitá – siloxid, hořečnaté soli, rozsivkové zeminy, bentonit), aktivní uhlí a 

pryskyřice. Při niţších nárocích na vyčištěnou odpadní vodu se pouţívá tuhých paliv (koks, 

uhelný prach, dřevěné piliny, rašeliny) [5]. 

Deemulgace elektroforézou 

Tato metoda vyuţívá k zániku emulzí elektrický proud na principu elektroforézy 

kombinované s elektrolýzou. Emulze je pod vlivem elektrického proudu. Elektroforézní 

pohyb částic nezpůsobuje znatelnou deemulgaci. K procesu dochází při adsorpci              

na hydroxidy kovů přidaných do deemulgované emulze nebo uvolňovaných z elektrod a 

elektroflotací [5]. 

3.2.3 Termické metody 

Při deemulgaci odpadních vod s obsahem emulgovaných ropných látek se 

termické metody kombinují s chemickou deemulgací, s mechanickými procesy. Zahřívání 

a zvýšená teplota urychlují chemické deemulgační reakce a usnadňují separaci olejové fáze 

od fáze vodné [5]. 
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Emulzi lze ohřát přímo – ponorným hořákem, ostrou parou nebo nepřímo pomocí 

výměníku tepla. 

Pro proces odpařování je charakteristické, ţe: 

- k deemulgaci dochází bez přídavku chemických činidel, 

- kal je tvořen vykrystalizovanými solemi rozpuštěnými v odpadní emulzi, 

- emulgátory, stabilizátory emulzí a další organická aditiva zůstávají 

zachycena v olejové fázi, 

- na proces nemá vliv stabilizace emulzí různými emulgátory, 

- voda z odpadní emulze se odpaří a pouţívá se k přípravě nových emulzí 

– neodpadají ţádné odpadní vody, 

- olejovou fázi lze spalovat. 

Nevýhodou termických metod je vzájemné znečišťování odpadávajících nečistot  

s ropnými látkami [5]. 

3.2.4 Mechanické procesy 

Ultrafiltrace 

Vyuţívá se polopropustných membrán. Směr toku roztoku procházejícího 

membránou je orientován přibliţně v pravém úhlu ke směru toku média přiváděného         

k filtraci a současně omývajícího povrch polopropustné membrány. Velikost zachycených 

částic na membráně je podmíněna velikostí jejich pórů. Omývání membrány musí být 

účinné, nemělo by docházet k jejímu ucpávání. Při ultrafiltraci nevzniká kalový koláč [5]. 

K výrobě membrán se pouţívají upravené přírodní látky, syntetické organické 

polymery, anorganické látky [8]. Při ultrafiltraci se na membráně zachycují jak olejové 

emulze, tak mnohé nepolární sloučeniny a mechanické nečistoty [5]. 

Odstřeďování nedeemulgovaných emulzí 

Pro odstraňování emulzí ropných látek pomocí odstřeďování musí tomuto procesu 

předcházet chemicko-adsorpční deemulgační úpravy a důleţitým faktorem je rozdíl hustot 

mezi oběma fázemi. 

Odstřeďování na separačních odstředivkách je pouţitelné pro volné ropné látky 
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nebo pro nestálé emulze za předpokladu, ţe ve fungátu nebude poţadována koncentrace 

ropných látek menší neţ 0,1 g.l
-1

. Nejčastěji se odstřeďování pouţívá pro předběţnou 

úpravu odpadních emulzí, průběţné hrubé odlučování volných ropných látek od emulzí     

v oběhových systémech [5]. 

Deemulgace emulgovaných ropných látek filtrací 

K deemulgaci nestálé emulze dochází na filtrační přepáţce s úzkými póry. 

Dochází k překonání odpudivých sil mezi jednotlivými částicemi, které se postupně slévají 

ve větší kapky ropných látek [5]. 

3.2.5 Biologické čištění 

Biologické čištění předčištěných odpadních vod pomocí fyzikálně-chemických 

procesů, je zaloţeno na schopnosti mikroorganismu rozkládat organické látky, které jsou    

v těchto vodách obsaţeny. Rozkladu podléhají také všechny uhlovodíky a i jejich směsi. 

Mikroorganismy nejlépe rozkládají alkany a nejhůře aromatické uhlovodíky. Alkany jsou 

rozkládány nejčastěji mikroorganismy rodu Bacterium, Bacillus, Schirosaccharomices, 

Mycobacterium, Micrococcus a Phericollium. Mikroorganismy rodu Nocardia rozkládají 

uhlovodíky s rozvětvenými řetězci [5]. 

Mezi biologické procesy čištění odpadních vod s obsahem ropných látek se 

vyuţívá aktivace, biologické filtry, stabilizační nádrţe a chladící věţe [5]. 

Čištění aktivací 

Proces aktivace je pouţíván v jednostupňovém i dvoustupňovém uspořádání 

čistíren odpadních vod. Dle pouţitého uspořádání je potřeba dodrţet vhodné parametry 

jako je doba zdrţení, obsah sušiny aktivovaného kalu, přírůstek aktivovaného kalu, 

objemové zatíţení a mnohé další. Při aktivaci dochází k velké produkci přebytečného 

aktivovaného kalu, ale i tak je aktivace jedním z nejpouţívanějších biologických metod 

čištění odpadních vod ze zpracování ropy [5]. 

Čištění biologickými filtry 

Biologické filtry jsou méně citlivé na obsah toxických látek v odpadní vodě a 

pouţívají se v kombinaci s aktivací jako první stupeň biologického čištění. I přesto je 
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kvalita vyčištěné odpadní vody horší neţ u aktivace. Jako náplň filtrů se nejčastěji vyuţívá 

štěrk, plast [5]. 

Čištění ve stabilizačních nádrţích 

Stabilizační nádrţe pro fyzikálně a chemicky předčištěné odpadní vody               

ze zpracování ropy se navrhují o malé hloubce okolo 1 m, kdy jsou zajištěny optimální 

poměry pro ohřívání, aeraci a prosvětlení vody. Pro zvýšení účinnosti je volena umělá 

aerace. Jejich pouţití pro čištění odpadních vod je omezené svou potřebou velké plochy, 

obtíţné čištění a závislosti na roční době [5]. 

Čištění v chladicích věţích 

Tento biologický proces čištění odpadních vod ze zpracování ropy je zvláštní 

svým vyuţitím čištěné odpadní vody jako chladicího média. Mikroorganismy jsou osazeny 

na stěnách a na dřevěné výplni chladicí věţe. Chladící věţe jsou vyuţívány k dočištění 

biologicky vyčištěných odpadních vod [5]. 

3.3 Čistírenské systémy odpadních vod znečištěných ropnými látkami 

Vhodný výběr čistírenského systému je ovlivněn sloţením čištěných odpadních 

vod, poţadovaným stupněm vyčištění vod a i mnoţstvím čištěných vod [5]. 

Čistírenské systémy lze rozdělit na: 

a) odstavný způsob, 

b) průtočný způsob [5]. 

3.4 Havárie spojené s únikem ropných látek 

Ropa a ropné látky se vyskytují nejen v odpadních vodách, ale i ve vodách 

povrchových a podzemních. Často dochází k jejich nechtěným únikům při haváriích          

v zařízeních, které tyto látky zpracovávají, skladují, dopravují, v důsledku jejich vymývání 

či úniků ze skládek odpadů, atmosférickými sráţkami ze znečištěného ovzduší a povrchu 

země, vodní erozí [34]. 

K největším únikům ropy, ropných látek a jejich produktů dochází při haváriích, 
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které jsou nejčastěji způsobeny lidským a technickým faktorem [7]. 

 

Obrázek č. 3: Prasklý ropovod Druţba u Čáslavi [22] 

 

 

Obrázek č. 4: Odstraňování plovoucí ropné fáze na rybníku Měděnice při havárii 

 ropovodu Druţba [21] 

3.5 Dělení havárií 

Havárie lze rozlišit dle řady různých hledisek. Mezi základní charakteristiky, 
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podle kterých se havárie rozlišují, patří: 

- prostředí postiţené havárií, 

- typ závadné látky a její škodlivost a rezistence, 

- příčina vzniku [7]. 

3.5.1 Charakteristika prostředí postiženého havárií 

Podle charakteristiky prostředí, které je havárií postiţeno, rozlišujeme: 

a) havárie na povrchových vodách, 

b) havárie na podzemních vodách [7]. 

K haváriím na povrchových vodách dochází častěji a jsou dobře vizuálně 

postřehnutelné – zakalení, zbarvení, zápach, úhyn a poškození fauny a flory. Průběh 

havárie je ovlivněn momentálními klimatickými podmínkami, především teplotou a 

okamţitým průtokem vody [7]. 

Odlišný charakter mají havárie na podzemních vodách v důsledku odlišného 

reţimu pohybu podzemní vody. Hlavním primárním zdrojem znečištění podzemních vod 

bývá nedostatečné zabezpečení prostorů skladování, dopravy a jiné manipulace s ropou, 

ropnými látkami [7]. 

Znečištění podzemních vod bývá důsledkem znečištění nadloţních zemin. 

Kontaminanty se za určitých podmínek dostávají do podzemní vody a dále se šíří ve směru 

proudění podzemní vody do okolí. Dochází k rozlišení jednotlivých látek na základě jejich 

hmotnosti, viskozitě, rozpustnosti ve vodě, schopnosti zachycovat se na horninovém 

prostředí [7]. 

Při haváriích dochází nejčastěji k únikům ropy a ropných látek při výrobě, 

zpracování, přepravě, skladování a pouţití. Jejich přítomnost ve vodách je patrná podle 

skvrn nebo olejového filmu na hladině. Tento film se začíná tvořit při koncentraci volných 

olejů nad 0,1 aţ 0,2 mg.l
-1

. V závislosti na tloušťce olejové vrstvy se zpomaluje přístup 

kyslíku do vody a je nepříznivě ovlivněn průběh samočištění. Okolo 50 l oleje pokryje       

1 km
2
 vodní plochy o souvislé tloušťce filmu zhruba 0,05 μm. Ropa a ropné látky se          

při samočisticím procesu převáţně v podzemních vodách odstraňují velmi pomalu [7]. 
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3.5.2 Příčiny havárií 

Havárie lze rozdělit podle příčin vzniku, průběhu a následku. Mezi základní 

příčiny vzniku havárie patří: 

- vsakování závadných látek do terénu a podzemní vody, 

- spláchnutí závadných látek do vody, 

- vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod při selhání funkce 

čistírny odpadních vod, 

- vypouštění jiných látek, neţ jsou odpadní vody, prostřednictvím 

veřejných nebo průmyslových kanalizací [7]. 

Mezi první dva body lze zařadit především dopravní nehody vozidel přepravující 

závadnou látku. Technická závada, jako příčina havárie, je často zapříčiněna selháním 

lidského faktoru, kterým je nedbalost, neznalost předpisů a také moţných následků těchto 

nehod [7]. 

Ropná havárie je označována jako mimořádná událost, při které došlo k únikům 

ropných produktů nebo jiných podobných látek v takovém mnoţství, ţe je ohroţeno 

ţivotní prostředí, zejména pak jakost povrchových a podzemních vod. Mezi nejčastější 

úniky ropných látek patří dopravní nehody motorových vozidel, ze kterých unikají 

pohonné hmoty a provozní náplně vozidel [7]. 

3.5.3 Odstraňování havárie 

Odstraňování následků havárie, spojené s únikem cizorodých látek do ţivotního 

prostředí, je velmi sloţitý, technicky, časově a finančně náročný proces. Problematika 

úniku kontaminantů do vnějšího prostředí a odstranění jejich následků představuje 

vícehlediskovou disciplínu, kdy hlavními faktory ovlivňující efektivitu zásahu jsou: 

- rychlost a efektivita přímých opatření pro eliminaci škod na ţivotním 

prostředí, 

- zhodnocení rizika proveditelnosti zvoleného sanačního zásahu, 

- technická připravenost a odbornost zasahujících sloţek, 

- dosaţitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění 

[7]. 
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Dopady na ţivotní prostředí lze omezit rychlým a odborným zásahem, pokud jsou 

navrţená a realizovaná opatření správná. Nerozhodnost a váhavý postup řídících 

pracovníků spojená s nevhodným postupem při likvidaci havárie, má za následek šíření 

kontaminace do širšího okolí, zvláště pokud došlo ke znečištění povrchových toků. 

Finanční náklady na likvidaci následků pak značně stoupají a vzniklá situace se stává 

obtíţnou i pro nejzkušenější odborníky v daném oboru [7]. 

3.5.4 Opatření při havárii 

Pokud dojde k havárii, při které hrozí nebezpečí znečištění ţivotního prostředí, 

zajištění správného sledu a rozsahu prací minimalizuje její rozsah a závaţnost [14]. 

Obvykle za sebou následují tyto práce: 

- ohlášení havárie, 

- rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navrţení 

okamţitých opatření k likvidaci havárie, 

- rychlá eliminace zdroje znečištění (při jeho přetrvávající aktivitě), 

- zajištění ochrany povrchových a podzemních vod, eliminace rychle se 

šířícího kontaminantu, 

- průzkum rozsahu kontaminace, zavedení monitoringu znečištění 

povrchových a podzemních vod, detailní analýza kontaminantu, 

- navrţení dlouhodobých sanačních opatření, 

- zahájení sanace podzemní vody a zeminy [14]. 

Povinnosti účastníků, původců, subjektů odstraňující havárii vyplývají z platných 

právních předpisů. Na úseku vodního hospodářství se řídí § 41 zákona č. 254/2001 Sb., kde 

jsou uvedeny povinnosti při havárii [17]. Mimo ohlašovací povinnosti je povinnost 

realizovat bezprostřední opatření ke zneškodnění havárie, opatření k odstranění škodlivých 

následků, povinnosti orgánů a organizací spolupracovat při zneškodňování havárie a 

odstraňovat škodlivé následky. Povinnost uhradit náklady, jimiţ má být zabráněno škodě 

nebo k jejímu dalšímu zvětšování a k jejímu odstranění [7]. 

Zjištění zdroje znečištění ropnou látkou je poměrně jednoduché, pokud její únik 

stále přetrvává. V opačném případě jde o individuální záleţitost a je pouţito různých 

indikací. Při přetrvávání znečištění je nutné co nejrychleji a k ţivotnímu prostředí co 
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nejšetrněji zdroj znečištění odstranit [7]. 

Při výběru vhodného způsobu zásahu k zajištění ochrany příslušné sloţky 

ţivotného prostředí je potřeba respektovat: 

- zvolený zásah musí být v daných podmínkách aplikovatelný, 

- vysoká pravděpodobnost odstranění znečištění, 

- dostatečné ověření pouţitých technologií, 

- dostatečně krátká doba realizace opatření, 

- minimální omezení budoucího vyuţití území, 

- maximální zohlednění přírodních podmínek lokalit [7]. 

V případě znečištění povrchových vod se postup volí s ohledem na charakter 

znečišťující látky. Ropné uhlovodíky se mohou ve vodách vyskytovat jako volné nebo 

emulgované. Jejich přítomnost je patrná dle skvrn a olejovém filmu, jak jiţ bylo zmíněno  

v jedné z předešlých kapitol. Hodnocení vlastností ropných látek ve vodě je sloţité, jelikoţ 

se často jedná o směsi sloučenin s různou chemickou strukturou a tedy i s různými 

chemickými, fyzikálně-chemickými a biologickými vlastnostmi. Jejich škodlivost a 

nebezpečí pro vodu je dána toxicitou, senzorickým znehodnocením vlastností (chuť, 

zápach). Tyto vlastnosti jsou ovlivněny uţ při malých koncentracích od 0,01 mg.l
-1

 

ropných látek, coţ odpovídá 1 kg benzínu v 10000 m
3
 vody. Prahová koncentrace pachu je 

závislá na chemickém sloţení ropné látky [14]. 

V povrchové vodě se ropné látky mohou rozdělit podle jejich chování do tří 

kategorií: 

- sedimentující látky, 

- látky plovoucí na hladině, 

- rozpuštěné látky [14]. 

Sedimentující látky zpravidla klesají na dno. Čím je větší jejich měrná hmotnost a 

pomalejší rychlost proudění v toku, tím je jejich pokles rychlejší. Mohou se odstranit 

vybagrováním, které musí být provedeno s ohledem na rozpustnost znečišťujících látek   

ve vodě nebo jejich přetransportování při vyšším průtoku vody [7]. 

Látky plovoucí na hladině je nutné co nejrychleji plošně ohraničit, omezit a 

následně odstranit. K ohraničení a omezení znečištění se nejčastěji pouţívají různé typy 
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překáţek, které jsou konstruovány na principu norných stěn. Jejich pouţitelnost a efektivita 

účinku závisí na rychlosti proudění vody a na vlnách. Při větší rychlosti proudění vody 

mohou být plovoucí látky strhávány pod nornou stěnu. Jejich účinnost lze zvýšit zařazením 

několika stěn za sebou na jednom profilu. Dalším způsobem pro zvýšení efektivity záchytu 

plovoucích látek je jejich převedení na formu lépe manipulovatelnou, vzniklou spojením    

s jinou substancí. K tomuto účelu jsou pouţívány materiály schopné sorbovat tyto látky. 

Dříve pouţívané přírodní materiály jako sláma, piliny a podobně byly nahrazeny 

speciálními adsorbenty plovoucími na hladině vody. Tyto materiály sorbují ropné i jiné 

plovoucí látky, které jsou následně ve formě pevné hmoty odstraňovány z vodní hladiny 

shrabováním. Některé ze sorpčních materiálů jsou vyuţívány i při odstranění ropných látek 

z pevného povrchu [7]. 

Zachycené látky, včetně všech pouţitých sorpčních a jiných prostředků, např. 

norných stěn, musí být po pouţití adekvátně zneškodněny. Nejčastěji jsou tyto materiály 

spáleny, uloţeny na adekvátně zabezpečených skládkách. Jednou z moţností je i jejich 

regenerace. Zvolený postup však musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,              

o odpadech [7]. 

Látky rozpuštěné se z toku odstraňují obtíţně. Nejčastěji se vyuţívá přímé 

protihavarijní opatření zředění těchto látek nadlepšováním průtoků vody nebo zachycením 

havarijní vlny, to je vody s obsahem rozpuštěné látky, v některé z nádrţí. V některých 

případech je moţno vodu se znečišťujícími látkami odčerpat do dekontaminační stanice a 

po sníţení koncentrace kontaminantu na poţadovanou úroveň vypustit zpět do vodního 

toku [7]. 

 

Obrázek č. 5: Zamezení odtoku nafty do kanalizace pomocí hrázek ze sorbentu [31] 
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3.6 Sorbenty pro likvidaci ropných látek 

Při neţádoucím úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se 

provádí její zachycení pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu 

na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat. Zachycování kapalin probíhá na různých 

chemických nebo fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce a 

materiálům, které se k tomuto účelu pouţívají sorbenty [27]. 

Z hlediska pohlcování kapaliny lze rozlišit: 

a) absorpce, 

b) adsorpce, 

c) chemická adsorpce. 

Při absorpci dochází k pohlcování kapaliny dovnitř objemu pevné látky a materiál 

se nazývá absorbentem. Adsorpce je jev, kdy je kapalina pohlcována na povrch pevné 

látky – absorbentu. K chemické reakci mezi kapalinou a absorbentem dochází                  

při chemické adsorpci [27]. 

3.7 Rozdělení sorbentů 

Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického sloţení, 

v takové formě, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména                      

pro odstraňování tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Tímto způsobem je snaha 

znečištěný povrch osušit. Mezi záporné vlastnosti mnohých sorbentů patři jejich prašnost a 

špinění při práci s nimi [7]. 

Sorpční prostředky lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

a) sypké sorbenty, 

b) textilní sorbenty [27, 7]. 

Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěţuje zasahující jednotky, zraněné osoby a 

případně i osoby nezúčastněné. Díky úletům sorbentů narůstá jejich spotřeba k zachycení 

uniklých kapalin. Pouţití sypkých sorbentů v provozech, kde je kladen velký důraz          

na zvýšenou čistotu a hygienu, bývá znemoţněn [7]. 

Výše uvedenými zápornými vlastnostmi v ţádném případě netrpí sorbenty 
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textilní. Ty pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbentu. Vyznačují se: 

- výbornými sorpčními vlastnostmi, 

- niţší hmotností po nasátí srovnatelného mnoţství kapaliny neţ sorbenty 

prašné, 

- dlouhou ţivotností, 

- odolností proti plísním a slunečnímu záření, 

- opakovatelným pouţitím, 

- snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru [7]. 

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoţí, koberců, hadů, norných stěn, 

polštářků, sorpčních pásků a sorpčních drtí. 

Textilní sorbenty se nejčastěji dělí na tři druhy: 

- údrţbové, které sají běţné, méně agresivní kapaliny i vodu. Pouţívají se 

všude tam, kde dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a 

jiných méně agresivních kapalin. Nehodí se ke sběru chemikálií a 

ropných produktů z vodní hladiny, 

- hydrofobní, které sají nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných 

povrchů, kde se vyţaduje, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a 

nikoli vodu či vodou ředitelné kapaliny, 

- univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. 

Poněvadţ sají i vodu, nehodí se pro pouţití na vodní hladině [7]. 

 

Obrázek č. 6: Pouţití sorpčního hadu se sorpčními rohoţemi [29] 
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3.8 Druhy sorbentů  

Jak jiţ bylo zmíněno v předešlé kapitole, sorbenty lze rozdělit na sypké a textilní a 

také podle jejich pouţití – sorbovaná látka i místo sorpce. Mezi hlavní náplně sypkých 

sorbentů patří tyto sloţky: 

Perlit 

Perlit je amorfní křemičitan hlinitý sopečného původu, který patří ke kyselým 

vulkanickým sklům. Tepelným zpracování – expandací, vzniká produkt ve formě drobných 

dutých kuliček různé velikosti. Spolu s dalšími přísadami se perlit vyuţívá jako sorpční 

přípravek na pevný povrch i vodní hladinu. V praxi se s ním lze setkat pod různými 

obchodními názvy např. VAPEX, NOWAP [28]. 

Rašelina 

Rašelinové sorbenty se upravují za vysokých teplot, kdy dochází k uvolňování 

přírodních vosků z této organické hmoty. Vosky způsobují hydrofobnost a rašelinu je 

moţno pouţít i na vodní plochy. Rašelinové sorbenty se vyskytují pod názvem 

CANSORB, PEATSORB, EUROSORB a další [24]. 

Polyuretan je hlavní sloţkou sorbentu pod výrobním názvem ÖL-EX, který je 

vyráběn jako sypký sorbent nebo téţ ve formě kostek [30]. 

Dalšími hlavními sloţkami sorbentu mohou být hydrofobizované saze – 

CHEZACARB, gumové částice – ROP-EX, křemelina, celulóza a jiné [7, 30]. 

3.8.1. Sorpční materiály a prostředky 

Sorb 

Jedná se o vysoce aktivní buničinu ze syntetických vláken odpuzující vodu. Je 

schopna pojmout 22 krát více oleje, neţ je jeho vlastní hmotnost. Pouţívá se ve vodě i     

na zemině a to ve formě šátků, desek, rolí a kostek [7]. 

Sorpční koberec 

Má stejné vlastnosti i chemickou odolnost jako sypký sorbent. Pouţívá se v rolích 

a umoţňuje mechanické stírání nečistot z povrchu a trvalou sorpci malých mnoţství 
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ropných látek (úkapů). Jinou formou pouţití jsou sorpční rohoţe o menších rozměrech, neţ 

jsou sorpční koberce [7]. 

Sorpční had 

Sorpční had je hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na prouţky, zpevněná 

síťovým obalem tvaru válce. Na obou koncích je osazená karabinou a krouţkem             

pro snadné napojování více hadů k sobě. Pouţívá se jako sorpční norná stěna pro likvidaci 

olejových havárií, prevence ropných havárií na výstupech z ČOV, dočišťování vod           

za odlučovači typu lapol, pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevném povrchu 

[7]. 

Sorpční prouţky 

Jsou vyrobeny z hydrofobního materiálu pro zachycení ropných produktů 

v prostoru, kde jsou pouţity norné stěny a jsou travnaté břehy vodních toků [7]. 

Netkaná textilie reo fibrooil 

Jde o netkanou textilii, která je částečně zpevněna vpichem v podélných, 2 cm 

širokých pruzích. Je sloţena z polypropylenu, polyetylenu a vápence. Pouţívá se jako 

podloţka pod zdroje úkapů, vloţka do ochranných van při skladování ropných látek, 

vodopropustná membrána k ochraně půdy před ropným znečištěním, ke stírání pevných 

znečištěných povrchů [7]. 

K odstranění drobných netěsností, k opravám poškozeného zařízení slouţí jiné 

materiály. Vyuţívají se tmely, které jsou rychleschnoucí a vodovzdorné, těsnící granule a 

pasty, různé bandáţe a objímky na potrubí, kanalizační rychloucpávky [7, 27]. 

3.9 Sorbent s kombinovaným účinkem pro fixaci znečišťujících látek 

z pevných povrchů a vodní hladiny na bázi polyuretanové pěny 

dle přihlášky vynálezu PV 2010 - 887 

Tento sorbent je tvořen z polyuretanové pěny, popele po spalování biomasy, 

hydrofobizačními přísadami na bázi organických mastných kyselin a jejich derivátů, nebo 

organosilikonových sloučenin a koagulační přísadou ve formě reaktivních vápenatých 

sloučenin, a to síranu vápenatého, nebo hydroxidu vápenatého, nebo oxidu vápenatého.   

Ty zajišťují odolnost proti rozměšování jiţ nasyceného sorbentu mechanickým působením, 
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případně i působením tlakové vody [6]. 

3.9.1 Popel po spalování biomasy 

Biomasa je povaţována za strategické palivo. Obnovitelné zdroje energie a 

zejména biomasa jsou pro lidstvo významnou alternativou fosilních paliv. Umoţňují 

zlepšit energetickou i ekologickou účinnost. Výroba zelené energie má příznivý dopad 

nejen na ţivotní prostředí, ale i na ceny tepla a elektřiny [19]. 

Při spalování rostlinné biomasy dochází k velkému úbytku organických látek a     

v rostlinném popeli zůstávají rostlinné ţiviny, zejména pak vápník jako uhličitan vápenatý 

a draslík jako uhličitan draselný. V rostlinném popeli je přítomný i fosfor a hořčík. Vzniklý 

rostlinný popel lze vyuţít jako hnojivo, tedy dodavatele ţivin. Lze jej také vyuţít             

ke sniţování kyselosti půd. Při spalování rostlinné biomasy se v popeli zakoncentrovávají i 

rizikové prvky, jejichţ vstup do půdy musí být omezen. Jde zejména o arzén, kadmium, 

chrom, olovo, někdy se vyskytují i polyaromatické uhlovodíky. Při zemědělském a 

lesnickém vyuţívání popelů z biomasy je třeba náleţitá opatrnost. Stoupající trend vyuţití 

biomasy k výrobě energie, vede k nárůstu produkce rostlinného popele. V České republice 

bylo v roce 2008 energeticky vyuţito 6147 tis. tun biomasy s produkcí 123 tis. tun popele 

[1, 9, 33]. 

Chemické a fyzikální vlastnosti popelů z biomasy se odlišují podle typu 

spalovacího zařízení. Některé energetické rostliny mají schopnost akumulace toxických 

kovů v biomase (šťovík, konopí, vrba). Rostliny rostoucí v kontaminované půdě nebo        

v emisních podmínkách obsahují v popelovinách vyšší obsah toxických prvků. Popel         

z dřevin rostoucích podél komunikací obsahuje více toxických prvků neţ popel z lesních 

dřevin [33]. 

Moţnost zemědělského vyuţití popele z biomasy nastává, kdyţ popel splní 

parametry, které jsou vyţadovány vyhláškou č. 271/2009 Sb., o stanovení poţadavků       

na hnojiva, pro minerální vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva a zároveň splní další 

podmínky vyţadované úplným zněním zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Dalším 

způsobem vyuţití popele po spalování biomasy je v některých stavebních výrobcích, 

podobně jako se pouţívá popel z uhelných elektráren nebo ze spaloven odpadů [33]. 

Hydrofobizované popely po spalování biomasy rostlinného původu vykazují 
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vysoké komplexní sorpční schopnosti vůči extrahovatelným látkám a jimi tvořenými 

emulzemi a disperzemi. Jejich samostatné pouţití jako sorbentů však není moţné z důvodu 

jejich vysoké polétavosti a vzhledem k mnoţství jemných uhlíkatých částic i jejich 

neţádoucímu ulpívání mimo oblast pouţití [6]. 

3.9.2 Polyuretan 

Pod pojmem polyuretany se nachází polymery, které jsou připravené adiční reakcí 

mezi polyisokyanátym a sloučeninami bohatými na hydroxilové skupiny – minimálně dvě 

hydroxylové skupiny v molekule. Těmi mohou být glykoly, polyestery, polyethety aj. 

Podle funkčnosti reagujících sloţek vznikají lineární nebo prostorově uspořádané 

polyadukty. Charakteristickou vazební jednotkou je uretanová skupina – NH – CO – O - . 

Polyuretany jsou velmi významnou skupinou polymerů, které se v dnešní době řadí mezi 

10 nejčastěji vyráběných polymerů [4]. 

Polyuretan má vysokou otěruvzdornost a houţevnatost. Při své velké pevnosti      

v tahu má stále velmi dobrou pruţnost. Je stálý v benzinech, minerálních olejích, 

rozpouštědlech, tucích, ropných produktech i ozonu, odolává vyšším teplotám. Stává se tak 

vhodnou součástí sorbentů [4, 25]. 

Je vyráběn ve třech formách – pěnová, elastická, pevná. Dosah pouţití je velmi 

široký. Lze jej vyuţít ve strojírenství, na výrobu vláken, membrán, pevných plastických 

hmot. Jeho výborných tepelně izolačních vlastností je vyuţíváno ve stavebnictví jako 

pryţí, montáţních pěn, lepidel, těsnění, izolací a v mnoha dalších produktech a výrobcích 

[4, 25]. 

3.9.3 Hydrofobizační činidlo 

Hydrofobní, neboli nesmáčivé, materiály odpuzují vodu. Kapky vody se do nich 

nevsáknou, dochází tedy k chemicko-fyzikálním změnám. Zapracováním 

hydrofobizačního přípravku do popele, se povrch jeho zrn pokryje nesmáčivým, 

vodoodpudivým povlakem. K hydrofobizaci lze pouţít přísady na bázi organických 

mastných kyselin a jejich deriváty, v případě sorbentu na bázi modifikované polyuretanové 

pěny draselné soli methylsilanolátů [6, 16, 32]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část byla zaměřena na vymezení vhodných poměrů sloţek 

sorbentu, při dosaţení co nejlepších sorpčních vlastností. K ověření sorpčních schopností 

byly pouţity různé vzorky připravených sorbentů. Podstata řešení spočívá ve zvýšení 

sorpční kapacity polyuretanové pěny pomocí popele po spalování biomasy rostlinného 

původu, jehoţ částice jsou komponovány do pórovité struktury polyuretanové pěny. Popel 

je hydrofobizován pomocí organických mastných kyselin a jejich derivátů, nebo 

organosilikonových sloučenin. Pro zvýšení odolnosti proti rozměšování jiţ nasyceného 

sorbentu mechanickým působením, popřípadě působením tlakové vody je moţné přidat 

koagulační přísadu na bázi reaktivních vápenatých sloučenin. Hydrofobizovaný popel      

po spalování biomasy rostlinného původu po zafixování v pórech polyuretanové pěny 

zvyšuje celkovou absorpční schopnost polyuretanové pěny na dvojnásobnou hodnotu.     

Při vlastní aplikaci je polyuretanová pěna dostatečně zatíţena zafixovaným 

hydrofobizovaným popelem a tím je ovlivněna prašnost a polétavost [6, 12, 15]. 

Měření byla provedena po namíchání sorbentu v určitém poměru dílů 

hydrofobizovaného popele a polyuretanové pěny a ve vybraných případech byla 

přimíchána sádra CaSO4 . ½ H2O. Popel pouţitý pro testování pochází z cyklonů Teplárny 

Krnov po spalování dřevní štěpky, coţ je nakrácená a nadrcená dřevní hmota na částice   

do 250 mm. Je získávána z odpadů lesní těţby, průmyslového zpracování dřeva nebo         

z rychle rostoucích dřevin. Sorbent byl testován na pevném povrchu a vodní hladině a jako 

sorbovaná ropná látka byla pouţita nafta. 

4.1 Příprava vzorků sorbentů 

Pro přípravu vzorků byl pouţit popel o velikosti zrn 1 – 4 mm z Teplárny Krnov, 

Dalkia Česká republika, a.s. po spalování dřevěné štěpky, který byl hydrofobizován 

pomocí hydrofobizačního činidla Lukofob 39. Jedná se o hydrofobizační přípravek firmy 

Lučební závody a.s. Kolín, který je ve formě roztoku draselných solí metylsilanolátů. 

Hydrofobizace byla prováděna v externím pracovišti v poloprovozní míchací 

lince, kdy do známého mnoţství popele o určité hmotnosti bylo přidáváno hydrofobizační 

činidlo. Dávka hydrofobizačního činidla byla stanovena z hmotnosti popele, a to ve 2 %,   

5 % a 8 %, z hmotnosti popele. Takto hydrofobizovaný popel byl dále zpracováván v 
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laboratoři. 

Laboratorní příprava vzorku spočívala v namíchání vhodného poměru 

hydrofobizovaného popele a polyuretanové drti o velikosti zrna 0,125 – 4 mm. 

Polyuretanová drť je odpadem při výrobě izolačních desek firmy D&Daxner Technology, 

s.r.o. V odměrném plastovém válci byl odměřen jeden díl hydrofobizovaného popele (2 %, 

5 % a 8 %), který byl převeden do kádinky. Dále byla ve válci odměřena polovina dílu 

polyuretan. Jelikoţ je polyuretanová drť jemná, bylo potřeba ji sklepávat a doplňovat aţ  

do potřebné velikosti dílu. Polyuretan byl převeden do kádinky k hydrofobizovanému 

popeli a směs byla míchána pomocí skleněné tyčinky po dobu 5 minut krouţivým 

pohybem tyčinkou kolmo ke dnu kádinky. Celkem bylo namícháno 15 vzorků v poměru 

hydrofobizovaný popel : polyuretanu, 1:0,5, 1:1, 1:1,5, 1:2 a 1:3. 

Část z připraveného vzorku byla odebrána do menší kádinky, zváţena a byla k ní 

přidána sádra v mnoţství 5 % z hmotnosti zváţené části vzorku. Sádra svou přítomností 

zvyšuje odolnost proti rozměšování nasyceného sorbentu mechanickým působením, 

případně působením tlakové vody a tvoří spojovací vazbu mezi částicemi popele a 

polyuretanovou pěnou. Takto bylo připraveno dalších 9 vzorku pro poměr 

hydrofobizovaného popele (2 %, 5 %, 8 %) : polyuretanu 1:1,5, 1:2 a 1:3. Směs byla znovu 

promíchávána po dobu 3 minut pomocí skleněné tyčinky. 

 

Obrázek č. 7: Hydrofobizovaný popel, polyuretanová drť, sorbent z hydrofobizovaného 

popele a polyuretanové drti v poměru 1:0,5 [35] 
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Obrázek č. 8: Sorbenty z hydrofobizovaného popele a polyuretanové drti jdoucí za sebou 

v poměrech 1:1, 1:1,5, 1:2 [35] 

     

 

Obrázek č. 9: Sorbent z hydrofobizovaného popele a polyuretanové drti v poměru 1:3 [35] 

 

4.2 Pracovní postup 

Pracovní pomůcky:  

- plastová nádoba o rozměrech 300 x 200 mm,  

- kádinky, 

- skleněné tyčinky na míchání,  

- pipeta,  

- odměrný válec, 

- hydrofobizovaný popel 1 – 4 mm,  

- přesítovaná polyuretanová drť 0 – 3 mm, 

- nafta,  

- střička, 

- laboratorní váha,  
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- fotoaparát. 

 

Obrázek č. 10: Pracovní pomůcky [35] 

 

K měření na pevném povrchu byla pouţita nádoba o rozměrech 300 x 200 mm,  

do které bylo při kaţdém měření aplikováno 5 ml nafty. Nafta byla vţdy zasypána 

připraveným sorbentem, jehoţ mnoţství bylo předem zváţeno. Po vizuálním nasátí nafty 

sorbentem byla směs promíchána pomocí skleněné tyčinky a proveden dosyp sorbentu aţ 

k úplnému nasátí nafty. Po ukončení sorpce byla změřena zbylá hmotnost sorbentu a 

určeno spotřebované mnoţství sorbentu k odstranění definovaného mnoţství nafty.  

Na pevném povrchu byla vţdy po skončení sorpce provedena zkouška, kterou se 

sledovalo vymývání nafty ze sorbetu a rozplavování sorbetu. Zkouška spočívala v aplikaci 

proudu vody na vzniklou směs nafty se sorbentem. 

K měření na vodní hladině byla vyuţita kádinka o objemu 600 ml, ve které bylo 

400 ml vody. Na vodní hladinu bylo při kaţdém měření aplikováno 5 ml nafty.                

Po rozprostření nafty na vodní hladině byla skvrna zasypávána předem připraveným a 

zváţeným sorbentem. Po úplném nasátí nafty sorbentem byla změřena zbylá hmotnost 

sorbentu a určeno spotřebované mnoţství sorbentu k odstranění definovaného mnoţství 

nafty. 
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4.3 Laboratorní měření 

Laboratorní měření č. 1: 

Datum: 7.12.2010 

Sorbent: 2 % hydrofobizovaný popel 

 Polyuretanová drť 

Pevný povrch 

Tabulka č. 2: Spotřeba sorbentu sloţeného z 2 % hydrofobizovaného popele a 

polyuretanové drti na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář  

1:0,5 4,17 

5 

rozplavování částic sorbentu způsobilo 

poměrně silný zákal 

1:1 3,22 
rozplavování jemných částic sorbentu bylo 
niţší se středním zákalem 

1:1,5 2,90 
rozplavování jemných částic sorbentu bylo 

niţší se střední zákal 

1:2 2,33 
rozplavování jemných částic sorbentu bylo 
minimální 

1:3 1,97 
téměř bez rozplavování jemných částic 

sorbentu 

 

Popel, který byl hydrofobizován 2 % jeho hmotnosti hydrofobizačním činidlem, 

byl nejúčinnější v poměru 1 díl popele a 3 díly polyuretanu a jeho rozplavování bylo 

nejniţší. V ţádném z případů nedocházelo k uvolňování nafty z pouţitého sorbentu. 

 

Obrázek č. 11: Rozplavovací zkouška po aplikaci sorbentu na naftu v poměru 1:3 [35] 
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Vodní hladina 

Tabulka č. 3: Spotřeba sorbentu sloţeného z 2 % hydrofobizovaného popele a 

polyuretanové drti na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:0,5 4,86 

5 

velký propad sorbentu; „koláč“ spadl na 
dno 

1:1 2,83 propad sorbentu sníţen 

1:1,5 2,29 nízký propad sorbentu 

1:2 2,04 nízký propad sorbentu 

1:3 1,60 nízký propad sorbentu 

 

Při pouţití 1 dílu 2 % hydrofobizovaného popele a 3 dílu polyuretanu na vodní 

hladině byla spotřeba i propad minimální. Jeho spotřeba na vodní hladině byla v porovnání 

při pouţití na pevném povrchu niţší. 

 

Obrázek č. 12: Propad sorbentu do vody v poměru 1:3 [35] 
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Sorbent: 2 % hydrofobizovaný popel 

  Polyuretanová drť 

  Sádra  

Pevný povrch 

Tabulka č. 4: Spotřeba sorbentu sloţeného z 2 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5 % hmotnosti sorbentu          

na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:1,5 2,96 

5 

rozplavování sorbentu se postupně 

sniţovalo aţ do středního zákalu 

 

1:2 2,33 

1:3 2,13 

  

Po přídavku sádry se spotřeba sorbentu výrazně nezměnila a jeho nejlepší sorpce 

za současně nejmenšího rozplavování částic opět připadla na poměr 1:3. 

 

Vodní hladina 

Tabulka č. 5: Spotřeba sorbentu sloţeného z 2 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5 % hmotnosti sorbentu          

na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:1,5 2,60 

5 

propad jemných částic sorbentu minimální; 

„koláč“ vytvořený na hladině po rozbití 

neklesl 

 

1:2 2,01 

1:3 1,39 

 

Nejlepší sorpcí se prokázal sorbent v poměru 1 díl 2 % hydrofobizovaného popele 

a 3 díly polyuretanu a jeho spotřeba s pouţitím sádry byla niţší neţ bez ní. 

 

 



Bc. Helena Kabilová: Sorbenty na bázi modifikovaných polyuretanů 

2011  35 

 

Laboratorní měření č. 2: 

Datum: 13.12.2010 

Sorbent: 5 % hydrofobizovaný popel 

  Polyuretanová drť 

Pevný povrch 

Tabulka č. 6: Spotřeba sorbentu sloţeného z 5 % hydrofobizovaného popele a 

polyuretanové drti na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:0,5 5,32 

5 

vymývání částic sorbentu způsobilo 

poměrně silný zákal 

1:1 4,33 
sníţení vymývaní jemných částic sorbentu  

se středním zákalem 

1:1,5 3,53 
sníţení vymývání jemných částic sorbentu  

se středním zákalem 

1:2 3,1 
sníţení vymývání jemných částic sorbentu  

se středním zákalem 

1:3 2,44 
téměř bez vymývání jemných částic 

sorbentu 

 

Popel, který byl hydrofobizován 5 % jeho hmotnosti hydrofobizačním činidlem, 

byl nejúčinnější v poměru 1 díl popele a 3 díly polyuretanu a byl bez rozplavování.           

V ţádném z případů nedocházelo k uvolňování nafty ze sorbentu. 

 

Obrázek č. 13: Rozplavovací zkouška po aplikaci sorbentu na naftu v poměru 1:0,5 [35] 
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Vodní hladina 

Tabulka č. 7: Spotřeba sorbentu sloţeného z 5 % hydrofobizovaného popele a 

polyuretanové drti na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:0,5 4,03 

5 

sorbent nepropadává; „koláč“ drţí             
na hladině 

1:1 3,33 
sorbent nepropadává; „koláč“ drţí             

na hladině, hůře se potápí 

1:1,5 2,52 
sorbent nepropadává; „koláč“ drţí             

na hladině, potápí se po jeho rozbití 

1:2 2,51 
sorbent nepropadává; „koláč“ drţí             

na hladině, potápí se po rozbití 

1:3 1,61 
sorbent nepropadává; „koláč“ drţí             

na hladině, nepotápí se ani po rozbití 

 

Při pouţití 1 dílu 5 % hydrofobizovaného popele a 3 dílu polyuretanu na vodní 

hladině byla spotřeba minimální. Jeho spotřeba na vodní hladině byla v porovnání           

při pouţití na pevném povrchu niţší. Při tomto poměru se také vytvořený „koláč“             

na hladině po mechanickém zásahu nepotopil. 

 

Sorbent: 5 % hydrofobizovaný popel 

  Polyuretan 

  Sádra 

Pevný povrch 

Tabulka č. 8: Spotřeba sorbentu sloţeného z 5 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5 % hmotnosti sorbentu          

na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:1,5 3,06 

5 

vymývání částic sorbentu se postupně 
sniţovalo aţ do středního zákalu 

 

1:2 3,16 

1:3 2,39 
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Přidáním sádry spotřeba sorbentu klesla a jeho nejlepší sorpce za současně 

nejmenšího rozplavování částic připadla na poměr 1:3.  

 

Vodní hladina 

Tabulka č. 9: Spotřeba sorbentu sloţeného z 5 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5 % hmotnosti sorbentu          

na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:1,5 2,67 

5 

sorbent nepropadává; „koláč“ drţí              

na hladině, potápí se po rozbití 1:2 2,46 

1:3 1,62 
sorbent nepropadává, „koláč“ drţí              

na hladině, nepotápí se ani po rozbití 

 

Nejlepší sorpcí se prokázal sorbent v poměru 1 díl 5 % hydrofobizovaného popele 

a 3 díly polyuretanu a jeho spotřeba s pouţitím sádry byla stejná. 

 

Obrázek č. 14: Nafta pohlcená sorbentem se sádrou v poměru 1:2 na vodní hladině [35] 
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Laboratorní měření č. 3: 

Datum: 5.1.2011 

Sorbent: 8 % hydrofobizovaný popel 

  Polyuretanová drť 

Pevný povrch 

Tabulka č. 10: Spotřeba sorbentu z 8 % hydrofobizovaného popele a polyuretanové drti 

na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:0,5 5,68 

5 

vymývání částic sorbentu se zákalem vody 

1:1 4,8 
sníţení vymývaní jemných částic sorbentu s 

malým zákalem 

1:1,5 3,87 
sníţení vymývaní jemných částic sorbentu s 
malým zákalem 

1:2 3,3 
sníţení vymývaní jemných částic sorbentu s 

malým zákalem 

1:3 2,76 
téměř bez vymývání jemných částic 
sorbentu 

 

Popel hydrofobizovaný 8 % jeho hmotnosti hydrofobizačním činidlem byl 

nejúčinnější v poměru 1:3 za jeho současného nerozplavování jemných částic. V ţádném   

z případů nedochází k uvolňování nafty ze sorbentu. 

 

Obrázek č. 15: Sorbent aplikovaný na naftu na pevném povrchu v poměru 1:3 [35] 
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Vodní hladina 

Tabulka č. 11:  Spotřeba sorbentu sloţeného z 8 % hydrofobizovaného popele a 

polyuretanové drti na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:0,5 4,09 

5 

sorbent nepropadává; „koláč“ drţí na hladině 

1:1 3,59 sorbent nepropadává, „koláč“ drţí na hladině 

1:1,5 2,74 sorbent nepropadává, „koláč“ drţí na hladině 

1:2 2,44 sorbent nepropadává, „koláč“ drţí na hladině 

1:3 1,75 
sorbent nepropadává, „koláč“ drţí na hladině a 

nepotápí se 

 

Při pouţití 1 dílu 8 % hydrofobizovaného popele a 3 dílů polyuretanu na vodní 

hladině byla spotřeba minimální. V porovnání byla spotřeba sorbentu na vodní hladině 

niţší neţ při pouţití na pevném povrchu niţší. Při tomto poměru se také vytvořený „koláč“ 

na hladině po mechanickém zásahu nepotopil. 

 

Sorbent: 8 % hydrofobizovaný popel 

  Polyuretan 

  Sádra 

Pevný povrch 

Tabulka č. 12: Spotřeba sorbentu sloţeného z 8 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5% hmotnosti sorbentu           

na pevném povrchu 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář  

1:1,5 3,34 

5 
vymývání částic sorbentu se postupně 
sniţovalo 

1:2 2,97 

1:3 2,11 

  

Přidáním sádry klesla spotřeba sorbentu. Jeho nejlepší sorpce za současně 

nejmenšího rozplavování částic připadla na poměr 1:3.  
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Vodní hladina 

Tabulka č. 13: Spotřeba sorbentu sloţeného z 8 % hydrofobizovaného popele, 

polyuretanové drti a sádry v mnoţství 5% hmotnosti sorbentu           

na vodní hladině 

Poměr 
Spotřeba sorbentu 

[g] 

Objem nafty 

[ml] 
Komentář 

1:1,5 2,76 

5 

sorbent nepropadává; „koláč“ drţí              
na hladině 1:2 2,31 

1:3 1,57 
sorbent nepropadává; „koláč“ drţí              
na hladině a nepotápí se 

 

Nejlepší sorpční vlastnosti připadly na sorbent v poměru 1 díl 8 % 

hydrofobizovaného popele a 3 díly polyuretanu a jeho spotřeba s pouţitím sádry byla 

stejná. 
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4.4 Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

Předem upozorňuji na moţnost nepřesného měření a zacházení se sorbentem 

v malém laboratorním mnoţství. Nebyly posuzovány jen sorpční vlastnosti, ale i aplikace 

sorbentu, jeho rozplavování, manipulace s ním. Uvedená měření byla prováděna s různým 

sloţením sorbentu s kombinovaným účinkem pro fixaci znečišťujících látek z pevného 

povrchu a vodní hladiny na bázi polyuretanové pěny, kdy jako znečišťující látka byla 

pouţita nafta. 

Měření probíhalo při pokojové teplotě 19°C. Naměřené hodnoty jsou porovnány 

v následujících grafech. 

 

Graf č. 1: Spotřeba sorbentů na pevném povrchu 

 
 

Z hlediska spotřeby mnoţství sorbentu byl jako nejlepší sorbent nafty na pevném 

povrchu vyhodnocen 2 % hydrofobizovaný popel s polyuretanem. Jeho nejniţší spotřeba 

na 5 ml nafty byla při receptuře sorbentu s jedním dílem hydrofobizovaného popele a třech 

dílů polyuretanu. Toto sloţení sorbentu však nevyhovovalo rozplavovací zkoušce. 

Přídavkem sádry se vlastnosti sorbentu zlepšily. Sorbent vykazoval lepší vizuální výsledky 

při zkoušce rozplavování. 

Posouzením všech vlastností sorbentu, kterými jsou např. rozplavování jemných 
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částic sorbentu, které do něj nelze zcela zakomponovat, schopnost sorpce, aplikace, 

prašnost a jeho pouţití připadl nejlepší výsledek na 5 % hydrofobizovaný popel a 

polyuretan v poměru 1:3. Jeho spotřeba byla sice vyšší neţ u 2 % hydrofobizovaného 

popele a polyuretanu se sádrou při zachování stejného poměru, avšak jeho ostatní 

vlastnosti byly lepší a z hlediska přípravy je tento sorbent výhodnější. Spotřeba sorbentu z 

5 % hydrofobizovaného popele a polyuretanu v poměru 1:3 na 5 ml nafty byla 2,44 g. 

Přepočteme-li spotřebované mnoţství nafty a sorbentu, pak by byl 1 kg sorbentu schopen 

sorbovat aţ 2 l nafty. Při zkoušce rozplavování docházelo k minimálnímu uvolňování 

jemných částic sorbentu a jeho aplikace byla snadná a prašnost nízká. 

Sorbent sloţený z 8 % hydrofobizovaného popele a polyuretanu měl výborné 

posuzované vlastnosti, které byly totoţné se sorbentem v poměru jednoho dílu 5 % 

hydrofobizovaného popele a třech dílů polyuretanu. Vyšší spotřeba hydrofobizačního 

činidla pro hydrofobizaci popele by však zvýšila výrobní náklady a tudíţ je tato vysoká 

hydrofobizace zbytečná. 

 

Graf č. 2: Spotřeba sorbentů na vodní hladině 

 
 

Na vodní hladině byla nejniţší spotřeba na sorpci nafty sorbentem z 2 % 

hydrofobizovaného popele a polyuretanu. Nejmenší spotřeba sorbentu pouţitého na 5 ml 

nafty připadla při poměru jednoho dílu hydrofobizovaného popele a třech dílů polyuretanu. 
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Spotřeby sorbentu o různé hydrofobizaci popele byly téměř totoţné. Při zachování poměru 

1:3 byly nejmenší spotřeby u 2 % a 5 % hydrofobizovaného popele. Sorbent sloţený z 2 % 

hydrofobizovaného popele a polyuretanu v poměru 1:3 nevyhovoval ostatním podmínkám, 

např. drţení se vytvořeného „koláče“ po promíchání „hlava pata“ na vodní hladině. 

Přídavkem sádry se vlastnosti sorbentu nezlepšily a její přídavek do něj by byl nejen          

z ekonomického hlediska zbytečný. 

Posouzením všech vlastností sorbentu, kterými jsou např. propad jemných částic 

sorbentu do vody, které do něj nelze zcela zakomponovat, promíchání „hlava pata“, 

schopnost sorpce, aplikace, prašnost a jeho pouţití připadl nejlepší výsledek na 5 % 

hydrofobizovaný popel a polyuretan v poměru 1:3. Spotřeba sorbentu z 5 % 

hydrofobizovaného popele a polyuretanu v poměru 1:3 na 5 ml nafty byla 1,61 g.             

Po přepočtu spotřebovaného mnoţství sorbentu a nafty by byl 1 kg sorbentu schopen 

sorbovat aţ 3 l nafty. Jeho pouţití bylo snadné, sorbent neprášil a po nasátí nafty 

sorbentem vytvořený „koláč“ drţel na hladině, nepropadl se a bylo ho moţno z vodní 

hladiny lehce odstranit podebráním. 

Vyšší 8 % hydrofobizace popele je zbytečná. Takto hydrofobizovaný popel měl 

výborné vlastnosti, avšak jeho spotřeba při zachování poměru jednoho dílu popele a třech 

dílů polyuretanu se moc nelišila od sorbentu z 5 % hydrofobizovaného popele. Vyšší 

hydrofobizace by znamenala i vyšší náklady na výrobu a stejně tak i přídavek sádry. 

 

 

Obrázek č. 16: 5 % hydrofobizovaný popel s polyuretanovou drtí v poměru 1:3 při pouţití 

na pevném povrchu a vodní hladině [35] 
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5. ZÁVĚR 

Na českém trhu je k dostání mnoho přípravků pro sorpci ropných látek. Mezi 

nejpouţívanější patří rašelinové sorbenty, sorbenty na bázi expandovaného perlitu a 

sorbenty na bázi křemeliny. Rašelinové sorbenty se vyznačují vysokou sorpční schopností, 

ale i vysokou cenou. Sorbenty na bázi expandovaného perlitu a sorbenty na bázi křemeliny 

mají podstatně niţší sorpční schopnost, ale jsou výrazně levnější. Sorbent dle PV 2010 – 

887 na bázi modifikované polyuretanové pěny je tvořen polyuretanovou drtí a popelem po 

spalování biomasy, který je hydrofobizován přídavkem hydrofobizačního činidla. 

Polyuretanová drť je odpadem při výrobě izolačních desek a popel je odpadový materiál  

po spalování biomasy rostlinného původu. Finančně náročnější se tak můţe jevit pouze 

pouţití hydrofobizačního přípravku. Podle provedených měření je však nejvhodnější popel, 

který je hydrofobizován činidlem v mnoţství odpovídající 5 % hmotnosti popele. Jedná se 

tudíţ o malé mnoţství, které cenu sorbentu výrazně neovlivní.  

Hydrofobizovaný popel byl domícháván ručně v laboratorních podmínkách          

v určitém poměru s polyuretanovou drtí. Na pevném povrchu byl vyhodnocen jako nejlepší 

sorbent sloţený z 5 % hydrofobizovaného popele a polyuretanové drti v poměru 1:3. 

Spotřeba sorbentu na 5 ml nafty byla 2,44 g, přičemţ 1 kg sorbentu by byl schopen 

sorbovat aţ 2 l nafty. Na vodní hladině byla spotřeba sorbentu při zachování stejného 

sloţení 1,61 g a 1 kg takto připraveného sorbentu lze pouţít aţ na 3 l nafty. Sorbent se 

vyznačuje minimální prašností a snadnou aplikovatelností. Při pouţití na pevném povrchu 

je lehce odstranitelný shrábnutím a zametením. Z vodní hladiny jej lze snadno odstranit 

podebráním sítem. Pokud by v praxi došlo k rozbití shluku tvořeného sorbentem a 

nasorbovanou naftou, popřípadě ke zhoršení klimatických podmínek, pouţitý sorbent se 

nepotápí a nafta z něj není uvolňována. 

Sorpční schopnosti testovaného sorbentu jsou zcela srovnatelné se sorpčními 

schopnostmi rašelinových sorbentů, ale zásadně by se lišil niţší cenou. 
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