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Bakalářská práce se zabývá posouzením vhodných sorbentů pro jednotky PO HZS. 

V úvodu popisuji danou problematiku a cíle práce. V další kapitole jsou uvedeny grafy 

statistik zásahů při úniku nebezpečných látek. Následuje teoretická část, kde jsem se zabýval 

rozdělením sorbentů a popisem vybraných druhů. V praktické části je popsáno měření, které 

jsem provedl, vyhodnocení výsledků a přehled údajů zjištěných měřením. V závěru 

doporučuji nejvhodnější sorbenty pro HZS, které vyhověly zvoleným kritériím.  
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The Bachelor thesis deals with suitable sorbents for fire rescue departments. I´ve 

wrtiten about problems of sorbents and my pricipal aids in introduction. There are graphs of 

statistics of outflows with dangerous substances in next part. I gave account of discerption  of 

sorbents a described some sorbents . Measurements, what I´ve done, is explained in practical 

part, also data evalution. I recommend the best sorbents for fire departments in cosequence 

according my criterions in conslusion. 
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1. Úvod  

V dnešní době, v době plné techniky, obsahující všudypřítomné nebezpečné látky, u 

kterých si běžná společnost ani neuvědomuje, jak nebezpečnými se mohou za určitých 

okolností a podmínek stát, jsou úniky právě těchto nebezpečných látek každodenním 

problémem. K únikům může dojít z mnoha nejrůznějších důvodů. K nejčastějším z nich patří 

dopravní nehody, průmyslové havárie, atd. Velká spousta těchto mimořádných událostí končí 

únikem nebezpečných látek ropného původu. Právě tyto látky jsou velkým nebezpečím 

z hlediska kontaminace půdy, povrchových a podpovrchových vod. Znečištění ropnými 

látkami patří celosvětově k nejrozšířenějším. Vzpomeňme ekologickou havárii při úniku ropy 

v Mexickém zálivu v roce 2010, která měla globální dopad a stala se největší ekologickou 

havárií, jaká se odehrála v USA v odvětví těžby ropy. 

 Úkolem jednotek požární ochrany, které jsou k nehodám povolány, je tyto nebezpečné 

stavy odvrátit. Jednotky musí být na tyto podobné situace připraveny a vlastnit odpovídající 

druhy i množství prostředků pro likvidaci těchto havárií. Zmíněnými prostředky jsou tzv. – 

sorbenty. Při zásazích na komunikacích je velmi důležité zbavit vozovku ropných produktů a 

povrch vysušit. V případě úniku nebezpečných látek do vodního prostředí, je práce 

hasičských jednotek ještě komplikovanější. Jednotky natahují norné stěny, kde je uniklá látka 

jímána a poté buď odsávána nebo likvidována sorbenty.  

Cílem této práce je srovnání vybraných druhů běžně používaných sorbentů a následně, dle 

zjištěných údajů a výsledků měření doporučení těch nejvhodnějších pro jednotky požární 

ochrany. Zvolenými kritérii jsou sorpční kapacita sorbentu, rychlost sorpce a cenové 

zhodnocení. Na výše uvedené požadavky na sorbenty je kladen velký důraz u mnoha JPO. Po 

konzultacích a praxi v řádu stovek hodin na územním odboru HZS Přerov, považuji tyto 

kriteria za nejvhodnější. Z hlediska zasahujícího hasiče považuji za významnou vlastnost 

prašnost sorbentu, neboť právě nízká prašnost ulehčuje samotnou práci s těmito prostředky.  
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2. Rešerše 
 

V bakalářské práci jsou řešeny problémy, týkající se vhodného výběru sorbentu pro 

hasičské záchranné sbory. Zaměřuje se na výběr sorbentů jak pro pevné povrchy, tak na 

sorbenty vhodné pro použití na vodní hladině. 

 

Bylo nutné si definovat: 

 Co je to sorbent  

 Určit si požadavky, které by měl sorbent splňovat 

 Provést laboratorní praktickou zkoušku 

 Porovnat výsledky ze zkoušky s údaji výrobců 

 Na základě celkového zhodnocení vybrat nejvhodnější sorbent 

 

Při práci byla daná problematika konzultována s příslušníky chemických služeb 

hasičských záchranných sborů Přerov a Ostrava – Zábřeh. Dále jsem informace čerpal z níže 

uvedených zdrojů. Po zvážení všech aspektů a požadavků hasičů, byla vybrána jako 

nejvhodnější kritéria pro výběr sorbentu sorpční schopnost sorbentu, rychlost sorpce a cenové 

zhodnocení.  Kriteria na sorbenty by měla být jednotná na celém území České republiky. 

V současné době jsou na českém trhu nabízeny různé sorbenty, ke kterým výrobci nebo 

distributoři nabízejí spoustu doplňků a příslušenství. Ve své práci jsem se zaměřil na sypké 

sorbenty a jejich použití.  Pro správné posouzení a zhodnocení jsem sorbenty rozdělil, popsal 

jejich vlastnosti a získal jejich vzorky pro měření.  

Obecným popisem sorbentů a výběrem se zabývá publikace [1] kde se autoři zaměřili na 

sorbenty a vše s nimi spojené při použití u HZS, sorbenty byly srovnány na základě zkoušky. 

V publikaci [2] byly analyzovány užitné vlastnosti sypkých sorbentů u nás používaných 

k záchytu nebezpečných látek. Vybranými metodami byla stanovena jejich měrná objemová 

hmotnost, zjištěno pH vodních výluhů sorbentů a stanovena sorpční kapacita pro oleje, 

kyseliny a zásady. Rovněž bylo provedeno ekonomické zhodnocení studovaných sorbentů. 

Informace o fyzikálně chemických vlastnostech a principech funkce sorbentů jsem čerpal 

hlavně z literatury [5], doplňující informace ze zdrojů [3,] [4] kde autoři provedli také vlastní 

měření. Každý z nich však pracoval jiným způsobem. Informace o likvidaci ropných havárií 

jsem získal z literatury [6]. 
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3. Využití sorbentů u HZS 
 

V Obrázku 1 je jasně vidět že počet dopravních nehod významně převyšuje úniky 

nebezpečných látek, při kterých byly jednotky územního odboru HZS Přerov nasazeny. Ne 

však při každé dopravní nehodě nebo úniku látek dojde k použití sorbentů. Tento graf na 

obrázku má tedy spíše informativní charakter.  

 

Obrázek 1 Přehled událostí při použití sorbentů na územním odboru HZS Přerov v letech 2001 – 2010 

 
Obrázek 2 Přehled spotřeby sypkých sorbentů u JPO HZS Olomouckého kraje v letech 2006 – 2010 

 

Z Obrázku 2 vyplývá, že spotřeba sypkých sorbentů v Olomouckém kraji má vzrůstající 

tendenci. 
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4. Základní vlastnosti a rozdělení sorbentů 
 

Při úniku ropných látek do volného prostoru se provádí jejich zachycování pomocí 

speciálních látek a materiálů, které jsou schopny látku na sebe navázat, pohlcovat, nebo s ní 

reagovat. Zachytávání kapaliny souhrnně označujeme jako sorpce. Probíhá na různých 

chemických a fyzikálních principech. Může se jednat o absorpci, kde jde o pohlcování 

kapaliny dovnitř objemu pevné látky označované jako absorbent. Další případ je adsorpce, při 

které se kapalina váže na povrch pevné látky, kterou nazýváme adsorbent. [6] 

Na fázovém rozhraní (mezifáze) se může působením mezipovrchových sil zachycovat 

určitá látka ve vyšší koncentraci, než jakou má uvnitř fáze. Tento jev se nazývá adsorbce. 

Jejími nejčastějšími případy jsou adsorbce na mezifázi tuhá látka – plyn a tuhá látka – 

kapalina. Tuhou fázi nazýváme adsorbent a látku zachycovanou na jeho povrchu z plynné 

nebo kapalné fáze adsorbát. [4] 

Podle povahy sil poutajících adsorbát na adsorbentu rozdělujeme adsorpci: 

• fyzikální adsorpce (fyzisorpce) – poutaní van der Waalsovými silami, 

• chemická adsorpce (chemisorpce) – adsorbát se poutá chemickými vazbami 

(obvykle kovalentními) a koordinační číslo se doplňuje na maximum. Proto je tento 

typ adsorpce o hodně silnější než předchozí. [5] 

Celosvětově, a rovněž v České republice, jsou půda, povrchová i podzemní voda, 

nejčastěji kontaminovány ropou a ropnými produkty. Jelikož tzv. olejových a chemických 

havárií neustále přibývá, musejí se jednotky hasičských záchranných sborů na tuto skutečnost 

připravit a vlastnit odpovídající prostředky pro likvidaci havárií, a to v dostatečném množství 

i odpovídající kvalitě. Nabídka sorbentů na světových trzích je v současnosti více než 

dostatečně široká. 

Z hlediska sorbentů je vhodné uvést, jaké parametry by měly splňovat, co se týče 

jejich vhodného výběru pro použití. Tyto látky musí mít především dostatečnou sorpční 

schopnost. To znamená, že musí byt schopny na sebe navázat co nejvíce uniklé látky. Dále by 

sorbenty měly být schopny zlikvidovat co možná nejširší sortiment látek a být použitelné i pro 

zásah na vodní hladině. Při výběru vhodného sorbentu je třeba mít na zřeteli i jeho 

dostupnost. Dále by se měla uvažovat skladovatelnost, životnost a v neposlední řadě cenu. 

Zejména v posledních letech, kdy je kladen důraz na snižování nákladů, a právě cena je 

rozhodujícím faktorem. 
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5. Rozdělení sorbentů 

5.1. Textilní sorbenty 

Textilní sorbenty pracují na principu adsorpce, to znamená, že rozlitá kapalina přilne k 

povrchu sorbentu. Nedochází k chemické vazbě mezi sorbentem a vázanou látkou, jak tomu 

bývá u chemické absorpce. 

Takový druh sorbentů je vyroben na bázi netkaných textilií z polypropylenu, které 

vznikají při melt-blow procesu přetvářením granulátu polypropylenu do formy netkané 

textilie. Ta je následně zpracovávána na konečné výrobky. Absorbované kapaliny vyplňují 

mezery mezi vlákny textilie. Absorbované množství a rychlost sorpce závisí na tloušťce 

vláken a četnosti jejich rozložení. Vyznačují se velmi velkou savostí. Dokážou pojmout 15 

krát větší množství látky než je jejich vlastní hmotnost. Při delším zásahu se dají tyto sorbenty 

použít opakovaně díky tomu, že se nasáklá látka jednoduše vyždíme a sorbent je znovu 

připraven k použití. Další jejich výhodou je snadná manipulace. To je zapříčiněno lehkou 

hmotnostní sorbentů a snadnou úpravou jejich tvarů. 

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoží, hadů, koberců, polštářů, norných stěn, 

sorpčních pásků, sítí, apod. [1] 

 

Druhy textilních sorbentů: 

Textilní sorbenty rozlišujeme dle použití na 3 druhy: 

 Údržbové – sají běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Použití při úniku olejů, chladící 

emulze a jiných méně agresivních látek. Nejsou vhodné ke sběru ropných produktů z vodní 

hladiny a silných chemikálií. Vzhledem ke své příznivé pořizovací ceně patří v průmyslu 

k nejrozšířenějším. 

 

 Hydrofobní – princip hydrofobních sorbentů je založen na tom, že sají pouze ropné 

výrobky, kde vyžadujeme, aby sorbent vysál pouze ropný produkt a nikoliv vodu či vodou 

ředitelné kapaliny. Jeho nejčastější použití je na vodní hladině. 

 

 Univerzální – sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Nevýhodou je 

používání na vodní hladině, protože dojde k nasátí i samotné vody. Z důvodu vyšší pořizovací 

ceny se většinou používají pro odsávání chemikálií [1]. 
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5.2. Sypké sorbenty 

Sypké sorbenty jsou látky tuhého skupenství, různého chemického složení, uvedeného do 

takové formy, aby měly co největší povrch. Jsou vhodné zejména pro odstraňování uniklých 

kapalin z míst, kde se vytvořila tenká vrstva kapaliny na velké ploše, tak i v místech, kde 

nejsou rozhodující jejich sorpční schopnosti, ale povrch je třeba spíše vysušit. Jako záporné 

vlastnosti musíme jednoznačně přiřadit prašnost, špinavost a obtížnost úklidu. [3] 

Přílišná prašnost způsobuje zanášení sorbentu vlivem klimatických podmínek mimo 

oblast zásahu. Tím pádem roste spotřeba materiálu. Zvýšená prašnost mnohdy znemožňuje 

použití sorbentu v provozech, kde je kladen důraz na zvýšenou hygienu. Zde je výhodnější 

použít sorbent textilní. Obtížnost úklidu se projevuje zejména při dočištění ploch po zásahu, 

kdy jsme nuceni používat další speciální techniku. Tím se cela operace stává složitější a 

hlavně nákladnější. [1] 

 

Druhy sypkých sorbentů: 

 Hydrofilní - sají v podstatě každou kapalinu. Jejich použití je omezené v závislosti na 

klimatických podmínkách.  

 

 Hydrofobní  - nesají vodu, ale pouze ropné látky. Jsou proto vhodné k odstranění 

ropných látek z vodní hladiny. [1] 

 

Jednotky požární ochrany mají za úkol zasažený povrch zcela zbavit nežádoucích látek - 

nejčastěji motorové nafty, olejů, benzínu. V praxi to znamená povrch zcela vysušit. Pokud by 

se tomu tak nestalo, mohlo by dojít k dalšímu rozvoji havárie. V případě úniku nebezpečných 

látek do půdy nebo vodních toků dochází k ohrožení životního prostředí, kontaminaci vody, 

úhynu živočichů a nepřímému ohrožení lidského života. U případů znečištění povrchu 

vozovky může dojít k dopravní nehodě vlivem kluzkého podkladu, zvětšuje se brzdná dráha 

automobilů a dochází k dopravním nehodám. 

 Jednotky požární ochrany zasahují nejčastěji při únicích na dopravních komunikacích. 

Zde je vhodnější používat spíše sypké sorbenty. Textilní sorbenty se pro likvidaci ropných 

havárií na dopravních komunikacích téměř nepoužívají, proto se jimi nebudu ani dále v práci 

zabývat. Dále jsem se zaměřil na použití sypkých sorbentů na vodě.  
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6. Druhy sorbentů 

6.1. Hydrofilní sorbenty 

6.1.1. Eco – dry 

Jedná se o neprašnou a nehořlavou drť na bázi křemeliny ve formě červenohnědých 

granulí. (viz Obrázek 3) Sorbuje ropné látky i vodu a vodné roztoky. Vyznačuje se vysokou 

chemickou odolností. Při mechanickém zatížení (např. zametání) se zrnka nedrtí a neuvolňují 

zachycenou kapalinu. Sorbent je vhodný k zachycení kapalin na pevném povrchu – likvidace 

provozních kapalin po dopravních nehodách na vozovce. Často se používá místo hojně 

užívaného Vapexu. [12] 

 

Označení  Univerzální sorpční drť Eco-dry Plus (UED010) 

Dodavatel  REO AMOS, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita 13 litrů na 10 kg sorbentu 

                                    1,3 l na 1 kg sorbentu 

Použití čistí olejové skvrny a ropné emulze 

Skladování  v suchém prostředí 

Likvidace  spalováním, s ohledem na sorbovanou látku. 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení    10 kg, 20 kg 

 

 

Obrázek 3 sorpční drť Eco – dry plus [9] 
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6.1.2.  Cansorb 

 

Jde o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, vyrobený z vláken 

rašelinového mechu, která má svůj původ v Kanadě. Je netoxický, při speciálních úpravách za 

teplot 750 - 900°C dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci 

huminové kyseliny. Vyloučené přírodní vosky způsobují hydrofobnost, takže je možno 

používat rašelinu jak na vodní hladině, tak i za silného deště. 

Huminová kyselina je biokyselina přirozeně obsažená v rašelině. Má schopnost přímo 

do svého řetězce vázat uhlovodíky i jiné chemikálie přičemž navázanou látku již nepustí. 

Způsobuje také neobvykle vysoký sorpční poměr. Jedná se v podstatě o chemosorpci. [8] 

 

Označení  CS – CB 18 

Dodavatel  CANSORB CZ, s.r.o. 

Sorpční kapacita 90 - 100 litrů na 8 kg sorbentu 

                                   11,875 l na 1 kg sorbentu 

Použití absorbuje veškeré uhlovodíky včetně PCB (naftu, benzíny, motorové 

oleje, topné oleje), slabé zásady a kyseliny, barvy a rozpouštědla, 

absorbuje na suchu i na vodní hladině a to i za silného deště 

Skladování nevyžaduje žádné speciální skladovací podmínky, v balení obsahuje 

max. 10% vlhkosti, obal je u obou konců svařen za tepla, trvanlivost 

materiálu je prakticky neomezená 

Likvidace  biodegradací, kompostováním (nejlevnější a nejekologičtější), 

spalováním (výhřevnost až 21 000 KJ.kg
-1

). 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení                          8 kg (ukázka balení na Obrázku 4) 

 
Obrázek 4 balení Cansorb CS - CB18 [8] 
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6.1.3. Spilkleen Plus 

 

Sorbent vhodný pro úklid ropných výrobků, emulzí, chladicích kapalin apod. Využití 

má v průmyslových halách, garážích a na komunikacích. Granule jsou měkké, neškrábou 

podlahu a nebarví. Prašnost je mírně vyšší. Je plně biologicky odbouratelný a spalitelný. 

 Sorbenty Spilkleen jsou charakteristické vysokou sorpční schopností.  Na českém trhu 

jsou nabízeny ve 3 variantách – SK1, SK2, SK4. SK1 je sorpční prostředek vhodný k 

nasakování nejen ropných produktů, ale také uniklých chemických látek – kyselin a zásad. 

SK2 je naproti tomu vhodný pro úklid zejména ropných produktů (viz Obrázek 5), emulzí a 

chladicích kapalin. SK4  je určen výhradně k likvidaci ropných látek. Na vodě plave. Sorbent 

se po úplném nasycení sorpční kapacity zbarví na tmavošedou barvu což je zřetelně poznat  

(viz Obrázek 6). Lze jej použít místo Vapexu. [9] 

 

 

Označení  Sypký sorbent Spilkleen Plus (SK2) 

Dodavatel  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita 11 litrů na 10 kg sorbentu 

                                    1,1 l na 1 kg sorbentu 

Použití   úklid ropných produktů a emulzí z pevných povrchů 

Skladování  v suchém prostředí 

Likvidace  plně biologicky odbouratelný a spalitelný s ohledem na nasátou látku 

Toxicita  nemá žádné toxické účinky 

Balení              10 kg 

 

 

Obrázek 5 Balení Spilkleen Plus SK 2 [9]          

                                                                                           Obrázek 6 Spilkleen Plus Sk 2 při lab. zkoušce 
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6.1.4. Absodan Plus 

 

Velmi porézní drobné granule z dánské suroviny "Moler" zajišťují velmi dobrou a 

rychlou sorpci. Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po aplikaci sorbentu 

zůstávají čisté a suché. Jsou chemicky netečné (kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% 

roztoku hydroxidu sodného). Sorbent se vyznačuje velmi malou prašností při použití. Nasátou 

látku pojme dovnitř do svého objemu a již ji neuvolní. Problémem tohoto sorbentu je tvrdost 

granulí. Při použití na některých typech povrchu může dojít k poškrábání podkladu. Drť se po 

úplném nasycení sorpční kapacity zbarví na tmavou cihlovou barvu, což je zřetelně poznat.  

Jako jediný sorbent na našem trhu má atestaci III R, která potvrzuje jeho schopnost 

dokonale osušit zasaženou plochu. (viz Obrázek 7) [9] 

 

Označení  Sypký sorbent Absodan Plus (DN 1, DN12, DN16) 

Dodavatel  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita 13 litrů na 10 kg sorbentu 

                                    1,3 l na 1kg sorbentu 

Použití čistí olejové skvrny a ropné emulze, odolný proti všem chemikáliím 

kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného. 

Skladování  v suchém prostředí 

Likvidace  spalováním, s ohledem na sorbovanou látku. 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení    20 kg, 10 kg a 6 kg 

 
Obrázek 7 Použití Absodanu plus v praxi [9] 
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6.2. Hydrofobní sorbenty 

6.2.1. Lite-dri 

Je neprašná drť vyrobená z upravené celulózy. Je vhodná k sorpci ropných látek, 

řezných a chladicích emulzí, slabých roztoků kyselin a louhů. Drť v hydrofobním provedení 

plave na vodní hladině a sorbuje pouze ropné látky. Nahrazuje expandovaný vápenec, má 

vysokou sorpční schopnost a je zdravotně nezávadný. Sorbent lze snadno použít (Obrázek 8), 

je vhodný v členitém nezpevněném terénu. Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic 

drti až do úplného nasycení sorpční kapacity (tmavé zbarvení částic drti). Nejčastěji se 

používá ve skladech olejů a chemikálií, ve strojních dílnách a u čerpacích stanic. [12] 

 

Označení  Univerzální sorpční drť LITE-DRI (HLD010) 

Dodavatel  REO AMOS, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita 32 litrů na 10 kg sorbentu 

                                    3,2 litru na 1 kg sorbentu 

Použití sorpce kapalných látek ropného původu 

Skladování  v suchém prostředí bez kontaktu s oxidačními činidly 

Likvidace  spalováním, s ohledem na sorbovanou látku. 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení     10 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8  Lite-dri - Ukázka použití [12] 
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6.2.2. Eurosorb 

 

Jedná se o zcela organický sorbent vyrobený z vysoce kvalitní rašeliny (viz Obrázek 

10).  Plave na vodě a saje pouze látky na ropné bázi.  Má vysokou sorpční schopnost a je plně 

biologicky odbouratelný. Likvidace probíhá spalováním v libovolné spalovně. Je dodáván 

slisovaný v pytlích (Obrázek 9), což snižuje nároky na skladování. Tento druh sorbentu se 

používá tam, kde není možné nasycený sorbent beze zbytku sesbírat. [10] 

 

 

Obrázek 9 Ukázka balení Eurosorb [10]            

                                                                             Obrázek 10 Eurosorb po nasáknutí převodového oleje 

 

Označení  Eurosorb CB 18 

Dodavatel  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita 68 litrů na 8,2 kg sorbentu 

                                    8,3 l na 1 kg sorbentu 

Použití na odstranění rozlité nafty, olejů, chladících emulzí, ředidel a dalších 

ropných produktů z pevných a vodních ploch 

Skladování  v suchém prostředí, v původním obalu 

Likvidace  spalováním 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení    8,2 kg  
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6.2.3. Spilkleen Oil Selective 

 

Sorbent vhodný pro odstranění ropných výrobků z vodní hladiny (Obrázek 11). Plave 

na vodě a saje pouze látky na ropné bázi. Má vysokou sorpční schopnost. Je plně biologicky 

odbouratelný a spalitelný. [10] 

 

Označení  Sypký sorbent Spilkleen Oil Selective (SK4) 

Dodavatel  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita 23 litrů na 5 kg sorbentu 

                                    4,6 l na 1 kg sorbentu  

Použití   úklid ropných produktů a emulzí z pevných povrchů 

Skladování  v suchém prostředí 

Likvidace  plně biologicky odbouratelný a spalitelný s ohledem na nasátou látku 

Toxicita  nemá žádné toxické účinky 

Balení    5 kg 

 

 

Obrázek 11 Ukázka použití Spilkleen Oil Selective na vodní hladině. [10] 
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6.2.4. Vapex 

 

Vapex je zrnitá, sypká a vysoce pórovitá hmota šedobílé barvy, její povrch je obalen 

nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem. Vyznačuje se nízkou nasákavostí vody a vysokou 

afinitou k nežádoucí kapalině. Vyrábí se expandováním a hydrofobizací horniny sopečného 

původu - perlitu. Absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, maziva, terpentýn a jiné mastné 

tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vodě. Při styku se směsí vody a ropných 

produktů absorbuje přednostně ropné produkty. 

Vapex (balení na Obrázku 12) je materiál nehořlavý, zdravotně nezávadný a má 

neomezenou trvanlivost. Je lehký, plave na vodě. Způsob a účinnost využití vapexu při 

odstraňování ropných produktů závisí na konkrétních podmínkách daných mírou znečistění 

kalem, ropnými látkami a obsahem a charakterem ve vodě rozpuštěných sloučenin. 

Dlouhodobé působení solí (např. NaCl, NaNO3, Na2SO4), zředěné kyseliny sírové a 

fosforečné činnost vapexu snižuje. [11] 

 

Označení  Vapex 

Dodavatel  PERLIT, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita 19 litrů na 12,5 kg sorbentu 

                                    1,52 l na 1 kg sorbentu 

Použití na odstranění rozlité nafty, olejů, chladících emulzí, ředidel a dalších 

ropných produktů z pevných a vodních ploch 

Skladování  v suchém prostředí, v původním obalu 

Likvidace  spalováním 

Toxicita  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení    12,5 kg (125 litrů) 

    
 

 Obrázek 12 Balení Vapex [11] 
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7. Nejčastější sorbované kapaliny 

V praktické části jsem pro stanovení sorpční kapacity sorbentů použil nejčastěji 

likvidované ropné produkty a to motorovou naftu a převodový olej. 

7.1.  Motorová nafta 

Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C 

s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků. Získává se destilací a rafinaci ropy.  

Motorová nafta může obsahovat methylestery mastných kyselin (nejčastěji řepkového oleje). 

Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu 

nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní přísady, mazivostní přísady, inhibitory 

koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 %. Ve vodě nerozpustná. Kvalita se 

udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její vznětovou charakteristiku. Pro skladování platí 

norma ČSN 65 0201. Skladuje se na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení. 

Elektrická zařízení musí byt provedena dle příslušných předpisů. Chránit před statickou 

elektřinou. Likvidace odpadů a nevyužitých zbytků se provádí v souladu s platnou 

legislativou pro odpady, obvykle spalováním ve spalovnách k tomu určených. [7] 

 

Skupenství   kapalina 

Barva      bezbarvá až žlutá, případně se zelenavou opalescencí 

Hustota při 15 °C  800 až 845 kg/m
3
 

Bod tuhnutí   < 0 °C 

Bod hoření   cca 60 °C 

Teplota vzplanutí  cca 250 °C 

viskozita při 40 °C  2,0 – 2,5  mm
2
/s 

 

7.2. Převodový olej 

Pro měření jsem použil převodový olej Paramo GYROL 80W. Jedná se o olej používaný 

pro převodovky a rozvodovky moderních automobilů. Tento olej má dobrou tekutost i za 

nízkých teplot, výborné antikorozní vlastnosti, je odolný proti pěnění a dobře se snáší 

s těsnícími materiály. 

Skupenství   kapalina 

Barva    žlutohnědá 

Hustota při 15 °C  885 kg/m
3
 

Bod tuhnutí   -27  °C 

Bod hoření   nad 220 °C 

Teplota vznícení  nad 340 °C 

viskozita při 100 °C:  8,2  mm
2
/s 

 



16 

 

8. Praktická část  
 

K ověření sorpčních schopností sorbentů jsem navrhl metodu, která se nejvíce blíží 

reálnému zásahu. Sorpční schopnost sorbentů jsem porovnal na základě rozdílu hmotnosti 

sorbentu před a po nasátí sorbované kapaliny. Naměřené hodnoty jsou uvedeny níže 

v tabulkách. Tyto hodnoty se mohou lišit od údajů udávaných výrobcem. Likvidace ropných 

produktů se provádí na suchých a mokrých površích nebo přímo na vodě. Mým hlavním 

cílem bylo zjistit sorpční schopnost sorbentů na vodní hladině. 

8.1. Pracovní postup 

 

Pomůcky:   

 kádinka na směs (2000 ml) 

 skleněná tyčinka 

 filtrační papír 

 laboratorní váha Scaltec (do 4,1 kg, přesnost: 0,1 g) 

 stopky 

 voda 

 sorbované kapaliny – nafta, převodový olej 

 vzorky jednotlivých sorbentů 

 

Pracovní postup:  

 

1. Do kádinky o objemu 1000 ml nalijeme 100 ml vody a 50 ml sorbované kapaliny (pro 

měření samotných ropných látek jen 100 ml sorbované kapaliny), tak aby nedošlo 

k promíchání. (viz. Obrázek 13). 

2. Zvážíme jednotlivé vzorky sorbentů, (myšleno veškeré množství sorbentu, které máme 

k dispozici) na váze s přesností na jedno desetinné místo. 

3. Do kádinky se směsí vody a ropného produktu (nebo dle měření jen ropného produktu) 

vložíme filtrační papír o rozměrech 300 mm x 300 mm, před vložením zvážíme jeho 

hmotnost. 

4. Do kádinky se směsí začneme přisypávat sorbent, dokud nedojde k úplnému vysušení 

sorbované kapaliny. Na stopkách změříme čas do vysušení.  

5. Vyjmeme filtrační papír s rozprostřeným nasátým sorbentem. 

6. Zvážíme nádobku se sorbentem, který zbyl, tím zjistíme potřebné množství sorbentu 

potřebné k úplnému odstranění definovaného množství nebezpečné látky. 
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7. Měření opakujeme celkem 5x pro naftu.  

8. Stejné měření provádíme též s převodovým olejem. 

8.2. Výsledky měření 

 

Bylo změřeno osm druhů sorbentů, které jsou běžně dostupné na našem trhu. Jejich 

základní vlastnosti a parametry jsou uvedené v kapitolách 6. 1. a 6. 2. Měřenými údaji byla 

hmotnost sorbentu potřebného k nasáknutí 100 ml transformačního oleje nebo nafty a doba za 

jakou sorpce proběhla. Měření bylo provedeno i na vodní hladině, emulze obsahovala 100 ml 

vody a 50 ml nafty nebo oleje. Výsledky měření jsou zaznamenány v Tabulkách 1 a 2. 

Uvedené údaje jsou aritmetickým průměrem měření. Tyto údaje pak byly následně 

přepočteny do vztahu kolik litrů ropného produktu, nasaje 1 kg sorbentu. Teplota při měření 

byla 24 
o
C, tlak činil 985 hPa a vlhkost 32 % . 

8.2.1. Sorpční kapacita sorbentu 

Tabulka 1 Výsledky měření sorbentů na suchém povrhu 

Název sorbentu 
Nafta Převodový olej 

hmotnost [g] čas [s] hmotnost [g] čas [s] 

Cansorb CB 18 30 57 29 64 

Absodan Plus 74 106 88 94 

Vapex  65 84 58 79 

Eco dry 70 73 94 76 

Eurosorb 20 75 27 69 

Spilkleen oil 

Selective 

44 87 37 70 

Spilkleen plus 24 70 26 72 

Lite dri 56 63 89 76 
Hmotnost udává množství sorbentu potřebné k nasáknutí 100 ml kapaliny 

Časový údaj čas, za který sorbent nasaje dané množství kapaliny 

 

 
Obrázek 8 Vzorek nafty a vody použití při měření  
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Tabulka 2 Výsledky měření sorbentů na vodní hladině 

Název sorbentu 
Nafta + voda Převodový olej + voda 

hmotnost [g] čas [s] hmotnost [g] čas [s] 

Cansorb CB 18 15 64 16 77 

Vapex  16 79 18 79 

Eurosorb 16 65 27 69 

Spilkleen oil 

Selective 

34 52 51 214 

Lite dri 44 65 49 77 
Hmotnost udává množství sorbentu potřebné k nasáknutí 50 ml kapaliny 

Časový údaj čas, za který sorbent nasaje dané množství kapaliny 

 

Získané hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 3 pro samotný ropný produkt a v Tabulce 4 

pro ropný produkt na vodní hladině. Porovnání jednotlivých sorbentů je pak dále graficky 

znázorněno na Obrázcích 14 a 15. 

Tabulka 3 Porovnání výsledků savosti motorové nafty sorbenty 

Název sorbentu Savost udávaná výrobcem 

[l/kg] 

Savost zjištěná měřením 

[l/kg] 

Cansorb CB 18 12,0 3,33 

Absodan Plus 1,3 1,35 

Vapex 1,5 1,54 

Eco dry 1,3 1,42 

Eurosorb 8,3 5,00 

Spilkleen oil Selective 4,6 2,27 

Spilkleen plus 1,1 1,21 

Lite dri 3,2 1,78 
 

Tabulka 4 Porovnání výsledků savosti motorové nafty sorbenty na vodní hladině 

Název sorbentu Savost udávaná výrobcem 

[l/kg] 

Savost zjištěná měřením 

[l/kg] 

Cansorb CB 18 12,0 3,33 

Vapex 1,5 3,12 

Eurosorb 8,3 3,12 

Spilkleen oil Selective 4,6 1,47 

Lite dri 3,2 1,14 
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Obrázek 9 Grafické porovnání savosti nafty u jednotlivých sorbentů v litrech 

 

 

 
Obrázek 10 Grafické porovnání savosti nafty na vodní hladině u jednotlivých sorbentů v 

litrech 

 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejvhodnějším sorbentem dle zjištěných výsledků 

jsou Eurosorb, Cansorb CB 18 a Spikleen Oil Selective. V průměru byla vždy skutečná savost 

nižší nebo stejná jako udává výrobce. Odchylky od tohoto standartu při měření mohly být 

způsobeny příměsi v naftě nebo motorovém oleji, dále nepřesností měření.  

8.2.2. Rychlost sorpce 

Naměřené časové hodnoty z Tabulek 1 a 2 jsou uvedeny v následujícím obrázku (viz. 

Obrázek 16) 
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Obrázek 11 Porovnání časů rychlosti sorpce kapalin na suchém povrchu 

 

Uvedený graf na Obrázku 16 jasně ukazuje, že nejvhodnějším sorpčním materiálem 

z hlediska jeho rychlosti pojmout celý objem kapaliny je jednoznačně Cansorb CB 18. Zhruba 

ve stejných časových intervalech se pohybovala sorpční rychlost Eco dry, Eurosorbu a 

Spilkleenu plus. Nejhorší rychlost sorpce vykázal Absodan Plus. 

8.2.3. Cenové porovnání  

Velmi důležitým aspektem pro výběr sorbentu je, u mnoha jednotek požární ochrany, 

jeho cena. V tabulce 5 jsou uvedeny zkoumané sorbenty, jejich hmotnost, udávaná savost a 

cena za balení. Nejdůležitějším kritériem by měla být cena za 1 kg sorbentu. V Tabulce 6 jsou 

uvedeny náklady za likvidaci 10 l nafty dle výrobce a dle měření pro pevný povrch a vodní 

hladinu. Vše je pak znázorněno na Obrázku 17. 
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Tabulka 5 Přehled cen sorbentů udávaných výrobcem / dodavatelem 

Název Sorbentu 
Hmotnost balení 

[kg] 

Savost udávaná 

výrobcem [l/kg] 

Cena za balení 

[Kč] 

Cena za 1 kg 

sorbentu [Kč] 

Cansorb CB 18 8 12,0 1488 186 

Absodan Plus 10 1,3 360 36 

Vapex 12,5 1,5 667 54 

Eco dry 10 1,3 324 32 

Eurosorb 8,2 8,3 1450 177 

Spilkleen oil 

Selective 5 
4,6 690 138 

Spilkleen plus 10 1,1 360 36 

Lite dri 10 3,2 924 92 

 

Dle údajů výrobce vychází nejlevněji sorbent Eco – dry Plus. Na druhé straně jako 

sorbenty s nejvyššími pořizovacími náklady se jeví Cansorb CB 18 a Eurosorb. Jejich cena je 

sice oproti konkurenci značně vyšší, vynikají ale výbornými sacími schopnosti v l/kg.  

 

Tabulka 6 Přehled nákladů na likvidaci 10 l nafty 

Název sorbentu 
Náklady na likvidaci 10 l nafty v Kč 

Dle výrobce 
Dle měření na 

suchém povrchu 

Dle měření na 

vodní hladině 

Cansorb CB 18 155 564 564 

Absodan Plus 277 267 - 

Vapex 360 350 173 

Eco dry 246 225 - 

Eurosorb 213 354 566 

Spilkleen oil 

Selective 300 608 939 

Spilkleen plus 327 297 - 

Lite dri 288 516 807 
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Obrázek 12 Náklady na likvidaci 10 l nafty 

 

Náklady na 10 l likvidované kapaliny mají pro HZS vyšší vypovídací hodnotu. 

Nejnižší náklady prokázaly sorbenty Absodan Plus a Eco – dry. Náklady na likvidaci ropné 

látky na vodní hladině mnohdy značně překročily náklady udávané výrobcem. Výkyv jsem 

zaznamenal jen u Vapexu. 
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9. Závěr 

 

V teoretické části práce jsem se zabýval základními vlastnostmi a rozdělením sorbentů. 

Popsal jsem dělení sorbentů na textilní a sypké. Sypké sorbenty jsem dále rozdělil na 

hydrofobní a hydrofilní. V práci jsou popsány vybrané druhy sorbentů a jejich základní 

parametry jako je sorpční kapacita, složeni, toxicita, likvidace, výroba, hmotnost balení atd. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vybrat nejvhodnějšího zástupce z řad sorbentů, který by 

byl nejuniverzálnější a splňoval požadavky, jak na použití na pevném povrchu a jeho 

následném vysušení, tak aby byl dobře použitelný i na vodní hladině. Profesionální jednotky 

hasičských sborů disponují mnoha druhy sorbentů. Na výjezdových automobilech jsou 

umístěny často nádoby či kanystr se dvěma či více sorbenty Z praxe vím, že z hlediska 

zasahujícího hasiče, by byl ideální stav, mít na výjezdovém automobilu jen jeden druh 

sorbentu. Nejlépe ten, který by byl použitelný za všech podmínek. Na komunikacích, na 

vodní hladině, za špatných klimatických podmínek. Jako úkol mé práce jsem si zvolil vybrat 

jen jeden nejvhodnější, který by se tomuto ideálu přiblížil. 

Experimentální část práce je zaměřena na laboratorní měřeni sorpční kapacity, sorpční 

rychlosti a jejich následné zhodnocení. Všeobecně byly sorpční kapacity sorbentů vždy nižší, 

než udával výrobce, rychlost sorpce byla u všech zhruba stejná. Jen sorbent Cansorb CB 18 

vykázal rychlost o něco vyšší, jednalo se však pouze o řády sekund. Podle získaných výsledků 

je také vypočteno cenové zhodnocení použitých sorbentů a náklady na likvidaci ropných 

produktů. Měření jsem prováděl s naftou a převodovým olejem jako jímanými látkami. 

Pokusy proběhly jak se samotnými ropnými kapalinami, tak i na vodní hladině. Z 

laboratorních výsledků a výpočtů byly postupně vyhodnoceny a porovnány uvedené sorbenty. 

Podle zvolených kriterií (sorpční schopnost, rychlost sorpce a cena) jsem ale zjistil, že ideální 

sorbent použitelný za všech podmínek neexistuje. Vybral jsem tedy 2 nejvhodnější zástupce a 

to jak z řady hydrofilních, tak hydrofobních sorbentů. 

Z řad hydrofilních sorbentů vyšel po celkové úvaze jako nejvhodnější Cansorb CB 18. 

Náklady na likvidaci jsou u tohoto sorbentu vyšší než u konkurence, avšak jeho sorpční 

schopnosti, dobrá manipulace a rychlost sorpce tento fakt výrazně převážily. Navíc se 

relativně snadno likviduje a je netoxický. Co se týče hydrofobních sorbentů, tedy sorbentů 

vhodných pro použití na vodní hladině, vyšel v cenovém porovnání Vapex jako 

nejekonomičtější. Nevýhodami tohoto sorbentu jsou vysoká prašnost a tím i ovlivnění 

celkového množství sorbentu pro likvidaci. I z hlediska zasahujícího hasiče bych tento 

sorbent kvůli vysoké prašnosti nedoporučil. Setkal jsem se i s názory, že prašnost sorbentu 
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může být nepříjemná při dopravních nehodách pro zraněné či zaklíněné osoby.  Z praxe však 

mám tu zkušenost, že prioritou je záchrana lidského života, teprve, až poté se řeší problémy 

ohledně likvidace uniklých látek a použití správného sorbentu.  

Jako nejvhodnější hydrofobní sorbent jsem tedy vybral EuroSorb. Vyniká vysokou 

sorpční kapacitou, kterou jsem si ověřil i ve svém měření a náklady na likvidaci 10 l nafty se 

pohybují v přijatelných hodnotách. 

Pro mě jako budoucího hasiče, bylo zpracování této práce obrovským přínosem. Pevně 

doufám, že poslouží jako zdroj informací při rozhodování o pořízení sorbentu pro jednotky 

požární ochrany profesionálních i podnikových hasičů.  
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