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Abstrakt 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou odstraňování ropných látek 

z vodní hladiny a z pevného povrchu za pomoci druhotných surovin – popelů po spalování 

biomasy a laboratorně připravených sorpčních hadů. Obal, tj. povrch hadů, je tvořen 

hydrofobní polypropylenovou textilií, vyrobenou technologií meltblown, náplň hadů tvoří 

popely po spalování biomasy rostlinného původu. 

V praktické části práce je při experimentech sledována sorpční schopnost sypkých 

popelů a sorpčních hadů jako sorbentů, při odstraňování všech tříd ropných produktů. Je 

provedeno výpočtové stanovení sorpčních kapacit testovaných druhů popelů a sorpčních hadů 

dle postupu normy ASTM F726-06, sledování sorpčních kapacit v laboratorních podmínkách 

na pevném povrchu a vodní hladině s ověřením kinetiky adsorpce a adsorpční rovnováhy 

u testovaného popelu PPoly II. a sorpčního hada HPPoly II., porovnání a stanovení spotřeby 

popelů při simulovaném úniku ropných produktů na pevném povrchu, poloprovozní ověření 

aplikace sorpčního hada HPPoly II. na pevném povrchu a vodní hladině a provozní ověření 

aplikace sorpčního hada HPPoly II. při přímých haváriích na kontaminaci ropnými produkty. 

Sorpční schopnost připravených sorbentů je porovnávána se sorpční schopností běžně 

používaného komerčního sorbentu na bázi rašeliny a polyuretanu.  

Provedené experimenty prokázaly vhodnost využití testovaných druhotných surovin, 

což znamená pro instituce využívající sorpční přípravky snížení možných nákladů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

This dissertation deals with the removal of oil products from the water and from the 

hard surface with the help of secondary raw materials - ash after combustion of biomass and 

laboratory prepared sorption snakes. Packaging, ie. surface of snakes, is composed of 

hydrophobic polypropylene fabric produced meltblown, snakes filling consists of ashes after 

burning biomass plant origin.  

In the practical part in the experiments observed sorption capacity of loose ash and 

sorbent snakes as sorbents, the removal of all classes of petroleum products. It made 

a mathematical determination of sorption capacity of the tested species of ash and sorbent 

snakes procedure according to ASTM F726-06, watching sorption capacity under laboratory 

conditions on a hard surface and the water surface with verification adsorption kinetics and 

adsorption equilibrium of the tested ashes and PPoly II. sorption snake HPPoly II. comparison 

and determine the consumption of ash simulated leak of petroleum products on hard surfaces, 

pilot plant verification applications snake HPPoly II. sorption on the solid surface and the 

water level and operational verification of applications sorption snake HPPoly II. accidents in 

direct contamination with petroleum products. Sorption capacity sorbents prepared is 

compared with the adsorption capacity of commonly used commercial sorbent based on peat 

and polyurethane.  

The experiments demonstrated the suitability of the use of secondary raw materials 

tested, which means for institutions using sorbent products reduce the potential costs. 
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Motivace 

Disertační práce je zaměřena na možnost odstraňování ropných látek a jejich 

produktů z vodních zdrojů a půdního fondu za pomoci procesu adsorpce a výhodnosti 

zvolených sorpčních přípravků k danému druhu znečištění při mimořádných událostech 

(haváriích). Disertační práce navazuje environmentálním směrem na diplomovou práci 

obhájenou v roce 2011 a na bakalářskou práci, která byla zaměřena na využití sorbentů 

v životním prostředí, obhájenou v roce 2009.  

Zjištěné výsledky mohou být využity při odstraňování ropných havárií, kontaminaci 

vodních zdrojů a půdy, a to jak primárně jednotkami, které jsou předurčeny k odstraňování 

havárií, tak i ostatními institucemi zabývajícími se touto problematikou. 

Je mou milou povinností poděkovat touto cestou vedoucímu disertační práce 

a školiteli panu prof. Dr. Ing. Miroslavu Kynclovi za poskytnuté konzultace a odborné vedení. 

Dále bych chtěl poděkovat svým kolegům, výjezdovým hasičským „plebejcům“, kteří se svou 

pomocí podíleli na simulovaném úniku, poloprovozní zkoušce a na přímých zásazích při 

úniku ropných látek. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat své rodině. 
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1 Úvod 

Se stále rostoucími nároky lidské společnosti na těžbu a využití nerostných surovin 

pro průmyslová zařízení, energetické dodávky a dopravní infrastrukturu roste i značné 

zatížení povrchových a podzemních vodních zdrojů, půdního fondu a ovzduší.  

S těžbou a využíváním nerostných surovin je nevyhnutelně svázáno také snížení 

kvality vodních zdrojů a jejich možné znečištění částečného i trvalého charakteru z důvodu 

jak nadměrného využívání, tak možných havárií. K nejčastějším únikům ohrožujícím vodní 

zdroje a půdní fond jsou ropné produkty, které také patří k hlavním znečišťujícím látkám.  

V současné době je nepravděpodobné až vyloučené počítat s možným omezováním 

nebo snižováním spotřeby ropných látek, zejména z důvodů energetických, strategických, ale 

převážně sociálních, jejich širokého využití ve všech průmyslových odvětvích, celosvětové 

dopravě a také v domácnostech. Proto je nutné předcházet možným únikům ropných látek, 

a to jednak zařazováním primárních technologických procesů, jednak možností sekundárně 

zasáhnout při lokálním úniku těchto látek do vodních zdrojů a půdního fondu za pomoci 

procesu adsorpce. 

V posledních desetiletích se setkáváme s únikem ropných produktů především 

v důsledku mimořádných událostí (havárií), a to jak neúmyslných, tak vědomých, spojených 

s trestnou činností. Na řešení mimořádných událostí se podílejí a jsou v praxi nasazovány také 

odborné týmy, které disponují prostředky na zdolávání mimořádných událostí, a to 

i s možností nasazení sorpčních přípravků.  

Účelem této disertační práce je ověření účinnosti využití daných druhů popelů po 

spalování biomasy rostlinného původu jako možných sorbentů, vytyčení jejich sorpčních 

kapacit, objemu a výhodnosti použití pro odstranění ropných produktů v laboratorních 

podmínkách, v poloprovozních zkouškách a stanovení účinnosti sorbentů v provozních 

zkouškách při přímém zásahu na únik ropných produktů. 

Cílem práce bude vyhodnotit a navrhnout optimální druh popele jako druhotné 

suroviny a jeho možné využití jako sorbentu v procesu adsorpce pro odstranění všech tříd (dle 

použitelnosti) ropných produktů.  
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2 Ropa a ropné látky  

Ropa a ropné látky jsou jedny z nejpoužívanějších zdrojů energie a nenahraditelné 

suroviny pro chemický průmysl, ropa je také jedna z hlavních ukazatelů ekonomiky a jedna 

z důležitých, ne-li nejdůležitějších komodit na světě. V roce 2008 byla celosvětová spotřeba 

energie kryta z 80 % fosilními palivy a největší podíl z nich dodala právě ropa – celých 39 % 

(podíl uhlí byl 33 %, podíl zemního plynu 28 %). [50] 

Rozvoj světové ekonomiky je přímo spjat se stále se zvyšujícími se nároky na 

spotřebu energetických zdrojů, jejich těžba je, ale čím dál tím náročnější a spotřeba má 

dlouhodobě stoupající tendenci i přes současné zpomalení celosvětového hospodářského 

růstu. Viz graf 1. 

Poptávka se bude po ropě v následujících letech neustále zvyšovat, a to převážně ve 

státech ekonomického rozmachu jako je Čína, Indie, Brazílie, ale i v zemích největší spotřeby 

jako je USA, Rusko, Japonsko, Německo.  

Ze světové těžby ropy se asi 20 % spotřebovává na výrobu jiných látek než 

kapalných paliv. Jsou to suroviny na výrobu chemikálií (asi 12 %), asfaltu (4-6 %), maziv (asi 

2-4 %), parafínu (do 1 %), ropného koksu (do 1 %). [4, 31, 50] 

 

 

 

Graf. č. 1 Vývoj spotřeby ropy ve světě, mil. barelů/den [60] 
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2.1 Složení a způsoby klasifikace ropy 

Ropa se nachází ve svrchních vrstvách zemské kůry, často ve formě různě vydatných 

ložisek. Petrografie řadí ropu, společně s uhlím a zemním plynem, mezi kaustobiolity tj. 

hořlavé organogenní sedimenty (fosilní hořlaviny). [50] 

Vývoj ropy byl pomalý a pozvolný proces. Nejmladší známé ropy vznikly před 5 až 

10 miliony let. Příkladem mohou být ropy z pliocénu, jejichž vznik byl uspíšen velkou 

rychlostí subsidence (přes 500 m za mil. let) a vysokým místním geotermálním gradientem 

(přes 50 °C/km hloubky). Naproti tomu nejstarší známé ropy vznikly v jurských roponosných 

vrstvách, jejichž pomalé klesání (5 až 15 m za mil. let) pokračovalo přes éru křídy až do 

spodního terciéru. Jejich vývoj se tak protáhl na více než 100 milionů let. 

O organickém nebo anorganickém původu ropy se vědci dlouho přeli. 

V průběhu 19. století bylo vysloveno mnoho hypotéz o anorganickém původu ropy, 

jejími zastánci byli např. Berthelot, který předpokládal vznik bituménů v přírodě působením 

vody na alkalické karbidy vzniklé redukcí uhličitanů alkalickými kovy, Mendelejev r. 1877 

předpokládal genezy ropy působením přehřáté páry na karbidy těžkých kovů, Moissan 

vyslovil „vulkanickou teorii o původu ropy“, Sokolov r. 1898 vyslovil „kosmickou teorii“. 

Sabatier a Senderes r. 1902 zjistili, že při hydrogenacii acetylénu vznikají uhlovodíky 

podobné ropě. 

Zastánci organické teorie původu ropy např. Engler, Hofer, Lomonosov, Zaleziecki, 

Gubkin, Stadnikov předpokládali, že mateřskou látkou ropy jsou zbytky organismů, které žily 

ve slaných a částečně sladkých vodách. [4, 10] 

Podle nových vědeckých poznatků je nepochybné, že ropa nyní těžená, vznikla již 

před miliony let z organické hmoty. Na rozdíl od uhlí, jehož mocné podzemní sloje vznikly 

z organické hmoty pravěkých suchozemských rostlin, hlavním zdrojem organické hmoty pro 

vznik ropy byl mořský plankton. 

Základní matérií planktonu je bohatý soubor zelených rostlinek vznášejících se 

v mořské vodě, tzv. fytoplankton. Fytoplankton se na Zemi začal rozvíjet již v prekambriu 

a byl v praoceánu prvním zástupcem života. Několik miliard let byl fytoplankton jediným 

zdrojem organické hmoty na světě, a to až do devonu, kdy začaly organickou hmotu 

produkovat i suchozemské rostliny. 

Vedle fytoplanktonu je součástí mořského planktonu také zooplankton, což je pestré 

společenstvo korýšků, dírkovců, mřížkovců, drobných mlžů a jiných prvoků a měkkýšů, kteří 

se společně živí rostlinkami fytoplanktonu.  

Třetí neoddělitelnou částí planktonu jsou heterotrofní baktérie specializované na 

rozklad odumřelých částí planktonu. Bakterie doplňují organickou hmotu planktonu o lipidy, 

proteiny i polysacharidy.  

Cesta od planktonu k ložiskům ropy začala před miliony lety, na mořském dně, kde 

se vrstvy uhynulého planktonu hromadily. Nejvhodnější podmínky pro fosilizaci organické 
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hmoty byly v sedimentačních pánvích. Tam byly vrstvy organického kalu brzy překryty 

nánosy písku, jílu a bahna a mohla začít první fáze ve vývoji ropy, zvaná diagenese. Hned 

zpočátku se podstatná část organického kalu (tzv. sapropelu) na dně moře rozložila bakteriální 

a chemickou oxidací. Ve větší hloubce (bez přístupu vzduchu) v rozkladu pokračovaly 

bakterie anaerobní. Jejich redukčním působením se z organické hmoty eliminovala část 

heteroatomů S, N a O. Z původních hlavních složek organické hmoty - proteinů (bílkovin), 

lipidů (tuků) a glycidů (sacharidů) zůstala v sedimentu zachována jen malá část těch 

nejodolnějších komponentů (hlavně lipidů) s relativně vysokým obsahem uhlíku a vodíku. 

Nejvíce organické hmoty se zachovalo v jemnozrnných usazeninách, např. siltech, jílech 

a jemných karbonátech. V průběhu diagenese se organogenní sedimenty dostaly podle 

geotektonických podmínek do hloubky 300 až 1300 m. Organická hmota dispergovaná 

v sedimentární hornině přitom prošla složitou chemickou přeměnou. Původní molekuly 

biopolymerů, částečně naoxidované a částečně rozložené v sapropelu, se působením vysokého 

geostatického tlaku (7 až 30 MPa), teploty max. 50 °C a katalytického účinku okolních 

hornin, navzájem sloučily chaotickou polykondenzací. Výsledkem byl vznik kerogenu, což je 

vysokomolekulární tuhá nerozpustná organická hmota obsahující kolem 86 % organicky 

vázaného uhlíku. [5, 9, 50] 

Jsou rozeznávány tři typy kerogenu: typ I. pocházející hlavně z mořských řas, typ II. 

pocházející z planktonu s větším podílem bakteriálních zbytků a typ III. obsahující 

organickou hmotu ze suchozemských rostlin.  

Rozhodující fází pro vznik ropy byla další subsidence matečné vrstvy kerogenu do 

hloubky 2 až 5 km. Geotermální gradient byl v minulých érách zhruba stejný jako současný, 

tj. 25-35 °C/km. Z toho lze odvodit, že kerogen v této fázi vývoje, zvané katagenese, byl 

vystaven teplotě do cca 180 °C a geostatickému tlaku až 150 MPa. V závěrečné fázi 

katagenese se průměrná molekulová hmotnost bitumenu dále snižovala termickým štěpením. 

Z chemických přeměn převládalo otevírání kruhů cyklických sloučenin a odštěpování 

fragmentů z uhlovodíkových řetězců. Výsledkem těchto přeměn byla pohyblivá kapalina, 

lehčí než voda, složená převážně z uhlovodíků, tzn. ropa. [50] 

Ropa, je žlutá až tmavohnědá kapalina kolísavé měrné hmotnosti 0,75 až 1,1 kg/dm
3
. 

Nejdůležitějšími prvky obsaženými v ropě je uhlík (84-87 %) a vodík (11-14 %). Ostatní 

prvky, síra (až 4 %), kyslík (až 1 %), dusík (až 1 %). Kromě těchto prvků obsahuje ropa také 

organicky vázané kovy. Určitý podíl tvoří i vysokomolekulární látky. [4, 5] 

Přesné složení ropy je komplikované z důvodu složitosti a komplikovanosti 

sloučenin. Mimo těchto složek ropa obsahuje asfalt, olejové písky a olejové břidlice, může 

obsahovat různé příměsi (nečistoty), jako je písek, voda, sůl, jíl apod.  

V ropě jsou obsaženy uhlovodíky plynné, kapalné a tuhé, přítomny jsou uhlovodíky 

parafinické – alkany, (alkeny se v ropách obvykle nenalézají, jsou ale součástí frakcí 

vznikajících termickým a katalytickým štěpením vysokovroucích ropných frakcí, v ropě zcela 

chybějí alkiny), v těžších podílech ropy se vyskytují uhlovodíky cyklické a polycyklické, 

alkylované nafteny (alkylcyklány), uhlovodíky aromatické a polyaromáty. Podle struktury se 
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jedná o n-alkany, isoalkany, cyklany a alkylcyklany, aromáty a alkyaromáty, polyaromáty 

a složité molekuly, kde jsou v různém poměru zastoupeny některé z uvedených uhlovodíků. 

Přítomnost nenasycených uhlovodíků (olefínů) je v ropě nejistá. [5, 50, 56, 68] 

Skupiny uhlovodíků v ropě: 

 Acyklické nasycené uhlovodíky s rovným řetězcem – n-alkány (n-parafíny). 

 Acyklické nasycené uhlovodíky s rozvětveným řetězcem. 

 Izoparafíny (izo-alkány). 

 Cyklické nasycené uhlovodíky s jedním kruhem – nafteny (cykloparafíny, 

cykloalkany, cyklany), s více kruhy – polynaftény (polycyklany). 

 Aromatické uhlovodíky s jedním jádrem. 

 Benzen a homology s více jádry. 

 Polyaromáty. 

 

Obsah síry je jedním z možných kritérií pro možné dělení ropy. Obsah síry v ropách 

se pohybuje od setin procent do 4 %. Podle toho dělíme ropy na nesirné (bezsirné) ropy, a to 

do 0,2 %, málo sirné (nízkosirné) ropy obsahující do 0,5 % síry, tyto ropy jsou z hlediska 

kvality nejžádanější a označují se jako „sladké“, běžné sirné ropy od 0,5 do 3,0 % a velmi 

sirné (vysokosirné) ropy s obsahem síry nad 3 %, které se obvykle označují jako „kyselé“. 

V některých případech je „kyselost“ ropy způsobena rozpuštěným zemním plynem s vysokým 

obsahem sulfanů. Obsah síry stoupá od lehkých frakcí po těžké, nejvíce síry je obsaženo 

v mazutech, a to 70 až 90 %. Nejčastěji je v ropě obsažen sulfan, volná síra a merkaptany. 

V ropných frakcích jsou také zastoupeny sloučeniny sulfoxidů, sulfonů, sulfonových kyselin 

a sirných esterů. 

Ropa obsahuje do jednoho procenta kyslíku. Původ kyslíku v ropě není ještě zcela 

objasněn a přítomnost jednoduchých neutrálních kyslíkatých látek (alkoholy, ketony) není 

zcela dokázána. V malých koncentracích jsou obsaženy v ropě fenoly (krezoly, xylenoly,      

o-tylfenoly, β-naftol). Z kyslíkových látek obsažených v ropě jsou nejdůležitější naftenové 

kyseliny. Způsobují kyselost ropy, a to až z 94 %. Vyskytují se okolo 1 % v cyklanické 

(dřívější označení typu ropy) – naftenické ropě. V alkanických ropách se vyskytují velmi 

málo, nebo se vůbec nevyskytují. Surové naftenové kyseliny jsou tmavé kapaliny velmi 

intenzivního zápachu s hustotou od 0,95 až 1,0 g.cm
-3

. Surové naftenové kyseliny obsahují 

také mastné kyseliny do 10 % a až 25 % fenolů.  

Obsah dusíkatých látek se pohybuje od setin procent do 1 %. Prakticky všechen tento 

dusík je vázán v organických sloučeninách. Dusíkaté látky jsou pravidelnou složkou 

ponejvíce v asfaltových a sirných ropách. V olejových frakcích se dusík koncentruje 

v aromatických podílech. Dusíkaté látky je možno rozdělit na zásady a neutrální látky. Podíl 

zásaditého dusíku k celkovému obsahu dusíku je od 25 % do 35 %. Dusíkaté látky jsou 

nežádoucí složkou ropných frakcí. [4, 5, 50, 56] 
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V ropě se vyskytují také některé kovové sloučeniny rozpustné v oleji, které se 

koncentrují v nejtěžších asfaltických podílech, a také v těžkých olejových destilátech. 

Nejdůležitější a s největší koncentrací kovů je vanad, nikl, sodík, v menších koncentracích 

hliník, křemík, vápník a v nejmenších koncentracích molybden, měď, hořčík, olovo, stříbro, 

chrom a mangan. 

Ropu můžeme klasifikovat a rozdělovat na mnoho způsobů, nejpoužívanějším 

kritériem je hodnocení ropy podle frakčního a chemického složení. Pro technologické účely se 

zjišťuje např. barva, fluorescence, zápach, hustota při 20 °C, obsah vody, halogenidů, síry, 

mechanických nečistot, parafínů, asfalténů, viskozity při dvou teplotách, tlak páry při zvolené 

teplotě, teplota vzplanutí a teplota tuhnutí, neutralizační číslo, karbonizační zbytek a frakční 

složení. 

Podle frakčního složení se ropy dělí na lehké, těžké a ropy s větším obsahem 

smolných látek (asfaltové).  

Podle obsahu tuhých uhlovodíků jsou ropy neparafínované (s obsahem parafínu pod 

1 %), poloparafínované a parafínové (s obsahem parafínu nad 2 %). V některých publikacích 

se uvádí rozdělení na ropu parafinickou, naftenickou, aromatickou a asfaltickou. 

Nejjednodušším kritériem je hodnocení ropy podle hustoty (hmotnosti) ropy. Hustota 

ropy je stanovená při teplotě 20 °C. Podle hustoty dělíme ropu na velmi lehkou, lehkou 

a těžkou (v některých publikacích je rozdělení: lehká, středně těžká a velmi těžká ropa).  

Celková hustota ropy je dána proporcemi jednotlivých uhlovodíků ve směsi. Lehké 

ropy obsahují více uhlovodíků s kratšími řetězci (C5-C10), zatímco těžké ropy obsahují více 

sloučenin s dlouhými řetězci. Nejtěžší ropy jsou tzv. ropné písky, které obsahují tuhé 

uhlovodíky a je nutné je dolovat, protože tradiční těžba pomocí vrtů není možná. 

Hustota ropy se pohybuje v rozmezí: 

 0,75 až po 0,82 g.cm
-3

 u velmi lehké hustoty. 

 0,82 až po 0,88 g.cm
-3

 u lehké. 

 0,88 až po 1,1 g.cm
-3

 u těžké. [5, 50, 56, 68] 
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2.2 Ropné produkty a jejich možné využití 

Jedna z nejstarších zmínek o ropě a jejím využití pochází z Mezopotámie. Podle 

Starého zákona dostal Noe před 6000 lety před přicházející potopou pokyn od Boha „postavit 

ze dřeva loď s komorami a zevnitř i zevně ji vysmolil naftou“. 

Slovo „nafta“ je sice chaldejský výraz pro smůlu, ale mohlo se jednat jedině 

o „smůlu ze země“. Slovo „nafta“, značí také prosakující kapalinu a ta v mnohých místech na 

území tzv. Mezopotámie mezi řekami Eufratem a Tigridem volně vyvěrala ze země, a když 

zoxidovala, byla z ní výborná lepicí a těsnicí hmota. Především asfalt byl známý jako pojivo 

(cihel) už ve starém Babyloně. (6. stol. př. n. l.), ale byl využíván i jinde než ve stavebnictví. 

Ropa sloužila ve válkách i jako bojová zápalná látka. Sloužila také k izolaci proti vodě, 

užívala se ke svícení v olejových lampičkách, k olejování kovových součástek vozů a různých 

mechanismů a k jejich konzervaci proti rzi, byla doporučována k léčení některých nemocí lidí 

i zvířat. [50, 56] 

Pro velkou poptávku po ropě, bylo klíčové zvládnutí procesu rafinace (destilování) 

ropy. Tímto procesem se oddělí jednotlivé složky ropy, která je směsí uhlovodíků o různé 

délce řetězců a ve které jsou vyšší „pevné“ uhlovodíky rozpuštěny. A právě destilace se 

začala průmyslově využívat až v polovině 19. století. Když nedostačovala ropa z přirozených 

pramenů nebo kopaných štol či studní, byl nalezen způsob hloubení vrtů. 

2.2.1 Základní třídění produktů ropy 

Ropa se zpracovává v rafinériích, na které mohou navazovat petrochemické závody. 

Příprava ropy pro další zpracování zahrnuje odstranění vody a solí. Značná část vody a v ní 

obsažených solí se odstraňuje již v místě těžby ropy. Ropa dopravená do rafinérií obsahuje 

obvykle 0,02 až 0,2 obj. vody. Anorganické soli se v ropě vyskytují převážně jako chloridy 

a sírany sodíků, vápníků a hořčíků. Obsah solí v ropě se udává většinou jako množství NaCl 

(převažující sůl), obvykle v rozmezí 5 až 60 mg/kg. K odstranění solí se v současné době 

používá elektrostatické odsolování. Poté se ropa atmosférickou destilací a vakuovou destilací 

rozdestiluje na několik užších frakcí, které se zpracovávají samostatně. [4, 9, 50] 

Atmosférickou destilací v jedné nebo více kolonách se z ropy obvykle získávají 

rafinérské plyny, lehký benzín, těžký benzín, petrolej, plynový olej (odparafinováním 

parafínu) a jako destilační zbytek zůstane mazut. Viz obr. 1. 

Všechny destiláty z atmosférické destilace ropy se obvykle nejprve pomocí 

hydrogenační rafinace odsiřují, vznikající sulfan se v Clausových jednotkách zpracovává na 

síru. 

Rafinérské plyny se rozdělí na topný plyn (obsahující hlavně metan a etan) a na 

propan a butan. Lehký benzín se většinou izomeruje, čímž se zvýší jeho oktanové číslo a poté 

se používá jako složka autobenzínů. Těžký benzín se vede na jednotku reformování, kde se 

zvýší jeho oktanové číslo, a poté na mísení do autobenzínů. 
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Petrolej se používá jako pohonná hmota pro letecké motory nebo jako složka 

motorové nafty. Plynový olej se používá jako hlavní složka motorové nafty. [4, 9, 20, 50] 

 

 

 
Obrázek 1  Blokové schéma obvyklého zpracování frakcí z atmosférické destilace ropy [50] 

 

Dělení ropných produktů podle použitelnosti: 

1. Benzíny – jsou směsi uhlovodíků C4 až C12. Obsahují alkany, isoalkany, 

cyklopentany, cyklohexany a benzen. Poměr jednotlivých uhlovodíkových 

skupin závisí na druhu ropy a způsobu zpracování na benzíny. Benzíny 

zpracované krakováním na kyselých katalyzátorech mají větší obsah 

uhlovodíků s rozvětveným řetězcem a aromatické uhlovodíky než benzíny 

vyrobené primární destilací. [16] 

 

2. Petroleje – jsou směsi uhlovodíků C12 až C18. Obsahují alkany, isoalkany, 

alkylnafteny, alkylbenzeny, dicykloalkany (dekalin, alkyldekalin), 

tricykloalkany (adamantan), vyšší aromatické uhlovodíky (naftalen, 

alkylnaftalen), kondenzované polycyklické uhlovodíky (tetralin, homology 

tetralinu, homology indanu) a nekondenzované polycyklické uhlovodíky 

(fenylcyklopentany). [16] 
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3. Plynové oleje – obsahují uhlovodíky C16 až C24. Složení uhlovodíků 

v plynových olejích je podobné jako mají petroleje, rozdíl je ve větší 

přítomnosti cyklických, dicyklických a cyklánoaromatických uhlovodíků 

a méně alkanů, isoalkanů a nealkylovaných aromatických uhlovodíků. 

Plynové oleje ve směsi s petroleji tvoří motorové nafty. Podíly plynových 

olejů mohou být také součástí topných olejů. [16] 

 

4. Mazací oleje – obsahují uhlovodíky C24 až C40 popř. i vyšší. Jsou to 

odparafinované a odasfaltované destiláty z destilace ropy za sníženého tlaku. 

Mazací oleje obsahují velmi početnou směs uhlovodíků se vzájemně 

podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Převládají alkylcyklany, 

dále alkylaromatické a alkylcykloaromatické uhlovodíky. [16] 

 

Dělení ropných produktů podle sortimentu (rafinérské výrobky):  

Rafinérie produkují jednak hotové výrobky, které jsou určeny k přímé spotřebě, 

jednak suroviny, ze kterých se dalším zpracováním v jiných odvětvích průmyslu vyrábějí 

další výrobky a poloprodukty. Rafinérie vybavené koksováním těžkých ropných frakcí 

produkují i různé druhy koksu. Část ropných surovin se používá v petrochemickém průmyslu 

na výrobu etylenu, propylenu, benzenu, etylbenzenu, xylenů a dalších chemikálií. [5] 

Mezi hlavní výrobky rafinérií patří: 

 Benzíny – automobilový benzín, letecký benzín, technický benzín (rozpouštědla).  

 Nafta – motorová nafta, směsná nafta. 

 Petrolej – petrolej, letecký petrolej. 

 Zkapalněné ropné plyny. 

Topné oleje – v minulosti patřily topné oleje mezi nejmasovější ropné výrobky 

tvořící téměř 50 % ze zpracované ropy. S rozvojem plynofikace se však jejich význam 

postupně zmenšoval a dnes produkce topných olejů představuje pouze malou část produkce 

rafinérií. Topné oleje rozlišujeme na extralehké, což je vlastně topná nafta a těžké, což jsou 

ropné frakce vroucí v oblasti nad plynovým olejem. 

 Plynové oleje pro topení.  

 Topné oleje nízkosirné (obsah síry max. 1 %).  

 Topné oleje vysokosirné (obsah síry více jak 1 %). 

Maziva – z maziv jsou nejpoužívanější motorové, převodové a kompresorové oleje, 

plastická maziva a mazací tuky. Parafín je vedlejším produktem zpracování ropy, jeho využití 

je převážně jako náhrada vosků, chemická surovina a využívá se také jako impregnace papíru. 

Ropný koks vzniká při termickém štěpení mazutu, jeho využití je v elektrometalurgii, 

elektrochemii, při výrobě elektrod a karbidů a také jako surovina na výrobu umělého grafitu. 
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Mazut se někdy používá přímo nebo po úpravě vlastností (zejména viskozity a bodu tuhnutí) 

přídavkem lehčí frakce (obvykle odsířený nebo neodsířený plynový olej) jako těžký topný 

olej. Většinou se dále zpracovává vakuovou destilací. 

 Motorové oleje.  

 Převodové oleje.  

 Průmyslové oleje.  

 Plastická maziva.  

 Technologické oleje. 

Pevné uhlovodíky – jsou uhlovodíky určené pro stavební a jiný průmysl. Asfalt je 

vedlejším produktem zpracování ropy, jeho největší význam je v dopravě a stavebnictví, 

možné využití je také v elektrotechnice a gumárenském průmyslu. 

 Asfalty.  

 Asfaltové výrobky.  

 Parafíny a cerezíny. [4, 9, 20, 56, 68]  

2.3 Vliv ropy a ropných látek na životní prostředí 

Ropné látky se v nesaturované zóně vyskytují ve čtyřech formách. V prostorech 

pórů, sorbované na tuhé částice, rozpuštěné ve vodě a NAPL (non agueous phase liquids). 

Mobilita polutantů závisí nejen na vlastnostech polutantů (hustota, tlak par a hydrofobicita), 

ale i na vlastnostech prostředí (geologické podmínky, hydrologie podzemní vody, 

mineralogické složení půdy). Většina složek obsažená v ropných látkách má hustotu menší 

než voda, a proto se nejčastěji vyskytuje jako plovoucí fáze (LNAPL – light non agueous 

phase liquids) na hladině vody. [14] 

2.3.1 Znečištění ovzduší 

Ropné produkty, nafta, benzín, mazací oleje, topné oleje a další, vznikají z původní 

suroviny řadou komplikovaných výrobních operací v petrochemických podnicích. Do ovzduší 

unikají exhaláty již při zpracování suroviny, jako jsou oxidy síry, sulfan, merkaptany, benzen 

aj. Jedno z hlavních důvodů znečištění a znečišťování atmosféry je zapříčiněno množstvím 

síry, které ropa a její produkty obsahují.  

Každé fosilní palivo, obsahuje vždy určité množství síry, které je při procesu hoření 

přeměněno v oxidy síry (SOx) např. při spalování ve spalovacích motorech, ale převážně při 

spalování paliv určených k výrobě elektrické a tepelné energie. 

Oxid siřičitý (SO2) – je hlavní znečišťující látkou, a to jak v množství, tak v dopadu 

na životní prostředí. Jeho přírodním výskytem je vulkanická činnost a oxidace vznikajícího 

sirovodíku. Hlavními zdroji SO2 jsou však především elektrárny a teplárny, spalující palivo 

s vysokým obsahem síry, domácí topeniště a průmyslová odvětví, např. metalurgie 

a chemický průmysl. V celkovém měřítku jsou emise SO2 odhadovány na 190 mil. t ročně. 
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Přední místo mezi producenty SO2 zaujímá i ČR v důsledku využívání nízko výhřevných 

nekvalitních paliv s vysokým obsahem síry pro energetické účely. Oxid siřičitý nezůstává 

v atmosféře beze změn, ale jeho koncentrace rychle klesá, zejména následkem oxidace na 

oxid sírový rov. (1), který za přítomnosti vodní páry okamžitě hydratuje za vzniku kyseliny 

sírové rov. (2). [22, 23, 30]  

 

SO2 + ½ O2 + hν           SO3              (1)  

             

SO3 + H2O             H2SO4                (2)  

           

Přímá oxidace SO2 na SO3 vzdušným kyslíkem nemůže probíhat za běžných 

atmosférických podmínek, proto musí být tato přeměna uskutečněna jinou cestou, např. 

fotooxidací SO2 v plynné fázi, katalytickou oxidací na povrchu tuhých částic apod. Výsledná 

rychlost oxidace proto závisí na povětrnostních podmínkách, tj. na teplotě, slunečním svitu 

(podle kvantové teorie jsou částicemi světelného záření fotony, které mají energii hν (h – je 

Planckova konst. a ν – kmitočet světla) a na přítomnosti katalyzujících částic. Běžně se 

oxidací odstraní během 1 hodiny z ovzduší 0,1 až 2 % přítomného SO2. Vzniklý oxid sírový 

je okamžitě hydratován na aerosol kyseliny sírové, který může reagovat s prachovými 

alkalickými částicemi v ovzduší za vzniku síranů. Sírany se postupně usazují na zemský 

povrch nebo jsou z ovzduší vymývány srážkami, tzv. kyselé deště. Kyselé deště uvolňují 

z půdy kovové ionty, které dále poškozují půdní mikroorganismy a znehodnocují vodu.      

[18, 22, 38] 

Oxid sírový (SO3) – vzniká v ovzduší důsledkem oxidace přítomného oxidu 

siřičitého. Při množství 1-2 % vzniká rovněž při spalovacích reakcích vedle SO2. Oxid sírový 

reaguje okamžitě se vzdušnou vlhkostí za vzniku aerosolu kyseliny sírové, která má velmi 

nepříznivé účinky na lidské zdraví. 

Sulfan (H2S) – je jedním z článků síry v přírodě. K jeho přírodním zdrojům patří 

anaerobní činnost bakterií v půdě, při níž dochází k redukci síranu na H2S, dále vulkanickou 

činností a při úniku z ropných ložisek a ložisek zemního plynu. Celková roční světová emise 

sulfanu z přírodních zdrojů je odhadována na 100 mil. tun.  

Thioly (merkaptany) – vznikají při rozkladných procesech v přírodě a při zpracování 

ropy a uhlí. Tyto organické sloučeniny síry se vyznačují nepříjemným zápachem.  

Sirné sloučeniny jsou v palivech nežádoucí složkou. Rafinace frakcí používaných při 

výrobě pohonných hmot zahrnuje obvykle jejich odsíření. Síra je ve frakcích, které se 

používají na výrobu motorových paliv, přítomna ve formě sulfidů, disulfidů, merkaptanů, 

thiofenů a jejich derivátů. V současné době se sirné sloučeniny z frakcí sloužících pro výrobu 

motorových paliv odstraňují hlavně hydrogenační rafinací. Ostatní procesy (jako je např. 

extrakce merkaptanů do alkalických roztoků a přeměna merkaptanů na disulfidy), se používají 
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v mnohem menším měřítku, většinou pouze pro odstranění malých množství merkaptanů 

(např. u lehkých benzínů). 

Při spalování paliv v reálných motorech neprobíhá dokonalá oxidace paliva, a proto 

jsou ve výfukových plynech přítomny i tzv. nespálené uhlovodíky (CH) a oxid uhelnatý (CO). 

Nespálené uhlovodíky jsou tvořeny částečně nespáleným palivem a částečně oxidovaným 

palivem. 

Oxid uhelnatý (CO) – vzniká při nedokonalém spalování. Je součástí kouřových 

a výfukových plynů, koksárenského, vysokopecního a generátorového plynu. Oxid uhelnatý 

má nepříznivý vliv na živé organizmy, je silně toxický, váže se intenzivněji než kyslík na 

krevní barvivo hemoglobin (se kterým vytváří velmi pevný karboxyhemoglobin), a tím 

blokuje jeho funkci, při které dochází k poškozování jednotlivých orgánů živých organizmů 

nedostatkem kyslíku. Oxid uhelnatý se podílí na vzniku fotochemického (letního) smogu. 

V ovzduší přechází oxid uhelnatý fotochemickou oxidací na oxid uhličitý. Určité množství 

oxidu uhelnatého přichází do ovzduší vulkanickou činností nebo z lesních požárů. Část oxidu 

uhelnatého spotřebují půdní bakterie, část se váže na porfyrinové sloučeniny v rostlinách. 

Oxid uhličitý (CO2) – vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem 

organických látek, působením kyselin na horniny, ale zejména při spalování uhlíkatých paliv. 

V důsledku spalování fosilních paliv stoupá jeho obsah v ovzduší, což se nepříznivě projevuje 

v oteplování Země, v tzv. skleníkovém efektu. Oteplování Země je zapříčiněno růstem 

teploty, a tím k některým nevratným změnám (změna podnebí, tání ledovců, zvyšování 

hladiny moří atd.). Část vyprodukovaného oxidu uhličitého se váže fotosyntézou v rostlinách, 

část ve světových oceánech.    

Při vysokých teplotách, které vznikají při spalování paliv, se část dusíku ze vzduchu 

oxiduje na oxidy dusíku (NOx), které se skládají hlavně z oxidu dusnatého (NO) a oxidu 

dusičitého (NO2), které se ve spalinách také nacházejí. Přímá škodlivost oxidu dusnatého je 

relativně malá. V atmosféře se, ale oxid dusnatý postupně oxiduje na oxid dusičitý, jehož 

škodlivost je větší než škodlivost CO. Oxid dusičitý po pohlcení ve vodě vytváří kyselinu 

dusičnou, která působí toxicky na živé organismy. 

Snížení produkce emisí vznikajících při spalování pohonných hmot je v kombinaci 

různých technologií, jako je důsledná optimalizace spalovacích motorů (snížení spotřeby 

paliva), používání katalytických konvertorů výfukových plynů (katalyzátorů), recirkulace 

spalin aj. [5, 22, 23, 30, 71] 

2.3.2 Znečištění půdního fondu 

Půda je základní složka biosféry. Půdy, tak jak je známe dnes, se tvořily více než 

deset tisíc let a vznikaly velmi složitými abiogenními procesy, kdy působením vody, vzduchu 

a teplotními změnami docházelo k zvětrávání povrchových vrstev hornin a minerálů. Další 

fází vzniku půdy byly různé biogenní pochody, kdy se do půdotvorných procesů zapojovaly 

živé organismy. Dnešní půdy jsou tedy komplexním systémem, který v sobě zahrnuje jak 

plynné, tak i kapalné a pevné složky organického i anorganického původu. Půdou, tedy 
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rozumíme vrchní zvětralou vrstvu zemské kůry, kterou při úpravě nazýváme zeminou. 

Lidstvo je závislé na půdě, a to jak přímo tak nepřímo, kde půda jako specifický druh hornin 

v nejvrchnější části zemské kůry vytváří základní látkové i energetické zdroje na udržení 

a rozvoj života. [4, 66] 

Ve většině případů se ropné látky dostávají do podzemních vod prosakováním přes 

půdu. Při malém množství dochází ve vrchních vrstvách půdy k jejich adsorpci 

a mikrobiologickému rozkladu, při větších množstvích můžou pronikat až do podzemních 

vod. Při znečištění půdy dochází k narušení přirozených biochemických a mikrobiologických 

procesů a k vzniku možnosti dlouhodobého sekundárního znečišťování podzemních vod. 

Rostliny rostoucí v půdě silně znečištěné ropou a jejími produkty téměř vždy odumírají. 

K těmto jevům dochází převážně při dopravních nehodách a následným únikům 

provozních kapalin, výtoků a vylévání použitých olejů a prosakováním uhlovodíků z volných 

skládek. 

U půdy znečištěné ropnými látkami je nutno především stanovit rozsah znečištění 

a z něho pak vycházet při volbě způsobu sanace. 

Při znečišťování půdy ropnými látkami sehrává významnou úlohu pórovité prostředí, 

jeho charakter (druh, hloubka a složení geologických formací, propustnost, sorpční kapacita), 

vlastní kontaminační látka a její fyzikálně-chemické vlastnosti. 

Z hlediska možného odstraňování ropných látek je důležité znát pohyb těchto látek 

v půdě a v podložních vrstvách, až po hladinu podzemní vody a procesy, ke kterým po 

vsakování do půdy dochází. Při šíření ropných látek v půdě dochází k třem fázím, ze kterých 

jedna přechází plynule do druhé: 

 Vsakování. 

 Rozšiřování – na povrchu hladiny podzemní vody. 

 Přemisťování – po hladině podzemní vody ve formě olejové vrstvy. 

Při úniku ropných látek do půdy je třeba rozlišit dva případy: 

 Infiltrované množství ropné látky je menší jako schopnost půdy zadržet ji v zóně 

prosakování. Ropná látka zůstává zachycená. 

 Množství infiltrované látky přesahuje zadržovací kapacitu půdy a v zóně průsaku 

látka proniká až do spodní vody, kde se rozšiřuje po její hladině. [4, 39] 

Dynamika kontaminace půdy ropnými látkami je závislá zejména na retenční 

kapacitě půdy (tz. schopnost půdního prostředí zadržet určité množství ropných látek při 

jejich průtoku). Největší retenční kapacitu mají jemnozrnné horniny (až 30 g.kg
-1

), nejnižší 

retenční kapacitu mají hrubozrnné štěrky (od 2 g.kg
-1

). Rychlost prosakování v nenasycené 

(nesaturované) zóně je taktéž závislá na kinematické viskozitě produktů a obsahu vody 

v půdě. Za kritickou je považována viskozita vyšší než 30 mm
2
.s

-1
. Při vyšší viskozitě jsou 

ropné látky zadržovány v nesaturované zóně. 
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Ropné látky se při vsakování pohybují většinou rovnoměrně, těžké produkty (topné 

oleje) pronikají pomalu, lehčí produkty (benzín) mají mnohonásobně větší rychlost pohybu. 

Šíření ropných látek v pórovitém prostředí (tz. vlastnost půdy vyjadřující objem 

všech prostor mezi pevnými částicemi) je nepřímo úměrné jejich viskozitě, přičemž 

vzdálenost rozšíření ropných látek je např.: v jílech do 30 m, v píscích do 500 m a v štěrku do 

5000 m. [66] 

Lehké uhlovodíky se drží v půdě i několik roků a těžké uhlovodíky ještě déle. Při 

kontaminaci půdy petrolejem, benzínem a topným olejem vlivem rozdílných vlastností 

zeminy, fyzikálně-chemických procesů a mikrobiologické degradaci, se po třech letech 

petrolej již v půdě nenacházel, benzín byl zjištěn ještě po čtyřech až sedmi letech, topný olej 

ještě po deseti letech a těžké minerální oleje po třiceti až padesáti letech. [3, 4, 22, 54, 66, 85] 

2.3.3 Znečištění povrchových a podzemních vod   

Voda je nenahraditelnou látkou podmiňující život na Zemi a také nenahraditelnou 

surovinou pro všechen průmysl. Voda stále koluje a její pohyblivé zásoby se do značné míry 

obnovují, ale i přes tuto obměnu jsou globální zásoby konečné. Množství vody na zeměkouli 

se odhaduje na 1,34 až 1,65 miliardy km
3
, ale jen 10,3 mil. km

3
 tvoří disponibilní zásoby 

sladké vody, což je méně než 1 %. [4] 

Znečišťování povrchových vod a v důsledku toho i znečišťování podzemních vod 

omezuje zdroje kvalitní vody.  

Negativní vliv ropných látek na vodu se projevuje ve změnách: 

 Ve změně organoleptických vlastností vody (zápach, barva, chuť). 

 Ve změně chemického složení vody.  

 Ve změně biologického složení vody (toxické účinky na organizmy, změny 

bakteriologické flóry). 

 Ve změně fyzikálních vlastností vody (povrchové napětí, olejové filmy). 

 

Organoleptické vlastnosti 

Znečištění vody ropou a ropnými produkty se nejprve projeví na jejím zápachu 

a chuti, čímž je voda nepouživatelná. Proto prahová koncentrace pachu se zpravidla používá 

jako determinující ukazatel pro přípustné znečištění vody ropnými produkty. Organoleptické 

vlastnosti vody závisí na velmi širokém komplexu fyzikálně-chemických vlastností vody – 

ropného produktu. Prahová koncentrace znečištění je závislá od chemické struktury 

znečišťující látky. U většiny ropných produktů se prahové koncentrace pohybují při teplotách 

20 °C v rozmezí od 0,02 mg. l
-1 

u automobilových benzínů do 0,25 mg. l
-1

 u petrolejů 

a motorových naft. Největší rozdíly v prahové koncentraci jsou u olejů, kde dosahují 

koncentrace od 1,30 mg. l
-1

 až do (u některých autorů uváděných) 25 mg. l
-1

. [4,16, 56] 

Stanovení velmi rozdílných hodnot organoleptických vlastností jednotlivých ropných 

produktů se jeví nejen v individuálních schopnostech hodnotitelů pachu, ale 
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i v nestejnorodosti výchozích ropných surovin, v nestejné zpracovatelské technologii 

zkoumané látky a v množství a druhu přídavných přísad. V přírodních podmínkách se 

prahové koncentrace mohou měnit při proniknutí ropného produktu mohutnější vrstvou 

horniny, kdy zápach může klesnout v důsledku adsorpce některých výrazně pachotvorných 

sloučenin zeminou. Všeobecně platí, že s růstem molárního objemu ropných produktů klesá 

jejich zápach. Nejnižší hodnoty molárního objemu ropných produktů vykazuje automobilový 

benzín 0,155 m
3
.mol

-1
, letecký petrolej 0,215 m

3
.mol

-1 
a motorová nafta 0,255 m

3
.mol

-1
, 

nejvyšší hodnoty vykazují motorové oleje do 0,603 m
3
.mol

-1
. [16] 

Přípustné koncentrace ropných látek v povrchových vodách byly stanoveny 

s přihlédnutím k nízkým prahovým koncentracím ropných látek, které pachově znehodnocují 

vodu. Proto je ve vodárenských tocích povolena přípustná maximální koncentrace ropných 

látek 0,01 mg. l
-1

. Ostatní toky mohou být znečištěny 0,2 mg. l
-1 

ropných látek. [56] 

 

Rozpustnost ropných látek 

Rozpustnost ropné látky ve vodě nelze ve skutečnosti přesně stanovit, neboť jde 

vlastně o směsi uhlovodíkových sloučenin o nestejné rozpustnosti ve vodě. Rozpustnost 

ropných látek tedy závisí na rozpustnosti jednotlivých složek ve směsi. Z uhlovodíků jsou 

nejrozpustnější aromatické uhlovodíky, postupně menší rozpustnost mají dialkeny, alkeny, 

cykloalkeny a alkany. V zásadě rozpustnost uhlovodíků (potažmo ropných produktů) ve vodě 

klesá s rostoucím molárním objemem ropných uhlovodíkových homologů (viz molární objem 

ropných produktů v kap. organoleptické vlastnosti). [43, 56] 

U motorové nafty je rozpustnost udávána 20 mg. l
-1

, u motorového (technického) 

benzínu 30-150 mg. l
-1

, u leteckého petroleje při poměru ředění 1 : 1000 vzniká jasná olejová 

vrstva, při ředění 1 : 80000 se ještě vytváří fluoreskující vrstva. [4, 16] 

 

Olejové filmy na vodních hladinách 

Při proniknutí ropy nebo ropných produktů na povrch vodní hladiny (nádrže, jezera, 

moře aj.) se v důsledku rozdílné hustoty vody a ropných látek vytváří na povrchu vodní 

hladiny film různé tloušťky a plošného šíření, který závisí na daném druhu ropné látky, jeho 

množství, koncentraci, pohybu, teploty, chemického složení vody a převážně na hustotě 

konkrétní ropné látky.  

Ropné látky jsou jak v půdě, tak ve vodním prostředí, špatně biologicky 

odbouratelné. Ropa a její produkty mimo jiné zabraňují přestupu kyslíku z ovzduší do vody 

a tak mohou ovlivňovat samočistící procesy v povrchových vodách. Vytvořením olejového 

filmu na hladině, negativně ovlivňuje přírodní proces fotosyntézy, ničí různé druhy vodního 

hmyzu a omezuje přístup vzdušného kyslíku, čímž se snižuje obsah kyslíku ve vodě a dochází 

k nepříznivému dopadu na život vodních organismů. [30, 37, 85] 

 

 



 

 

Alexandr Trapl: Výzkum využití odpadů po spalování biomasy 

 

2017   16 

 

Podle vzhledu filmu plovoucí ropné látky lze přibližně odhadnout jeho tloušťku. 

 Málo zřetelné skvrny – tloušťka vrstvy 0,02 µm, množství 20 l.km
-2

. 

 Povlak se stříbrným leskem – tloušťka vrstvy 0,075 µm, množství 75 l. km
-2

. 

 Jasně barevné pruhy – tloušťka vrstvy 0,3 µm, množství 300 l. km
-2

. 

 Velmi tmavá barva povlaku – tloušťka vrstvy 2,0 µm, množství 2000 l.km
-2

. 

Při úniku jednoho litru motorové nafty dochází k pokrytí vodní hladiny filmem 

o velikosti 5000 m
2
. [85] 

Rychlost šíření ropné látky po hladině je podmíněna viskozitou této látky. Závislost 

viskozity na teplotě způsobuje, že vysokovroucí ropné látky se šíří po hladině pomaleji než 

níževroucí frakce. Rychlost rozptylování ropných látek po vodní hladině závisí nejen na výši 

jejich bodu varu (motorový benzín 50-200 °C, letecký petrolej 150-280 °C, motorová nafta 

163-357 °C), ale za chladného počasí i na jejich bodu tuhnutí (lehký topný olej -20 °C, těžký 

topný olej až +32 °C). [16, 50, 56] 

K zániku plovoucích ropných látek může docházet vlivem přirozených vlivů (např. 

meteorologických, hydromechanických, prouděním vody) nebo v důsledku umělých zásahů 

(protihavarijních opatřeních). K účinnému a pohotovému odstranění plovoucích vrstev 

ropných látek z hladiny povrchových vod se nejčastěji využívá procesu adsorpce s aplikací 

vhodných hydrofobních sorbentů. Viz kap. 4.2 [27, 30, 37, 85] 

2.3.4 Kontaminace podzemních vod 

Kontaminace podzemních vod se nejvíce vyskytuje v okolí bývalých, ale 

i současných průmyslových objektů, nezabezpečených skládek odpadů, čerpacích stanic, 

vojenských prostorů apod.   

Znečišťování podzemních vod prostřednictvím znečišťování půdy a povrchových 

vod může být vyvoláno mnohými faktory. Hlavními příčinami jsou: 

 

 Úniky způsobené poruchami technologických systémů (rozvodné systémy surovin v 

samotných rafinérských závodech). 

 Úniky ze zásobních nádrží při uskladnění. 

 Úniky při dálkové dopravě suroviny (ropovody, dálkovody). 

 Úniky v dopravě (silniční, železniční, lodní doprava). 

 Úniky při manipulaci (přečerpávání, plnění nádrží). 

 Úniky při použití ropných látek (mazací emulze, trafooleje, motorové oleje a jejich 

výměna ve spalovacích motorech, likvidace olejových odpadů aj.). 

 Zdroj úniku není znám (projeví se až svými důsledky, zjištění zdroje znečištění – 

z hlediska asanace nejsložitější). [1, 10, 26] 
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Po vniknutí ropných látek, (které jsou špatně rozpustné ve vodě a lehčí jako voda) do 

půdy, které nejdříve prosakují téměř svisle dolů až po dosáhnutí hladiny spodní vody, poté se 

pohybují účinkem přetlaku, sklonu a síly povrchového napětí v kapilární vrstvě, částečně 

nasycené vodou, v horizontálním směru, tento pohyb můžeme označit jako aktivní migrace. 

V případě unášení ropných látek proudící podzemní vodou označujeme tento pohyb pasivní 

migrací. Při úniku ropných látek ve větším množství dochází ke složitějším pohybům. 

V oblasti přímo po vniknutí, se ropné látky dostávají i pod hladinu podzemní vody, v oblasti 

pod hladinou se již dále nerozšiřují. Významnou roli přitom sehrává kolísání hladiny 

podzemní vody. Při poklesu hladiny sledují ropné látky vodu do větší hloubky. Při vzestupu 

hladiny, který je často rychlejší než pokles, zůstává část ropných látek pod hladinou podzemní 

vody ve formě větších kapiček. [10, 66] 

Rozpustnost ropných látek ve vodě má u podzemních vod větší úlohu než u vod 

povrchových. Pomalá výměna zásob vody, dlouhodobější působení výluhů ropných látek 

sorbované na horninách a vliv difúze do okolí, vedou k možnostem rozsáhlého znečištění 

zdrojů podzemních vod. Při kontaminaci podzemní vody, např. 1 litrem benzínu se 

znehodnotí až 10000 m
3
 vody. [85]    

2.4 Způsoby dekontaminace ropných látek  

Při vzniku havárie jako je únik ropných látek do životního prostředí, je nutné 

vykonat okamžité ochranné opatření. Jako první a základní opatření je lokalizace úniku, jeho 

zastavení a zamezení dalšího šíření do ovzduší, vsakování do půdy a kontaminaci vod. Poté 

následuje odstranění příčin havárie a určení rozsahu havárie. [34, 37] 

2.4.1 Povrchové vody   

Do povrchových vod se mohou dostat ropné látky ve formě homogenní kapalné fáze, 

emulze nebo vodného roztoku ropných látek, vzácně ve formě tuhé fáze. Voda vytváří 

s těmito látkami dvoufázové systémy, a to emulze nebo systém dvou homogenních fází, 

nejčastěji vodní fáze a fáze ropných látek ve formě homogenní i dispergované. 

U zachytávání ropných látek na hladině vod je základním pravidlem vytvoření 

norných stěn (plovoucích bariér), využití stabilních norných stěn (na větších tocích), které 

zabrání dalšímu šíření ropných látek po hladině, poté odstranění nahromaděných látek před 

nornou stěnou viz obr. 2. Pro odstranění nahromaděných ropných látek využijeme sběrné 

nádrže, odlučovače, nebo přímo aplikujeme hydrofobní sorbent a naadsorbovaný sorbent poté 

mechanicky odstraníme. [37, 43] 
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               Obrázek 2  Norná stěna s hydrofobním sorbentem a sorpčními hady, únik oleje na řece Odře 

2.4.2 Odpadní vody 

U čištění odpadních vod s obsahem ropných látek, musí stupeň čištění odpovídat 

nárokům či potřebám na jejich výstupní jakost, jak z hlediska čistoty vod před jejich 

vypouštěním do recipientu, tak jejich opětovné využití ve výrobním procesu. 

Základní procesy využívané při čištění odpadních vod od ropných látek: 

Odlučování a odstřeďování volných ropných látek – nejdéle používaný čistírenský 

způsob separace volných ropných látek. Volba vhodného typu závisí především na průtoku 

vody znečištěné ropnými látkami, jejich hustotou, koncentrací, velikostí ropných kapiček 

a teplotou. U odlučování a odstřeďování využíváme např. tyto typy: 

 

 Průmyslové odlučovače – (např. typu LAPOL).  

 Lamelové odlučovače – (např. typu GOOL 76) pro velké množství odpadních vod, 

použití např. ve strojírenských závodech. 

 Odlučovač typu VIROL – využívající kinetické energie proudící vody. 

 Separační odstředivky – využití pro oddělení volných a slabě emulgovaných ropných 

látek. 

 Hydrocyklóny – odstraňují tuhé hmoty z emulzí (zaolejované chladící emulze). [15, 

16, 44, 69] 

Flotace – je separační proces, používaný k oddělování tuhé fáze od kapalné, při 

kterém se nerozpuštěné látky spojují s mikrobublinkami plynů a vytvářejí flotační komplexy, 

jejichž specifická hmotnost je menší než specifická hmotnost kapaliny. V důsledku toho 

stoupají flotační komplexy k hladině, ze které jsou odstraňovány. [15] 
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Vznik mikrobublin, jejichž optimální velikost je 10 až 100 µm, se v disperzním 

prostředí dosáhne různými způsoby, podle nichž dělíme flotaci: 

 Snížením tlaku v systému – vakuová flotace. 

 Jemnobublinným provzdušněním – volná flotace. 

 Expanzí vody nasycené vzduchem při zvýšeném tlaku – tlaková flotace. 

 Denitrifikačními pochody v biomase za vzniku plynného dusíku – biologická 

flotace. 

 Přídavkem chemikálií uvolňujících plyn (např. peroxidu vodíku uvolňujícího 

kyslík) – chemická flotace. 

 Elektrolýzou vody – elektroflotace.  

Flotace je metoda, vhodná pro odstranění nerozpuštěných látek, jejichž specifická 

hmotnost je blízká specifické hmotnosti vody. Pro čištění odpadních vod se uplatnila převážně 

tlaková flotace a elektroflotace, na biologických čistírnách je převážně využívána biologická 

flotace pro zahušťování přebytečného aktivovaného kalu. 

Pro čištění odpadních vod s obsahem ropných látek se nejvíce osvědčila 

elektroflotace. Na účinnost čištění vody se při elektroflotaci také podílí anodická oxidace 

a oxidace kyslíkem vzniklým elektrolýzou vody. Při čištění zaolejovaných vod s obsahem 

emulzí dochází také vlivem změn pH v okolí obou elektrod k rozrážení emulzí a tím k jejich 

lepšímu odstranění. [15, 44, 45] 

Separace ropných látek tuhými adsorbenty – významný čistírenský proces, 

používaný především pro dočišťování. Podrobně je tento proces popsán v kapitole 3.     

2.4.3 Podzemní vody 

V případě znečištění podzemních vod ropnými látkami je nutné urychleně započít 

s částečnou sanací, tzn. odčerpat hlavní část znečištění z vytvořeného vrtu v centru znečištění, 

vytvořit prognózu rozšíření znečištění a rozsahu zamořené oblasti. Poté je nutné realizovat 

úplnou sanaci, která vyžaduje odstranění zdroje znečištění, odstranění hornin znečištěných 

ropnými látkami, odstranění ropných látek na hladině podzemní vody, odstranění vody 

s emulgovanými a rozpuštěnými ropnými látkami, trvalé odčerpávání nebo zdroj izolovat 

nepropustnou bariérou zapuštěnou do nepropustného podloží a sanačním odčerpáváním uměle 

udržovat v oblasti zdroje sníženou hladinu podzemní vody. 

Základními technologiemi pro odstranění těkavých organických látek z podzemních 

vod jsou stripování vzduchem a adsorpce na aktivním uhlí viz obr. 3. 

Technologie stripování vzduchu spočívá v transferu těkavých organických látek 

z vody do vzduchu. Tento proces může probíhat ve stripovací koloně nebo aeračním reaktoru. 

Znečištěná voda se rozstřikuje z trysek ve vrchní části kolony, vzduch je přiváděn 

protiproudně. Voda zbavená kontaminací je zachytávána ve spodní části stripovací kolony. 

Pro zvýšení účinnosti procesu dekontaminace je možný předehřev vody a vzduchu. 

Znečištěný vzduch se vede na čištění (aktivovaný uhlík, katalytická nebo termická oxidace). 
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Adsorpce na aktivním uhlíku je provozní technologií, kdy se podzemní voda čerpá přes sérii 

nádob obsahující aktivní uhlík. Nerozpuštěné polutanty se zachytí na aktivním uhlíku, který 

se po nasycení regeneruje, nebo v případě těžkých kovů ukládá na nebezpečnou skládku.     

[1, 54, 57, 78] 

 

 

 
           Obrázek 3  Dekontaminace podzemní vody od ropných látek [1] 

 

Při sanačních pracích využíváme především prvků aktivní ochrany, tj. vrtů, rýh, 

drenáží apod., které umožňují odčerpávání ropných látek i znečištěné vody a zamezují 

dalšímu možnému šíření. K aktivním prvkům jsou zařazovány také prvky pasivní. 

Nejčastějším případem aktivních prvků jsou hydraulické clony. Jsou to v podstatě 

řady vrtů, které můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní řada slouží převážně 

k odčerpávání ropných látek s maximálním odběrem, vnější řada zachytává rozpuštěné ropné 

látky a vytváří souvislý depresní kužel. Dalšími prvky aktivní ochrany, které jsou využívány 

při únicích menšího rozsahu a při mělké hladině podzemní vody jsou rýhy a drenáže. 

Výhodou rýh je jejich vizuální kontrola účinnosti, nevýhodou otevřená rýha s výskytem 

uhlovodíků. Vhodné se jeví pro trvalou ochranu, vybavení rýh drenážními trubkami. 

U drenáží je obtížné dosažení úrovně hladiny právě v úrovni drenážních perforovaných trubek 

z důvodu kolísání podzemní vody. Proto jsou drenáže často ukončovány vrty nebo šachticemi, 

ze kterých je možno odčerpávat potřebné množství vody při udržení vody na požadované 

úrovni. Šachtice můžeme také využít jako sběrnou jímku nahromaděných ropných látek. 
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Pasivní prvky ochrany podzemních vod omezují šíření znečištění určitým směrem, 

avšak nezabezpečují celkovou sanaci. Mezi nejčastěji používané pasivní prvky patří podzemní 

nepropustné stěny, které se vyhloubí a vyhloubený prostor se zaplňuje jílovou, 

jílocementovou nebo jílobetonovou směsí. Rozeznáváme dva typy stěn, úplnou a neúplnou. 

Úplná stěna je zahloubená až do nepropustného podloží a zabraňuje jakémukoliv proudění. 

U této stěny musí být zabezpečeno odčerpávání ropných látek a regulace podzemní vody 

z důvodu možného vzdouvání podzemní stěny při přitékání vody. Neúplná podzemní stěna 

nebrání proudění podzemní vody, ale zabraňuje šíření ropných látek na hladině podzemní 

vody obdobně jako norné stěny, ale nemůže zabránit šíření rozpuštěných a emulgovaných 

ropných látek, které se pohybují společně s vodou pod podzemní stěnou. I u neúplné 

podzemní stěny je nutné použít odčerpávání ropných látek, z důvodu možnosti podtečení 

neúplné podzemní stěny. [1, 10, 57] 

2.4.4 Půdní fond   

U kontaminace půdy je třeba určit směr kontaminace, a to jak v horizontálním tak 

vertikálním směru, odebrání vzorků půdy a podzemní vody v místě havárie za pomocí vrtání, 

zarážení nebo při větší hloubce vrtné soupravy a odebrání vzorků z přilehlých studní. 

Znečištěná zemina se nejlépe odstraňuje vybagrováním, přitom se dbá na odstranění 

celé kontaminované vrstvy zeminy. Důležité je neodstraňovat krycí vrstvu nad hladinou 

podzemní vody z důvodu možné další kontaminace podzemní vody. Tato opatření jsou 

náročná na pozemní práce a jsou poměrně nákladná, přičemž nemusí kdykoliv vést 

k uspokojivým výsledkům. [3, 10] 

 

Dekontaminace znečištěné půdy je možno provést: 

 Přímo v místě znečištění bez vytěžení kontaminované půdy (in situ). 

 Vytěžením kontaminované zeminy a její remediaci přímo na místě (on side), 

např. v mobilních dekontaminačních jednotkách. 

 Odvezením vytěžené kontaminované zeminy na zpracování ve stabilním 

závodě (off side). 

Při dekontaminaci půdy se využívají tyto procesy: 

 Fyzikální. 

 Fyzikálně-chemické (adsorpce a desorpce kontaminantů). 

 Chemické (chemické reakce látek s polutanty). 

 Biologické mechanizmy (biodegradace polutantů). [57] 
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          Obrázek 4  Přehled sanačních technologií pro dekontaminaci zemin [13] 

 

 

Technologie dekontaminace zemin vychází ze tří činností: rozklad nebo přeměna 

polutantů, extrakce nebo separace polutantů z prostředí a imobilizace polutantů.  

Dekontaminační technologie, které rozkládají nebo přeměňují polutanty, jsou 

reprezentovány termickými, biologickými a chemickými metodami viz obr. 4.  

Ropné produkty a jejich fyzikální a chemické vlastnosti výrazně ovlivňují druh 

technologie dekontaminace, která může být použita ke snížení obsahu uhlovodíků v půdách. 

Mezi nejčastěji používané dekontaminační technologie patří v případě ropných látek: 

biodegradace, extrakce par z půdy (SVE), nízkoteplotní termická desorpce a spalování. [13] 

Biologické metody 

Biologické metody dekontaminace využívají vlastní nebo inokulované 

mikroorganizmy (houby, bakterie, ostatní mikroorganizmy) k rozkladu organických polutantů 

obsažených v půdách nebo podzemních vodách. Organické polutanty jsou činností bakterií 

v přítomnosti dostatečného množství kyslíku přeměněny na oxid uhličitý, vodu a biomasu. 

V anaerobních podmínkách jsou polutanty metabolizovány na metan, omezené množství 
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oxidu uhličitého a vodíku. V některých případech jsou polutanty rozkládány na meziprodukty 

(polutanty jsou sice metabolizovány, ale ne kompletně), které mohou být méně, v některých 

případech, ale i více toxické. V takovém případě je nutné upravit (obohatit) vhodně přítomnou 

kulturu mikroorganismů tak, aby byla degradace úplná. 

Metody biodegradace jsou nejčastěji používány k likvidaci ropných produktů. 

Biodegradace ropných uhlovodíků je závislá na mikroorganismech, které jsou primárně 

přítomny v půdách a na specifických podmínkách prostředí. Aerobní biodegradaci ovlivňují 

tyto faktory: hustota mikrobiální populace, přítomnost kyslíku, koncentrace živin, teplota 

prostředí, pH a vlhkost půd. Běžně se odhaduje spotřeba 10
6
 až 10

8
 kJT na dekontaminaci 1 g 

půdy. [54, 57] 

Extrakce par z půdy (SVE) 

Technologie odplynění zemin se používá v nesaturované zóně. Vzduch je injektován 

do povrchové vrstvy v okolí místa kontaminace a po jeho nasycení těkavými organickými 

polutanty je odsáván v podmínkách vakua. Zavedením vakua se dosáhne kontrolované 

proudění vzduchu, což umožní odstranění těkavých a částečně těkavých polutantů. Vertikální 

odvzdušňovací otvory dosahují nejčastěji hloubky 1,5 m, ale úspěšnost aplikace dosáhla až do 

91 m. Doba dekontaminace se pohybuje okolo 18 měsíců. Nejlépe se touto technologií 

odstraňují těkavé složky, které mají Henryho konstantu > 0,01 a tlak par > 0,5 mm Hg.      

[54, 66] 

Nízkoteplotní termická desorpce (LTTD) 

Technologie LTTD je procesem fyzikální separace, při kterém dochází pouze 

k uvolnění organických polutantů do nosného plynu. K uvolnění vodní páry a organických 

polutantů dochází při ohřevu půdy na teplotu 90 až 320 °C. Teplota a doba ohřevu je určena 

tak, aby došlo pouze ke zplynění polutantů. K desorpci se nejčastěji používají dva druhy 

zařízení, a to rotační sušička nebo termický šnek se vstupem 15-20 t/hod. LTTD je standardní 

technologií, která je nejvíce využívána pro odstranění ropných látek. Dekontaminované půdy 

si zachovávají své fyzikální vlastnosti a jsou schopny podpořit biologickou aktivitu. [54, 57] 

Spalování 

Technologie spalování zahrnuje tři základní procesy: předúpravu materiálu, vlastní 

termickou úpravu a čištění spalin. Teplota spalovacího procesu závisí na charakteru polutantů. 

Polutanty mohou být termicky odstraňovány spalováním nebo pyrolýzou. Spalování se 

používá pro přímý ohřev zeminy v oxidační atmosféře použitím otevřeného plamene 

a produktů hoření v teplotním rozmezí 870 až 1200 °C. Všechny organické polutanty jsou 

oxidovány převážně na CO2 a H2O nebo jsou obsaženy v parách a oxidovány při čištění 

spalin. Spaliny se vedou do jednoduchého zařízení, kde je udržována teplota > 1000 °C. Při 

této teplotě dochází k rozkladu téměř veškerých organických polutantů. Nevýhodou metody je 

destrukce zemin. 
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Pyrolýza může být použita pro celou řadu organických látek, které se rozštěpí nebo 

za tepla podlehnou chemickému rozkladu. Při pyrolýze jsou organické látky převáděny do 

plynné fáze s malým množstvím kapalné a tuhé fáze (koks) obsahující vázaný uhlík 

a popeloviny. Nejčastěji je pyrolýza prováděná pod tlakem při teplotě nad 430 °C. Zeminy 

nejsou v přímém kontaktu s otevřeným plamenem, jsou vyhřívány kouřovými plyny bez 

přítomnosti kyslíku. Kromě využití pyrolýzy pro odstranění organických polutantů, je 

nejčastěji pyrolýza využívána pro dekontaminaci pesticidů. [6, 54, 58]          
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3 Teoretický princip adsorpce 

Obecně, je sorpce zachycování složky kapalné nebo plynné směsi (adsorbátu) na 

povrchu tuhé fáze (adsorbentu) vlivem buď chemických vazeb (chemisorpce), nebo sil 

nevazebné interakce (adsorpce).  

Adsorpce je pohlcování (zachycování) plynů, par a rozpouštěných látek na povrchu 

pevných látek. Odpoutávání adsorbovaných molekul zpět do plynné nebo kapalné fáze 

nazýváme desorpce. Jestliže molekuly adsorbátu nezůstávají pouze na povrchu adsorbentu 

(povrchem adsorbentu je vnější, geometrický povrch, tak i vnitřní povrch tvořený stěnami 

pórů), nýbrž vnikají do jeho struktury, někdy až přímo mezi atomy jeho krystalové mřížky 

(např. plynný vodík se rozpouští v různých kovech na tuhý roztok a s některými kovy dále 

chemicky reaguje za vzniku hydridů), hovoříme o absorpci. V některých případech může 

adsorpce probíhat současně s absorpcí nebo může být kombinována s chemickou reakcí, které 

se účastní další složky tvořící tuhou fázi (např. na aktivním uhlí impregnovaném katalyticky 

působícími solemi), popř. s jiným mechanismem vázání adsorbátu (iontová výměna). Celkově 

se tento proces nazývá sorpce a sorbující tuhá fáze má označení sorbent. [64] 

Při styku tuhých látek s kapalinami je k povrchu tuhé látky vázána vrstva molekul 

kapalin a tím dochází k adsorpci, a to i v případě, že se jedná o čistou kapalinu. Adsorbovaná 

vrstva lyosféra se při vzájemném pohybu tuhé látky a kapaliny nepohybuje s kapalinou, ale lpí 

na pevném povrchu. Molekuly kapaliny v této vrstvě jsou vlivem silového pole tuhé látky 

stlačené, případně i různě orientované, ale změna hustoty je vzhledem k malé stlačitelnosti 

kapalin nepatrná.  

Při styku pevného adsorbentu s kapalnými roztoky se neadsorbují všechny složky ve 

stejné míře a v důsledku toho dochází ke změně ve složení roztoku, který je možno stanovit 

různými analytickými metodami. Stejně jako u adsorpce z plynné fáze mohou mezi 

adsorbentem a složkami roztoku působit síly fyzikální nebo mohou vznikat chemické vazby 

a dochází k chemisorpci.  

Podle druhu adsorbujících se částic se obvykle rozlišuje molekulární adsorpce, kdy 

se adsorbují celé molekuly a iontová adsorpce, při níž se přednostně adsorbuje jeden druh 

iontů.  

Adsorpce na povrchu pevné fáze není jednoduchý proces a je obtížné ho teoreticky 

popsat. Přidáme-li k roztoku nějaké látky tuhou fázi (adsorbent), začne její koncentrace 

v kapalině klesat, tak jak dochází k adsorpci na povrchu přidané tuhé fáze. Čím je k dispozici 

větší povrch, tím je pokles výraznější, proto jsou využívány sorbenty s velkým měrným 

povrchem. Po přidání adsorbentu do roztoku dochází k poklesu koncentrace až do jeho 

zastavení a tím dojde v roztoku k rovnováze. Koncentrace rozpuštěné látky z počáteční 

hodnoty c0 dosáhne nižší rovnovážné hodnoty cr. Velikost hodnoty cr závisí na poměru mezi 

množstvím látky, které odstraňujeme adsorpcí a na množství přidaného adsorbentu. Čím více 

adsorbentu přidáme, tím je k dispozici větší povrch, na kterém se může uplatnit adsorpce 

a tím nižší je výsledná rovnovážná koncentrace cr. [12, 15, 45, 53, 64] 
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Výpočet adsorbovaného množství:   

      

 

 

 – je objem roztoku (l)         

 a – koncentrace před a po adsorpci (mg.l
-1

) 

 – množství přidaného adsorbentu (g) 

 – adsorbované množství (mg.g
-1

) [15] 

 

Při adsorpci se uplatňují tři druhy sil a o uplatnění rozhodující síly rozhoduje povaha 

adsorbentu, adsorbované látky (adsorbátu) i rozpouštědla (vody), ve které adsorpce probíhá. 

Podle povahy sil rozeznáváme tři základní typy adsorpce: 

 Fyzikální adsorpce. 

 Chemisorpce. 

 Iontová adsorpce. 

Při fyzikální adsorpci se uplatňují slabé mezimolekulární Van der Waalsovy síly. 

Molekuly adsorbátu nejsou vázány na určité místo povrchu adsorbentu a podle prostorových 

možností se v pórech adsorbentu může vázat několik vrstev adsorbované látky (vícevrstvá 

nebo multimolekulární sorpce), při tomto procesu se adsorbované částice nemění. Proces je 

vratný, z důvodu slabých vazebních sil, může za určitých okolností dojít k uvolnění 

zachycených látek zpět do roztoku tzv. desorpci. [15, 21, 88]  

Při chemisorpci dochází k chemické reakci a sdílení elektronů adsorbentu 

a adsorbátu. Chemisorpce je u adsorbentu vázána jen na určitá, chemicky reaktivní místa. 

Vzhledem k chemické vazbě se může tvořit jen jedna vrstva (monomolekulární vrstva) 

zachycených látek na povrchu adsorbentu (monomolekulární adsorpce) a ta bývá nevratná. 

V chemisorpci je adsorpční vazba pevnější než u fyzikální adsorpce.  

Chemisorpce je většinou pomalejší než fyzikální adsorpce, ale její rychlost s rostoucí 

teplotou roste, na rozdíl od fyzikální adsorpce, kde rychlost adsorpce s rostoucí teplotou klesá. 

[15] Při chemisorpci se uvolňuje mnohem více tepla než při adsorpci fyzikální, která jsou 

poměrně malá. [21]    

Při iontové adsorpci se uplatňuje elektrická přitažlivost mezi adsorbentem 

a adsorbátem. Tento typ adsorpce se vyskytuje při výměně iontů. Iontová adsorpce může být 

nevratná, jako je tomu např. u adsorpce kovových iontů na hydroxidech (železitém, hlinitém) 

nebo vratná, kterou nazýváme iontovou výměnou. [44] 
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V praxi se u většiny adsorpčních jevů uplatňují současně různé typy adsorpce. 

Jednotlivé síly se navzájem ovlivňují a jejich podíl na konečné adsorpci je poměrně obtížně 

posouditelný. [15] 

3.1    Adsorpční rovnováha 

Mezi látkou v roztoku (adsorbát) a jejím adsorbovaným množstvím se po určitém 

čase vytvoří dynamická rovnováha. Vztah, který vyjadřuje tuto rovnovážnou závislost mezi 

adsorbovaným množstvím a rovnovážnou koncentrací rozpuštěné látky v roztoku  

(koncentrace adsorbátu, který zůstane v roztoku po dosažení adsorpční rovnováhy) za 

konstantní teploty, nazýváme adsorpční izotermou. Adsorpční izoterma je vyjádření stavu po 

dosažení rovnováhy, zjišťuje se experimentálně dvěma způsoby. 

V několika nádobách se míchá při konstantní teplotě po dobu, která je dostatečná 

k ustavení rovnováhy, směs roztoku a adsorbentu. U prvého postupu volíme různé počáteční 

koncentrace roztoku a stejné množství adsorbentu , až do ustavení rovnováhy, kde se 

koncentrace prakticky nemění. Z řady zjištěných hodnot se pak vypočtou hodnoty 

adsorbovaného množství na jednotku hmotnosti adsorbentu. Více využíván je druhý způsob, 

při kterém volíme k několika roztokům o stejné počáteční koncentraci stejné množství 

adsorbentu , po ustanovení rovnováhy oddělíme adsorbent, změříme rovnovážnou 

koncentraci  a vypočítáme adsorbované množství . V technologii vody, kdy se obvykle 

jedná o směs látek neznámého složení je tento druhý způsob běžnější. Vyneseme-li získané 

hodnoty  (adsorbované množství) proti rovnovážným koncentracím , pak křivka proložená 

těmito body je grafickým znázorněním hledané adsorpční izotermy. [15, 21] 

Mezi nejpoužívanější adsorpční izotermy patří Lagmuirova, v technologii vody 

nejčastěji vyhovují Freundlichova nebo Temkinova. Každá izoterma vychází z odlišných 

předpokladů. Vyhovující izotermu, která odpovídá konkrétnímu adsorpčnímu jevu lze zjistit 

empiricky, přičemž shoda se dosahuje jen v určitém koncentračním rozsahu. 

Langmuirova adsorpční izoterma je odvozena z předpokladu, že adsorpcí se vytváří 

na povrchu adsorbentu jen jedna (monomolekulární) vrstva, přičemž adsorbované částice se 

vzájemně neovlivňují a adsorpční místa tvoří navzájem ekvivalentní homogenní povrch. 

Pro dostatečně vysokou koncentraci  , tedy pro , platí:    

Pro malé hodnoty , kdy , platí:   - Henryho oblast  

 je konstanta. [21, 44] 
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Langmuirova adsorpční izoterma: 

 

 

 

 – konstanta (vyjadřuje energii interakce s povrchem a je závislá na teplotě) 

– koncentrace adsorbátu  

– specifická adsorpce  

– maximální adsorpce (max. adsorbovatelné množství l. na jednotku hmotn. adsorbentu)

        

Specifická adsorpce  je adsorbované množství adsorbátu na jednotce 

hmotnosti adsorbentu. 

Freundlichova izoterma je odvozena za předpokladu, že adsorbované částice se 

neovlivňují, povrch adsorbentu je heterogenní a rozložení aktivních míst na povrchu je podle 

adsorpčních tepel exponenciální. U Freundlichovy izotermy při vysoké koncentraci  se 

hodnota  neblíží asymptoticky k hodnotě , ale má trvale vzestupnou tendenci. [21, 44, 

88] 

  

Freundlichova izoterma: 

 

 

 

 – adsorbované množství  

– rovnovážná koncentrace adsorbátu  

– maximální adsorpce  

, n – konstanty závislé na povaze adsorbentu a adsorbátu 

 

Logaritmováním přechází rovnice na tvar: 

 

 

 

V logaritmickém měřítku se jedná o lineární funkci, z jejíhož průběhu lze stanovit 

hodnoty konstant  a . 

Freundlichova rovnice souhlasí s rovnicí Langmuirovou ve středních hodnotách . 

Na rozdíl od Langmuirovy izotermy se však neredukuje na lineární tvar v Henryho oblasti při 
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malých koncentracích . Neodpovídá také Langmuirově izotermě pro vysoké koncentrace, 

neboť rovnice  je funkce rostoucí, nemající asymptotu. [21, 44, 88]  

3.2    Kinetika adsorpce, adsorpční zkoušky a matematický model adsorpce 

Kinetika adsorpce je rychlost odstraňování rozpuštěné látky, která závisí na rychlosti 

dílčích po sobě jdoucích kroků, které se na procesu adsorpce podílejí. Jsou to: 

 Transport látky adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difuze). 

 Průnik do mikropórů částice (vnitřní difuze, difuze v pórech). 

 Vlastní adsorpce adsorbátu na vnitřní povrch adsorbentu. 

U adsorpce, při které dochází k vysokému stupni promíchávání a výměnné iontové 

adsorpci, je nejčastějším limitujícím krokem rychlost difuze v pórech, kdežto u kontinuálních 

průtočných systémů, u nichž prochází voda vrstvou adsorbentu, bývá časově limitujícím 

dějem rychlost difuze k povrchu částice. 

Kinetika adsorpčních a desorpčních dějů je většinou popisována vztahem: 

 

 

 

c – okamžitá koncentrace adsorbátu  

 – rovnovážná koncentrace adsorbátu  

 – rychlost děje  

 – konstanta závislá na velikosti aktivního povrchu [88] 

 

Technologické zkoušky používané při modelování adsorpčních procesů rozdělujeme 

na statické a dynamické. 

Výsledky statických zkoušek jsou důležité pro stanovení velikosti aktivního povrchu 

a potřebných dávek sorbentu (např. potřebné dávky aktivního uhlí). 

Výsledky dynamických zkoušek se využívají při filtraci sorpční hmotou jako např. 

granulované aktivní uhlí v koloně, kterým protéká roztok adsorbátu. Při průtoku vrstvou 

adsorbentu se látka adsorbuje v horní části kolony a v dalších částech protéká čistá kapalná 

fáze. Po určité době provozu dochází k vyčerpání adsorbentu (adsorbent se odvádí 

k regeneraci) a nahrazení zregenerovaným adsorbentem. Tento proces nazýváme dynamickou 

adsorpcí. 

Statické zkoušky se provádějí stejným způsobem jako při stanovení adsorpčních 

schopností a stanovení adsorpční izotermy, a to s konstantním množstvím adsorbentu 

s proměnnou koncentrací sorbovaných látek, častěji však s konstantní koncentrací 

sorbovaných látek a proměnným množstvím adsorbentu. [53, 88] 
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Při navrhování provozních zařízení se vychází z výsledků statických a dynamických 

laboratorních zkoušek, doplněné vyčíslením parametrů z matematického modelu procesu. 

Při sestavování matematického modelu adsorpce na granulovaném aktivním uhlí se 

vychází z Freundlichovy izotermy a zjednodušené rovnice kinetiky procesu. 

 

 

c – okamžitá koncentrace 

 – rovnovážná koncentrace  

 – čas  

, n – konstanty 

 

Z uvedených podmínek je vyvozena výsledná závislost popisující koncentraci 

sorbované látky v koloně.  

 

 

 – čas charakterizující dobu zdržení částice kapaliny v koloně 

, n – konstanty rychlostní rovnice 

 – podíl hmotnosti aktivního uhlí a objemu roztoku 

 – funkční doba kolony 

,  – Freundlichovy konstanty [88] 

 

Pro obecné řešení (zjednodušení) této rovnice vycházíme z předpokladu platnosti 

lineárního vztahu mezi adsorbovaným množstvím a rovnovážnou koncentrací. 

Pokud matematické modely vycházejí pouze z empirických dat, nemají obecnou 

platnost a platí jen pro oblast podmínek, v nichž měření probíhalo. Takové modely nebývají 

pro svou složitost příliš vhodné v praxi. Z tohoto důvodu se vychází s přibližnou znalostí 

průběhu křivky průniku adsorbátu vrstvou adsorbentu. [53, 69, 88] 
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3.3    Faktory ovlivňující adsorpci 

Adsorpce je ovlivňována těmito faktory: 

Vlastnosti adsorbentu a adsorbátu  

Adsorpční schopnost látky se u homologických řad organických sloučenin zvyšuje 

s klesající rozpustností adsorbátu v roztoku, z něhož je látka adsorbována. [44] 

Při adsorpci dochází k obsazování adsorpčních center adsorbovanou látkou 

a rozpouštědlem (např. voda). Uplatňuje se pravidlo o vzájemné afinitě (příbuznosti) látek 

podobné polarity. Na nepolárních sorbentech (např. aktivní uhlí) probíhá nejlépe adsorpce 

nepolárních nebo málo polárních látek z polárních rozpouštědel (voda), tzv. s rostoucím 

rozdílem mezi polaritou rozpuštěné látky a rozpouštědla, klesá její rozpustnost a roste 

schopnost adsorpce (pravidlo Lundelino). Obecně platí, že adsorpce dané složky a roztoku je 

tím vyšší, čím hůře se adsorbují ostatní složky. 

Adsorpce látek stejného typu na nepolárním adsorbentu roste s jejich relativní 

molekulovou hmotností (Mr) až do její určité výše, podle charakteru adsorbentu, zejména 

jeho struktury. Velikost molekuly se za tímto maximem stává limitujícím faktorem pro průnik 

adsorbátu k povrchu mikropórů adsorbentu, takže schopnost adsorpce velkých 

makromolekulárních látek může klesat z prostorových důvodů. Selektivitu adsorpce lze 

vysvětlit rozborem velikostí (průměrů) molekul (tzv. kinetických rozměrů He-0,2 nm, H-0,24 

nm, NH3; H2S-0,36 nm, benzen-0,68 nm). 

Nejvíce a nejlépe se adsorbují nečistoty, jež mají středně velké molekuly. Velmi 

malé molekuly mají jen velmi málo vazebních center. Příliš velké molekuly se nesnadno 

dostávají do jednotlivých mikropórů adsorpční hmoty, jež tvoří hlavní podíl vnitřní povrchové 

hmoty. Přitom se adsorbovatelnost látky zvyšuje se snižováním povrchového napětí a naopak, 

při zvyšujícím se povrchovém napětí se adsorbovatelnost snižuje. Adsorbovatelnost molekul 

závisí kromě velikosti také na jejich tvaru (kulový, přímkový, hvězdicový, cyklický). [10, 15, 

44,]  

Rychlost adsorpce 

Relativní molekulová hmotnost adsorbátu ovlivňuje rychlost adsorpce. U rychle 

míchaných systémů s práškovým adsorbentem, kdy limitujícím dějem je transport v pórech, 

se rychlost adsorpce zpomaluje s rostoucí relativní molekulovou hmotností. 

Vliv pH 

Nejsou-li v molekule adsorbátu přítomny charakteristické skupiny schopné disociace, 

nemá pH roztoku vliv na adsorpci. Vliv pH se uplatňuje u sloučenin, schopných disociace. 

S rostoucí disociací adsorpce klesá. Pro organické kyseliny je optimální pH pro adsorpci    

pKA -3, pro organické báze pKB +3 (pKA a pKB disociační konstanta kyselin a zásad).  
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Mezi hodnotami pKA a pKB (resp. tedy hodnotami pH) platí vztah definovaný jako: 

pKA + pKB = 14. U amfolytů je max. adsorpce dosaženo při takovém pH, kdy kyselé 

i zásadité části jsou disociovány do stejného stupně a molekula má nulový náboj. [15, 45] 

Vliv teploty 

Vliv teploty je pozitivní na probíhající adsorpci, z důvodu snižování viskozity 

kapaliny a zvyšování rychlosti difuze. To je významné při adsorpci z plynného prostředí, kde 

je nutné dosáhnout rychlé rovnováhy. Při adsorpci z kapalného (vodného) prostředí je tento 

faktor méně významný. Celkově adsorbované množství látky se při zvyšování teploty 

poněkud snižuje. [44] Běžné teplotní změny mají na adsorpční procesy jen nepatrný vliv. [21] 
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4 Rozdělení a využití sorbentů v procesu adsorpce 

Adsorpce je proces uplatňující se v nejrůznějších oblastech průmyslu a techniky. 

V průmyslovém měřítku se adsorpčních zařízení využívá např. k sušení (vzduch zbavený 

vlhkosti vyžaduje metalurgie, farmacie, potravinářský průmysl, z plynů a kapalin se musí 

zbavovat vlhkosti zemní plyn a petrolejové frakce), jiným příkladem uplatnění adsorpce 

v průmyslu je např. rekuperace průmyslových rozpouštědel aj. [53] 

První zmínkou o adsorpci z vody se objevily již v 18. století. V roce 1785 Lowitz 

popsal použití aktivního uhlí jako adsorbentu pro snižování zabarvenosti vody. Během 

1. světové války se aktivní uhlí používalo ve filtrech plynových masek. V roce 1921 se 

zavedla výroba aktivního uhlí v závodě Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ostravě-

Hrušově, který produkoval aktivní uhlí uplatňující se převážně v cukrovarnictví, především 

při odstranění barviv cukerných šťáv. Dříve používané adsorbenty, např. aktivní uhlí, měly 

nižší adsorpční kapacitu než dnešní formy adsorbentů, které zaznamenaly zlepšení vlastností 

jako je odolnost proti otěru, nebo schopnost regenerace a znovu použití v technologii. [10, 64]  

Volba nejvhodnějšího adsorbentu pro daný účel závisí na mnoha okolnostech, jako je 

celková adsorpční kapacita adsorbentu, jeho kinetické vlastnosti z hlediska adsorpce, 

koncentrace adsorbátu, druh a stupeň požadované selektivity adsorpce, teplota, při níž má 

adsorpce probíhat, jeho odolnost proti teplotě, kyselému a zásaditému prostředí, vodě 

a mechanickému otěru, poměr jeho váhy a objemu, možnost regenerace a její obtížnost, cena 

a dostupnost adsorbentů. [53] 

4.1    Charakteristika adsorbentů 

Základními charakteristickými vlastnostmi adsorbentů jsou: 

 Zrnitost. 

 Pórovitost. 

 Specifický povrch. 

 Chemické vlastnosti. 

 

Zrnitost 

Při použití sorbentů je nutné posoudit povrchové vlastnosti látek. Při posuzování 

povrchových vlastností pevných látek je vhodné rozlišovat mezi vnějším a vnitřním 

povrchem. Obecněji lze říci, že u porézních materiálů se za vnější povrch považují všechny 

nerovnosti a praskliny na povrchu zrna, které jsou širší než hlubší. Vnitřní povrch pak 

zahrnuje plochu stěn všech puklin, dutin a pórů, které jsou hlubší než širší. Vysoká sorpční 

schopnost sorbentu je způsobena velkým množstvím pórů různých velikostí obsažených ve 

struktuře sorbentu. [48, 67] 
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Zrnitost je charakterizována křivkou zrnitosti, sestrojenou jako závislost 

hmotnostního podílu částic menších než je určitá velikost ok síta k celkové hmotnosti 

adsorbentu. 

 

Pórovitost 

Pórovitostí tuhé látky rozumíme celkový objem pórů (viz tab. 1 Orientační údaje 

o objemu pórů u aktivního uhlí) a poměrné zastoupení pórů podle jejich velikosti. V užším 

slova smyslu bývá pórovitostí rozuměn celkový specifický objem pórů (tj. objem pórů v 1 g 

adsorbentu), někdy vyjadřovaný též počtem procent, která z celkového objemu 1 g adsorbentu 

připadají na objem přítomných pórů. [64] 

Vysoká sorpční schopnost sorbentu je způsobena velkým množstvím pórů různých 

velikostí obsažených ve struktuře sorbentu. Jakýkoliv pevný materiál, který obsahuje dutiny 

(které jsou hlubší než širší), kanály nebo mezery, lze považovat za porézní. 

Klasifikovat póry můžeme podle přístupnosti: 

 Uzavřené póry – póry, které jsou izolované od sousedních pórů. Ovlivňují 

makroskopické vlastnosti jako hustotu, mechanickou pevnost a tepelnou 

vodivost. 

 Otevřené póry – póry, které mají spojité kanálky propojené s externím 

povrchem. Mohou být otevřené jen na jednom konci – slepé póry, nebo 

mohou být otevřené na obou koncích – průchozí póry. Otevřené póry 

ovlivňují proces adsorpce. 

Velikost a tvar pórů se může měnit jak v rámci daného sorbentu, tak mezi sorbenty 

navzájem. Nejčastěji se u pórů předpokládá válcovitý či prasklinový tvar. Skutečná 

morfologie pórů však může být daleko rozmanitější, příkladem jsou takzvané lahvičkové póry 

se zúženým vstupním hrdlem. 

Podle klasifikace IUPAC rozeznáváme tyto definované velikosti pórů: 

 Mikropóry: 0-2 nm.  

Supermikro: 0,7-2 nm. 

Ultramikro: < 0,7 nm. 

Submikro: < 0,4 nm. 

 Mezopóry: 2-50 nm. 

 Makropóry: > 50 nm. [32] 

 

Pro snadnou adsorpci jsou nejvýznamnější mikropóry vzhledem k jejich téměř 95 % 

podílu na celkovém vnitřním povrchu. Jsou rozhodujícím činidlem sorpční kapacity daného 

uhlíkatého materiálu.  
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Hlavní funkce makropórů, vzhledem k jejich velikosti, spočívá ve zprostředkování 

přístupu molekul adsorbátů k pórům menších rozměrů v hloubce zrna. 

Mezopóry slouží v převážné míře jako transportní póry pro difuzi molekul adsorbátu 

od makropórů k mikropórům.  

        

              Tabulka 1  Orientační údaje o objemu pórů u aktivního uhlí podle Dubinina [64] 

Třída pórů cm
3
/g cm

3
/g 

Mikropóry 0,15-0,5  

Mezopóry – přechodné póry (podle 

                   Dubinina)          

0,02-0,1 Aktivní uhlí s rozvinutou 

přechodnou strukturou     0,3-0,85 

Makropóry 0,2-0,5  

 

Blízká, ale odlišná od pórovitosti je nerovnost povrchu. Pro její odlišení se obvykle 

považuje předpoklad, že nerovný povrch není pórovitý, dokud nemá nerovnost hlubší než 

širší. [32, 48, 63, 64] 

 

Specifický povrch 

Specifický povrch udává plochu povrchu připadající na hmotnostní jednotku 

adsorbentu . Specifický povrch adsorbentů znamená celkový povrch pórů, které se 

nacházejí uvnitř adsorpčního materiálu. Porézní systém u některých adsorbentů je vysoce 

rozvinut a jejich celkový specifický povrch může dosahovat i více než 1500 . 

Velikost plochy povrchu adsorbentu se stanovuje různými metodami, např. adsorpcí plynů, 

par organických látek (benzenu) i adsorpcí z roztoku (adsorpce barviv, např. methylenové 

modře nebo fenolu). Velikost adsorpčního povrchu není rozhodujícím činitelem, důležitá je 

také velikost aktivních pórů. Z tohoto hlediska je vhodnější charakterizovat sorpční materiály 

pomocí adsorpčních izoterem. [88] 

 

Chemické vlastnosti 

Z hlediska chemických vlastností má význam zejména polarita adsorbentu, určující 

míru ovlivnění adsorpce polaritou adsorbentu. Čím je adsorbent polárnější, tím má větší 

tendenci adsorbovat látky polárního charakteru a naopak, čím je méně polární, tím menší je 

vliv polarity adsorbátu na dosažený výsledek adsorpce. Viz kapitola: 3.3 Faktory ovlivňující 

adsorpci. [21, 88] 
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4.2 Druhy sorpčních materiálů z hlediska výskytu, výroby a použití 

Pod pojmem adsorbent (sorbent) rozumíme především látky v tuhém skupenství, 

různého chemického složení, uvedené do takové formy, aby měli co největší aktivní povrch. 

Sorpční materiály (adsorbenty) jsou takové materiály, které z pevných povrchů nebo 

kapalin odstraňují kontaminant (adsorbát) za procesu adsorpce do porézní struktury 

adsorbentu. [53, 67] 

Pro odstranění adsorbátů procesem adsorpce využíváme tyto nejpoužívanější druhy 

sorbentů: 

4.2.1    Jednoduché a přírodní sorbenty 

Většina těchto sorbentů je používána pro hrubé odstranění ropných látek z půdy 

a vodní hladiny nebo při nižších nárocích na vyčištění odpadních vod. Jejich výhodou je 

snadná dostupnost a nízká cena. Mezi tyto sorbenty zahrnujeme adsorpční hlíny (bentonit), 

rozsivkové zeminy (křemelina), různé druhy dřevěných pilin, kůry, rašelinu, aj.  

Adsorpční hlíny (hlinitokřemičitany a zeolity) 

Bentonit (starší název valchařská hlinka nebo fullerské hlinky) je hornina 

charakteristická svým vysokým obsahem jílovitých minerálů. Výchozí surovinou pro výrobu 

bentonitu je kaolin, což je v přírodě přeměněný živec. Hlavní složkou kaolinu je kaolinit. 

Zahříváním kaolinu za tlaku v slabě alkalickém prostředí vzniká bentonit neboli 

montmorillonit sodný, vzorec (10). [44] 

 

 

 

Pro své vlastnosti má bentonit široké spektrum využití. Bentonit využíváme jako 

adsorbent k odstranění olejů, tuků a ropných látek, jako těsnící látka při stavbě skládek 

komunálního a nebezpečného odpadu, jako bělící látku v potravinářském a textilním 

průmyslu, využití nachází také ve slévárenství, keramickém a stavebním průmyslu. 

Čistírenského postupu, využívajícího adsorpční schopností křemičitanů, popř. 

fosforečnanů, lze použít k čištění odpadních odmašťovacích lázní z alkalického odmašťování, 

popř. oplachových vod z odmašťovacího procesu. 

Kromě bentonitů jsou jako adsorpční jíly využívány hlinitokřemičitany. Jako 

molekulová síta se označují přírodní a syntetické krystalické hlinitokřemičitany, nazývané 

souhrnně také krystalické zeolity. Tyto jsou širokou skupinou jílovitých hornin, z nichž 

nejznámější je klinoptiolit. Zeolity se nacházejí v různé formě v přírodě a jsou i uměle 

syntetizovány. Mohou být chemicky modifikovány obohacováním o NaCl, Ca
2+

, K
+
, Cu

2+
, 

Co2, což mění jejich sorpční kapacitu a specificitu. Modifikace prostřednictvím NaCl má 

schopnost vázat amoniak. Typické pro zeolity je, že obsahují mikropóry jednotného rozměru. 

Tato skutečnost umožňuje při jejich použití oddělovat podle velikosti molekul látky, které 
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jsou si velikostně poměrně blízké. Proto jsou také nazývány „molekulovými síty“. Zeolity, 

které mají výrazný obsah oxidu hlinitého, jsou hydrofilní, zeolity s převahou oxidu 

křemičitého, jsou hydrofobní. Průmyslově se vyrábějí zeolity již o vlastnostech podle zadání. 

Vyráběné zeolity jsou velmi jemné krystalky (od jednoho mikronu do jednoho milimetru), 

které jsou do větších granulí spojovány pomocí pojiva. Amorfní zeolity jsou mimo jiné 

využívány jako iontoměniče při úpravách vody. [10, 16, 19, 53] 

Křemelina 

Křemelina (někdy též nazývána diatomit nebo rozsivková zemina) je materiál 

vzniklý z mořské fauny a skládající se ze semiamorfního kysličníku křemičitého a z menšího 

množství kysličníku železitého a hlinitého.  

Pro likvidaci ropných havárií a úniku chemických látek je využívána speciálně 

upravovaná granulovaná křemelinová drť. Pro své vlastnosti je vhodná k užití v průmyslu, 

zemědělství a lesnictví. Sorpční drť je určena na zachytávání a sběr kyselin, zásad, 

rozpouštědel, olejů a paliv, oxidantů i běžných kapalin. [53] 

Expandovaný perlit 

Expandovaný perlit je lehká, zrnitá, sklovitá hmota vulkanického původu, šedobílé 

barvy, která obsahuje velké množství drobných pórů, vyráběná tepelným zpracováním 

surového perlitu. Perlit je v podstatě amorfní křemičitan hlinitý, který patří ke kyselým 

vulkanickým sklům obdobně jako obsidián, smolek a pemza, od kterých se liší obsahem 

chemicky vázané vody. Tepelným zpracováním při teplotách 850-1150 ºC vznikne produkt ve 

formě drobných dutých kuliček různých velikostí. Při tepelném zpracování (expandaci) se 

objem perlitu (expandovaného perlitu) zvětšuje 5 až 10 krát.  Perlit má minimální hustotu 

140-150  a dostatečně velkou sorpční kapacitu. V ideálních podmínkách adsorbuje 

300-900 % své hmotnosti. V laboratorních podmínkách bylo dosaženo při použití perlitu 

zbytkových koncentrací ropných látek ve vodě v řádu  při účinnosti odstranění 99,7-

99,9 %. [16, 49]  

Vzhledem k jeho hydrofobním vlastnostem se perlit dobře uplatňuje při odstraňování 

olejových emulzí z vodní hladiny, popřípadě při kontaminaci půdy. Jeho další možné využití 

je ve stavebnictví nebo v zemědělství. 

Rašelina 

Sypký rašelinový sorbent je přírodní sorbent, který prošel tepelnou úpravou, při 

kterém dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci huminové 

kyseliny. Vyloučené přírodní vosky způsobují hydrofobnost. V rašelině je přirozeně obsažená 

huminová kyselina, která je schopná přímo do svého řetězce vázat chemické látky, např. 

uhlovodíky. Rašelinový sorbent vykazuje vysokou sorpční kapacitu. Používá se k likvidaci 

ropných látek z pevného povrchu, viz obr. 5 i z vodní hladiny viz obr. 2, 41, 42. Vyznačuje se 

pro jeho biologicky odbouratelný materiál snadnou likvidací. 
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Předností pro nakládání s naadsorbovanými sorbenty jako jsou např. dřevěné piliny 

a rašeliny je jejich hořlavost a možnost po vyschnutí je snadno spálit společně se 

zachycenými ropnými látkami. [2] 

 

 

Obrázek 5  Aplikace rašeliny a popelu PPoly II., PFl I. na únik motorové  nafty 

 

Uhlíkaté materiály (AUM) 

K významným a v ochraně životního prostředí nejvíce využívaným sorbetům patří 

přírodní sorbenty na bázi uhlíkatých materiálů. 

Aktivní uhlíkaté materiály (AUM) jsou vysoce uhlíkaté látky s mohutnou porézní 

strukturou. Díky ní dosahují vysokých sorpčních hodnot vztažených na jednotlivé množství 

a povrch materiálu. AUM nejsou tvořeny pouze atomy uhlíku, ale v jejich struktuře se 

vyskytují i jiné prvky a sloučeniny, které zůstávají ve struktuře nebo se do nich dostanou při 

přípravě a výrobě aktivních uhlíkatých sorbentů. [8, 11] 

Z hlediska klasifikace výchozích surovin a velikosti pórů v sorbentu, můžeme AUM 

rozdělit na: 

Aktivní uhlí (AU) 

Mezi nejvyužívanější adsorbenty patří převážně aktivní uhlí. Je považováno za 

adsorbent s převažujícím nepolárním charakterem. Při adsorpci na něm se uplatňují především 

mezimolekulární síly, ale částečně i chemické vazby. Aktivní uhlí je pórovitá uhlíkatá látka, 

která se vyrábí tepelným zpracováním – karbonizací aktivně uhlíkatého materiálu téměř 

výhradně rostlinného původu, např. dřeva, uhlí, rašeliny, pecek a různých skořápek. Postup 

výroby aktivního uhlí se provádí dvěma způsoby. První způsob je aktivací vodní parou 

(dvoustupňová aktivace). V prvním stupni se materiál karbonizuje při teplotě 600 °C, přitom 
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se odstraní většina uhlíkatých látek. Ve druhém stupni se zpracovává v rotační nebo etážové 

peci, kde se zahřívá v proudu páry na 900-1100 °C, kdy dochází k aktivaci – otevření pórů. 

Druhý způsob je chemickou aktivací (jednostupňová aktivace). Surovina se smísí 

s chemikáliemi a tato směs se karbonizuje při teplotě 400-500 °C. Chemikáliemi jsou kyselina 

fosforečná a ZnCl2. Chemikálie nabobtnají surovinu (většinou dřevo) a uvolní buněčnou 

strukturu. Při karbonizaci zabraňují zpětnému smrštění pórů a snižují tvorbu dehtu. 

U jednostupňové aktivace je stupeň čistoty menší než u uhlí aktivované vodní parou. [15, 21] 

Výchozí surovinou pro výrobu aktivního uhlí je bukové a habrové dřevo (může být 

i březové aj.), které je následně aktivováno (vodní parou nebo kyselinou fosforečnou). Při tom 

získává pórovitou strukturu, která sestává z malých grafitových krystalků a amorfního uhlíku. 

Jemná struktura dává předpoklad pro jeho důležitou vlastnost, podmiňující vysokou adsorpční 

schopnost a tou je vnitřní povrch, který se udává od 400 až do 2000 m
2
.g

-1
(v některých 

literaturách i více [10, 88]). U aktivního uhlí se rozlišují tři skupiny velikosti pórů: makropóry 

– průměr přes 25 nm, mezopóry – průměr 1-25 nm, mikropóry – průměr pod 1 nm. [44] 

Největší část povrchu je tvořena mikropóry, které zaujímají cca 95 % z celkové 

plochy a mají hlavní význam pro adsorpci, malý význam pro adsorpci zastávají makropóry, 

avšak mohou ovlivňovat rychlost difuze (přístup k mezopórům a mikropórům). [21, 45] 

Na aktivním uhlí jsou adsorbovány především organické látky, při čemž 

rozhodujícím faktorem je velikost molekul (relativní molekulová hmotnost) adsorbované 

látky, její tvar a polarita. [44]  

Aktivního uhlí se používá jako práškové adsorpční hmoty, nebo jako granulí o různé 

velikosti a různých sorpčních vlastnostech. 

Aktivní uhlí o menší velikosti pórů je vhodné pro odstranění chuťově a pachově 

závadných látek z pitné vody jako např. chlorované uhlovodíky a u odpadních vod např. 

fenoly, benzen s poměrně malou molekulovou hmotností. Aktivní uhlí o větší velikosti pórů 

je vhodné k adsorpci látek vysokomolekulárních, jako jsou detergenty, huminové látky, 

barviva apod. [44] 

V odpadních vodách lze použít aktivní uhlí k odstranění toxických a biologicky 

nerozložitelných organických látek. Pro odstranění využíváme práškové aktivní uhlí, které se 

dávkuje do aktivační nádrže, možné je i dávkování práškového aktivního uhlí do biologicky 

vyčištěné odpadní vody, poté následuje jeho separace, např. na pískových filtrech. 

Granulované uhlí používáme v koloně zařazené za biologickým stupněm čistírny městských 

odpadních vod pro dočištění odpadních vod. [44, 64] 

Adsorpční filtry plněné aktivním uhlím jsou významné svou jednoduchostí 

a účinností při kontaminaci podzemních vod ropnými látkami. Škody vyvolávané haváriemi 

bývají v těchto případech z ekonomického hlediska podstatně vyšší než cena granulovaného 

aktivního uhlí. [16] 

Granulované aktivní uhlí se může po využití adsorpční kapacity vícenásobně 

regenerovat. Nasycené aktivní uhlí se regeneruje podle povahy adsorbovaných látek, 
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regenerace je ekonomicky příznivější ve velkých provozech. Ve vodárnách se sorpční filtry 

s aktivním uhlím proplachují hydroxidem nebo uhličitanem sodným a pak se propařují vodní 

parou o teplotě 105-110 °C a tlaku 0,1 MPa. [15] 

Při čištění odpadních vod, kdy se sorpcí zachycuje jedna nebo několik příbuzných 

látek, se aktivní uhlí regeneruje extrakcí (příkladem je odfenolování vod aktivním uhlím 

a jeho regenerace benzenem). Při čištění odpadních vod, kdy se adsorpcí odstraňuje pestrá 

směs organických látek, se nejčastěji provádí regenerace termická. Při regeneraci rozlišujeme 

čtyři stupně: sušení v sušící vaně (při 100 °C), pyrolýzu adsorbátu (do 800 °C), aktivaci (až 

1200 °C) a hašení ve vodě. Rozhodující stupeň pro kvalitu regenerovaného uhlí je vlastní 

aktivace. Ztráty při regeneraci tvoří 5 až 10 %. K regeneraci se používají přímo vyhřívané 

hrablové pece nebo nepřímo vyhřívané rotační pece. [21] 

Vzhledem k celkové spotřebě dřeva a tím pádem i vysoké ceně, se hledá dostupnější 

technologie výroby aktivního uhlí z jiných surovin. [45, 53, 64] 

Aktivní koks (AK) 

Aktivní koks má tzv. tridisperzní strukturu, to znamená, že obsahuje všechny třídy 

pórů: mikropóry, mezopóry i makropóry. Měrný povrch dosahuje řádově stovek m
2
.g

-1
 a je 

tedy menší než u aktivního uhlí, je však pevnější, oděru vzdornější a levnější. 

Firma Rheinischer Braunkohler Werke AG vyrábí hnědouhelný koks ze suchého 

hnědého uhlí (lignitu) při teplotách 800-1000 °C, doba zdržení suroviny v peci je okolo 45-60 

min. Produktem je aktivní koks o zrnění 0-16 mm, měrném povrchu okolo 300 m
2
.g

-1
, se 

zbytkovým obsahem těkavých podílů do 3 % hm. Uhlí je sušeno ve válcové sušárně, vedeno 

přes zásobník do reaktoru, který je vyhříván na teplotu kolem 950° C pomocnými hořáky. 

Uhlí je přiváděno na Kónický talíř o průměru 23 m. Pomocí svislých plechů je řízena výška 

vrstvy uhlí a jeho pohyb ke středu, kde vypadává aktivní koks. 

Aktivní koks lze aplikovat vsádkovým způsobem nebo častěji v koloně při čištění 

fenolových odpadních vod, při kterých spolupůsobí mikrobiální rozkladné děje, kterými jsou 

fenoly v aerobních podmínkách rozkládány. U vsádkového postupu se koksový prach mísí 

s vodou a vedle fenolů adsorbuje i mastné kyseliny (např. octovou).  

Aktivní koks se používá také na odstranění SO2, NOx a některých jiných škodlivin ze 

spalin (HCl, HCN, dioxiny).  

Aktivní koks je nejlevnější adsorpční uhlíkatý materiál. Regenerace koksu je možná 

jeho zahřátím na teplotu 550 °C. [11, 35] 

Uhlíkaté molekulové sítě (UMS) 

Vyznačují se tzv. monodisperzní strukturou pórů (poloměry póru 0,3-0,6 nm), které 

zamezují adsorpci molekul větších než rozměr pórů. Tato vlastnost způsobuje zabránění 

přenosu nežádoucích příměsí (selektivita adsorpce). Výroba je velmi náročná a drahá. 

Používají se k získávání dusíku ze vzduchu a vodíku z koksárenského plynu a k obohacování 

vzduchu kyslíkem. Mají schopnost oddělovat malé molekuly od velkých. [15, 48, 70]. 
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Sorbenty z druhotných surovin 

Uhelný prach, škvára, popel, popílek, recyklovaná celulóza, polyuretan aj., jsou 

využívány jako druhotné suroviny. Škvára, popel, popílek jsou odpady z tepelných procesů. 

Výhodou sorbentů na této bázi jsou nízké pořizovací náklady, nevýhodou proti některým 

sorbentům je nižší sorpční účinnost. 

Popílků (zvláště pak hnědouhelných) se může využít k čištění (nebo dočištění) 

odpadních vod obsahujících fenoly. Fenoly působí i v malé koncentraci značné potíže. 

Schopnost popílků poutat fenoly je dána obsahem nedopalu. Částice nedopalu mají charakter 

koksu, jsou vysokopórovité. Pevnost vazby mezi fenolem a popílkem je tím větší, čím větší je 

sorpční kapacita popílku. Pomocí metalurgických pevných odpadů např. popílků ze spalování 

uhlí, které se chovají jako sorbenty, je také možno využít k redukci toxicity a těžkých kovů 

v odpadních vodách. [19,44]. 

Jako náplně do filtračních jednotek pro zneškodňování nebezpečných látek 

a organického znečištění v městských odpadních vodách můžeme využít upravený popel 

z elektrárenských nebo teplárenských kotlů (např. filtrační látka (sorbent) Cinis). 

Popel a polyuretan jako druhotné suroviny jsou využívány pro svou adsorpční 

schopnost srovnatelnou např. s rašelinou k odstraňování ropných látek z vody a půdy. Viz 

kapitola: 6.1 Odstranění ropných produktů za pomoci popele po spalování biomasy. 

Popel, popílek a škvára se po využití adsorpční kapacity neregenerují, ale se 

skládkují. [8, 19, 33, 44] 

4.2.2    Syntetické a textilní sorbenty 

Syntetické sorbenty (používaný také obchodní název chemické sorbenty) dosahují 

vysokých sorpčních kapacit a jsou předurčeny k likvidaci chemikálií, a to i včetně silně 

agresivních kyselin a zásad. 

Syntetické sorbenty 

Syntetické sorbenty jsou nejčastěji tvořeny polypropylénovými syntetickými vlákny 

s vysokou chemickou odolností. Z polypropylenových vláken je tvořena neprašná sypká 

sorbentová drť s velmi vysokou sorpční kapacitou a vysokou chemickou odolností nebo také 

textilní sorpční materiály s nanesenou polyetylénovou vrstvou, které dosahují velké sorpční 

kapacity i velké životnosti. [59] 

Silikagel 

Silikagel je pórovitá forma oxidu křemičitého, vyráběná synteticky z křemičitanu 

sodného. V současné době se nejčastěji využívá porézní silikagel se specifickým povrchem 

50-500 a velikostí pórů kolem 10 . Výhodou silikagelů je možnost přípravy 

velkého specifického povrchu, možnost volby velikosti a distribuce pórů. 
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Silikagely se využívají převážně pro čištění pomocí sloupcové chromatografie 

v kolonách a také jako sorpční materiál k odstranění CO2 z bioplynu. Dále se využívá jeho 

sorpční aktivity vůči amoniaku v průmyslových ochranných maskách, může se uplatnit i při 

rekuperaci průmyslových rozpouštědel, při částečném nebo úplném dělení plynů a kapalin při 

výrobě ropných a farmaceutických produktů. [40, 53, 65] 

Textilní materiály 

Textilní sorpční materiály mají mnohostranné využití pro sběr ropných látek 

z pevného povrchu (univerzální) i z vodní hladiny (hydrofobní), případně jako náplně 

průtokových sorpčních kolon a dočišťovacích filtrů. 

Textilní sorpční materiály jsou netkané textilie vyrobené z polypropylenových, příp. 

polyetylenových vláken, zpracované ve formě: koberců a rohoží, hadů a polštářů, 

nekonečných pásů, segmentů a přaden, stříží a drtí. Výhodou použití textilních sorpčních 

materiálů je jejich vysoká sorpční schopnost (až 15 g na 1 g sorbentu), vysoká odolnost, 

dlouhodobá životnost, nízká hmotnost, snadná manipulace (bezprašná aplikace), možnost 

úpravy potřebného tvaru a možnost regenerace. [43, 59] 

Reaktivní a katalytické sorbenty 

Reaktivní sorbenty se zpravidla připravují máčením jednoduchých sorbentů 

v alkalických roztocích tak, aby při styku s kontaminantem došlo k jejich detoxikaci 

chemickou cestou. 

Polymerní sorbenty  

Využívány jsou zejména polymerní pryskyřice vyrábějící se obvykle pod označením 

Amberlite XAD s připojeným číslem. Jedná se o polymerní organické látky, při jejichž výrobě 

lze ovlivnit strukturu pórů a tím i aktivní povrch, čímž se docílí určité selektivity pro adsorpci 

organických sloučenin. Polymerní pryskyřice jsou vhodné pro odstranění aromatických 

uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků, fenolů, alkoholů a ketonů. Tyto sloučeniny lze 

odstranit na zbytkovou koncentraci pod  (účinnost adsorpce je závislá na druhu 

sorbované látky).  

Proti jiným adsorbentům mají pryskyřice vyšší adsorpční kapacitu a snadněji se 

regenerují. Ve srovnání s aktivním uhlím se dociluje vyššího efektu odstranění organických 

látek při podstatně větším zatížení. Zatěžování se hodnotí podle objemových jednotek vody, 

které protečou za časovou jednotku objemovým množstvím adsorbentu . 

U aktivního uhlí bývá zatížení , u polymerních pryskyřic je zatížení až 

. 

Regenerace se provádí vodní parou, např. při adsorpci uhlovodíků nebo 

rozpouštědly, používanými převážně při adsorpci pesticidů. Jako rozpouštědlo využíváme 

aceton, metanol, isopropanol aj. Rozpouštědla se po vydestilování vrací zpět do procesu. 

Tímto způsobem lze využít i zachycený adsorbát. [15, 16, 34] 
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Katalytické sorbenty mají obdobné vlastnosti jako reaktivní sorbenty s tím, že 

u reaktivních sorbentů nedochází k regeneraci aktivních center sorbentu během detoxikace, 

jako je tomu u katalytických sorbentů. Příkladem jsou např. polyoxometaláty sorbované na 

polymerních matricích. [34] 
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5 Odpady a jejich možné způsoby nakládání a využití 

Veškerá činnost dnešní společnosti je doprovázená vznikem odpadů. Struktura 

odpadů i jejich původ, včetně různých způsobů nakládání s nimi, je velmi pestrá. Otázka 

jejich zneškodňování nebo racionálního využití představuje v dnešní době prvořadý úkol, a to 

jak z hlediska ekonomického, tak převážně z hlediska ochrany životního prostředí. 

5.1    Způsoby nakládání s odpady 

Odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb. každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených 

v příloze č. 1 k tomuto zákonu. [7] 

Nakládání s odpady zahrnuje celou řadu činností, jako je shromažďování, přeprava, 

skladování, úprava, využití (recyklace) a zneškodňování odpadu. 

S odpady je možno nakládat různými způsoby. Nejžádanější způsob z hlediska 

životního prostředí je tzv. bezodpadová technologie – vyloučení vzniku odpadu vhodným 

technologickým opatřením. Při nepřijatelnosti využití bezodpadové technologie se způsob 

nakládání s odpady řadí podle priority vzhledem k účinkům na životní prostředí (i ekonomice) 

následovně: 

 Omezení vzniku (minimalizace) odpadů u výrobce. 

 Využívání odpadů – materiálové využití (recyklace, kompostování). 

  – energetické využití (spalování). 

 Zneškodňování odpadů (ekologicky únosné a ekonomicky výhodné). 

Některé z těchto činností se navzájem překrývají. Například při zneškodňování lze 

některý odpad využít současně jako druhotnou surovinu.  

Každý druh odpadu lze zneškodňovat různými způsoby, které mají své přednosti 

i nevýhody. To se týká zejména nebezpečných odpadů, jejichž nevhodné zneškodňování může 

představovat vážné nebezpečí pro životní prostředí. Vedle toho jsou odpady často cennou 

druhotnou surovinou a je tedy žádoucí přednostně zvolit takový způsob zneškodňování, který 

by umožnil současně jejich další využití.  

Hlavní způsoby zneškodňování odpadů:  

1. Recyklace. 

2. Skládkování. 

3. Tepelné způsoby. 

4. Biologické způsoby. 

5. Fyzikální a chemické způsoby. [14, 36] 
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Recyklace 

Pod pojmem recyklace je třeba chápat takovou formu opětovného zhodnocení 

odpadů, při které se jednak zmenšuje spotřeba surovin a energie a jednak omezuje zatížení 

životního prostředí. [14] 

Recyklační technologie je souborem na sebe navazujících procesů, postupů, 

technologických operací, jejichž cílem je přeměna odpadů na druhotnou surovinu. Za příklad 

recyklace lze považovat máloodpadové technologie, kdy nedochází ani k časovému ani 

prostorovému posunu mezi vznikem odpadu a jeho využitím. Zatímco u máloodpadových 

technologií musí být příslušné postupy zpracování odpadů součástí výrobní technologie, jsou 

recyklační technologie zpravidla realizovány samostatně. [7] 

Podle recyklační technologie mohou nastat tři případy zpracování kdy: 

1. Recyklační technologie se uskutečňuje v závodě, v němž odpad vzniká. 

2. Recyklační technologie se uskutečňuje v závodě, ve kterém sice odpad 

nevznikl, ale využívá se zde z něho vyrobená druhotná surovina. 

3. Recyklační technologie je samostatným výrobním procesem a vyrobená 

druhotná surovina se stává zbožím. 

Výhledově by recyklační technologie měly být nahrazeny máloodpadovými 

technologiemi, u nichž bude environmentální aspekt výrobní činnosti brán plně v úvahu. [36] 

Skládkování 

Skládkování je způsob odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady zaváženy 

plánovitě na skládku, hutněny, pravidelně překrývány interním materiálem. V České republice 

se skládkováním dosud odstraňuje převážná část odpadů, i když se skládkování považuje za 

nejméně žádoucí formu odstraňování odpadů. 

Skládka (podle definice ČSN 83 8030) je technické zařízení, stavební objekt 

technologicky vybavený tak, aby odpady v něm přijaté a trvale uložené nemohly negativně 

ovlivňovat podzemní ani povrchovou vodu a horninové prostředí a aby byly minimalizovány 

vlivy na ovzduší jak po dobu jeho životnosti, tak i po jeho uzavření. Skládky se podle 

technického zabezpečení dělí do tří skupin: 

1. Skupina S – interní odpad (označován také jako S-OI). 

2. Skupina S – ostatní odpad (označován také jako S-OO + podskupiny). 

3. Skupina S – nebezpečný odpad (označován také jako S-NO). [36] 

Moderní skládky skupin S-OO a S-NO jsou vybaveny řadou technologických 

souborů, musí být vybaveny zařízením na nakládání s výluhovými vodami a čerpání 

skládkového plynu, vznikající v průběhu skládkování v tělese skládky a monitorovacích 

prvků sloužících k bezpečnosti provozu. [36] 

Skládkovat lze pouze tuhé komunální odpady, upravené kaly z čistíren městských 

a odpadních vod, odpady interní nebo biologicky odbouratelné. Vyjma zcela speciálních 

postupů jsou vyloučené ze skládkování toxické odpady. [36] 
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Tepelné způsoby 

Tepelné zpracování zahrnuje termické procesy, což jsou technologie působící na 

odpad teplotou přesahující mez chemické stability.  

Pod pojmem tepelné zpracování odpadů je zahrnuto především jejich spalování 

a pyrolýza a dále různé procesy zplyňování a zkapalňování odpadů a rovněž tzv. mokrá 

oxidace. [36] 

Hoření tuhého paliva (např. odpadu) má charakter jak homogenní (hoření prchavé 

hořlaviny), tak i heterogenní (hoření tuhého uhlíku). Celý proces hoření tuhého paliva se 

rozděluje na několik fází: ohřev a sušení paliva, termický rozklad paliva, při kterém nastává 

uvolňování hořlaviny s následným hořením a tvorbou koksového zbytku (uhlíku), vznícení 

a hoření koksového zbytku, tvorba popela. Teplota se pohybuje v širokém rozmezí 300-2000 

°C. Spalováním odpadů dochází k omezení celkového množství odpadů a tím k zaplňování 

skládek, k snížení množství organických kontaminantů v odpadech a zkoncentrování těžkých 

kovů v zachycovaném popílku. [6, 58] 

Proces termického zpracování (likvidaci) odpadu dělíme na: 

1. Procesy oxidativní – proces, při kterém je v reakčním prostoru obsah kyslíku 

stechiometrický nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu. Tyto 

procesy zahrnují spalování nízkoteplotní i vysokoteplotní. 

2. Procesy reduktivní – proces, při kterém je v reakčním prostoru obsah kyslíku 

nulový nebo substechiometrický, vzhledem ke zpracovávanému materiálu. 

Tyto procesy zahrnují pyrolýzu a zplyňování. 

Využití tepla vzniklého v tomto procesu je již nezbytným vedlejším jevem. 

Spalování odpadů je vhodným procesem nakládání s odpady, a to převážně při 

spalování nebezpečných odpadů. Na druhé straně má však některé omezení ekonomického, 

technického a environmentálního charakteru. 

Jedním z využívaných způsobů nakládání s biomasou je tepelné zpracování. Při 

tepelném zpracování biomasy využíváme oxidativní proces. [6, 58] 

 Biologické způsoby 

Přesto, že laboratorně byla vyvinuta celá řada biologických procesů pro různé druhy 

odpadů, v praxi se biologická úprava odpadů používá jen pro omezené množství odpadů. 

Hlavním důvodem jsou ekonomické parametry procesů a proveditelnost ve velkém měřítku, 

citlivost procesů na změny ve složení vstupních látek a nízká účinnost. Biologické úpravy 

odpadů mají i při svých nedostatcích mnoho příznivých technologických vlastností. Velkou 

výhodou některých biologických technologií je to, že rozkládají nežádoucí a nebezpečné 

organické látky na neškodné produkty nebo přeměňují toxické sloučeniny nebo ionty na 

netoxické. 

Prakticky se biologické způsoby používají zejména pro kompostování odpadů. 

Kompostování je způsob využití biologicky rozložitelných odpadů k výrobě organického 
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hnojiva – kompostu. Přeměnu organické hmoty odpadů na humusové složky při 

kompostování zabezpečují převážně aerobní organismy. Jde o analogické procesy jako při 

přeměně organické hmoty v přírodním prostředí. 

Další z možných biologických způsobů využití je úprava odpadů obsahujících ropné 

uhlovodíky, při anaerobní digesci odpadů s cílem získávání bioplynu a při mechanicko-

biologické před-úpravě odpadů. [6, 17] 

Fyzikální a chemické způsoby 

Cílem fyzikálního a chemického zpracování odpadů je umožnění regenerace surovin, 

získání druhotných surovin a energie, odstraňování nebo snížení nebezpečnosti odpadů či 

zmenšení objemu odpadů. Tyto způsoby slouží především pro úpravu průmyslových 

chemických odpadů, zejména nebezpečných. Úprava nebezpečných odpadů je mimořádně 

technologicky náročná a nákladná zejména v případech, kdy se jedná o směsné 

neseparovatelné odpady. Právě tyto druhy odpadů tvoří podstatnou část odpadních produktů 

chemického průmyslu. 

Nejběžnější používané fyzikální procesy zpracování odpadů: 

1. Adsorpce – vhodná pro odstranění kontaminantů z kapalných a plynných 

produktů. 

2. Destilace – vhodná pro zpracování organických kapalných látek. 

3. Sušení a odpařování – vhodné pro zpracování nebezpečných odpadů. 

4. Rozpouštědlová extrakce – vhodná k separaci odpadů z vodních roztoků. 

5. Vymývání půd – vhodné k čištění půd kontaminovaných nebezpečnými 

odpady. 

6. Membránová separace (reverzní osmóza, ultrafiltrace, hyperfiltrace, 

elektrodialýza) – vhodná při minimalizaci nebo recyklaci nebezpečných 

odpadů. 

7. Vymražování, stripování, rozrážení emulzí. 

Chemické způsoby zpracování odpadů: 

1. Neutralizace – zpracování kyselých nebo alkalických odpadů. 

2. Oxidačně-redukční reakce – použití zejména pro zpracování kovonosných 

a anorganických odpadů. 

3. Hydrolýzní procesy – detoxikace hydrolýzou laboratorních a průmyslových 

odpadů. 

4. Srážení – využití při odstranění toxických kovů z roztoků. 

5. Elektrolytické procesy – odstranění kovů z oplachových vod. 

6. Ionexy – vhodnost k čištění použitých kyselin a radioaktivních prvků. 

7. Flokulace, dehalogenace, fotolýza. 

Speciálním případem fyzikálně-chemické úpravy odpadů je jeho stabilizace 

(solidifikace, fixace, enkaspulace, cementace, bitumenace, vitrifikace), tj. přeměna odpadu na 
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nerozpustný produkt pomocí chemických procesů nebo jeho zachycení na vhodný sorbent.  

[6, 7, 14, 36] 

5.2    Využití popele po spalování biomasy 

Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa. 

Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa 

pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, vedlejší 

organické produkty nebo organické odpady. Teoreticky lze k získání energie využít všechny 

formy biomasy, protože základním stavebním prvkem živé hmoty je uhlík a jeho chemické 

vazby obsahující energii. Jako jeden ze základních zdrojů biomasy jsou považovány rostliny, 

z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo, slámu 

a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný tříděný 

komunální odpad nebo plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod.  

K nejlevnějším způsobům získávání tepla patří spalování dřevního paliva. Ostatní 

metody využívání biomasy nejsou vzhledem k vyšším nárokům na technologii a tím i na 

investice v ČR tak rozšířené. Lze očekávat, že největší využití biomasy bude spojeno 

s decentralizovanými zdroji menších výkonů, zejména s kogeneračními jednotkami 

a s jednotkami trigeneračními (současná výroba elektřiny, tepla a chladu). [40, 82] 

Obnovitelné zdroje energie a zejména biomasa jsou pro lidstvo významnou 

alternativou fosilních paliv. Umožňují zlepšit energetickou i ekologickou účinnost. Výroba 

zelené energie má příznivý dopad na životní prostředí. [17, 86] 

Procentuální zastoupení v biomase: dřevo a dřevní odpad (64 %), biologicky 

rozložitelný komunální odpad (24 %), zemědělské plodiny a odpad z jejich zpracování (5 %), 

živočišné zbytky, gastroodpad, vodní rostliny, řasy a další (> 5 %). [46] 

Popel je anorganická část paliva, která zůstane v kotli po spálení organické hmoty 

obsažené v biomase a obsahuje většinu minerálních látek původní biomasy. 

Mezi nejpoužívanější spalovací technologie lze zařadit spalování na roštu, spalování 

ve fluidním loži a prachové spalování. V České republice převládá technologie spalování na 

roštu, za nejvhodnější technologii pro spalování biomasy je považováno spalování ve 

fluidním loži, neboť u spalování biomasy se jedná o méně kvalitní a různorodá paliva 

s vyšším obsahem popela, nižší výhřevností, provozní teplotou a emisemi. Technické 

problémy související se spalováním biomasy jsou způsobeny většinou nízkou spalovací 

teplotou a vysokým zastoupením alkalických kovů (zejména draslíku) v biomase, které 

společně s chlorem, křemíkem a vápníkem způsobují slinování, aglomeraci a spékání popelů, 

zanášení kotle, erozi a také emise prachu a kovů. [82, 83] 

V zařízeních na spalování biomasy můžeme obvykle rozlišit dva hlavní druhy 

popelů: roštový a úletový. Chemické složení a množství popelů z biomasy se odvíjejí nejen od 

typu spalované biomasy, druhu rostliny nebo její části, růstových podmínek, stáří rostliny, ale 
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částečně i od použitých hnojiv a pesticidů, od doby a techniky sklizně, znečištění, spalovacích 

podmínek, spalovací technologie, skladování aj. [46] 

Zvýšená poptávka po energii z obnovitelných zdrojů znamená i větší množství 

vyprodukovaných popelů po spalování biomasy a pro tyto materiály je nutné nalézt efektivní 

využití. 

Díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem (příznivé zastoupení živin, alkalita, 

dobré sorpční vlastnosti aj.) má dřevní popel poměrně široké spektrum upotřebení. Zejména je 

využíván ke snižování acidity a hnojení zemědělských i lesních půd, ale také např. k hnojení 

plantáží rychle rostoucích dřevin, jako příměs do kompostů, kalů z čistíren odpadních vod 

nebo papírenského průmyslu, stavebních materiálů nebo jako sorbentů. [51] 

Dřevní popel má ale také vlastnosti, které mohou být pro jeho druhotné využití, 

limitující. Hlavním faktorem omezující konkrétní využití dřevního popela může být vyšší 

koncentrace těžkých kovů přesahující povolené limitní hodnoty dané právními předpisy ČR. 

Obsah těžkých kovů je primárně ovlivněn spalovanou dendromasou. Množství těžkých kovů 

vázaných v jednotlivých produktech spalování (podroštový popel, jemné frakce úletového 

popílku) je významně ovlivněno chováním těžkých kovů během procesu spalování, způsobem 

odlučování a separací jednotlivých frakcí popela a způsobem jejich odvádění ze spalovacího 

zařízení. Obsah těžkých kovů v popelu z dřevní biomasy, alkalita (pH až 13) a přítomnost 

spečenin významně ovlivňují jeho následné materiálové využití, tzn., zda popel bude možno 

druhotně využít nebo bude vhodný pouze k uložení na skládku. [84, 86] 

Z právního hlediska může být na popel nahlíženo jako na odpad nebo surovinu, 

pokud bude následně využit jako výrobek (tedy např. registrované minerální hnojivo). 

V otázce možného využití dřevního popela je základní status tohoto materiálu, tzn., jakým 

způsobem bude producent popela deklarovat výsledný produkt spalování biomasy, bude-li 

s ním producent dále nakládat jako s odpadem v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

nebo tento materiál certifikuje a bude ho deklarovat jako výrobek podle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky nebo zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

v platných zněních. [51]. 

Množství popela v palivech z biomasy se průměrně pohybuje v rozmezí 1-6 %. 

Dřevo obvykle obsahuje relativně nižší množství popela (0,3-1 %), kůra (3-4 %), sláma (5 %), 

tráva (7 %), rýžové slupky (až 40 %). [46, 86] 

Pro srovnání, množství popela v černém uhlí se pohybuje mezi 10-13 %. [46] 
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6    Využití odpadů při odstraňování ropných látek za pomoci 

procesu adsorpce 

Volba vhodné dekontaminační technologie přímo ovlivňuje celkovou efektivitu 

dekontaminačních prací. Je přitom nezbytné konstatovat, že jednou z nejvýznamnějších 

dekontaminačních technologií je technologie sorpce. Řešení a možnosti použití sorpčních 

materiálů v tomto případě druhotných surovin jsou popsány v této praktické části. 

Pro daný výzkum jsou použity čtyři druhy popelů z tepláren využívající jako palivo 

biomasu (v našich podmínkách využívaná dřevní hmota). Popel smísený s polyuretanovou 

pěnou a hydrofobizačním činidlem (PPoly II.), popel z roštového ohniště (PRo I., PRo II.), 

popel z granulačního (práškového) ohniště (PPr I., PPr II.) a z ohniště systému IGNIFLUID 

(PFl I., PFl II.). Dané druhy popelů jsou pro výzkum a možné porovnání rozděleny, část je 

ponechána bez hydrofobní úpravy (I.) a část prošla hydrofobní úpravou (II.). Dále je využit 

pro vytvoření sorpčního hada textilní sorbent meltblown a pro srovnání sorpčních schopností 

přírodní rašelinový sorbent. 

Použité postupy, pomůcky a přístroje 

Pro všechny laboratorní experimenty byly použity standardní laboratorní pomůcky, 

a to plastová nádoba o rozměru 40 x 30 cm, skleněné a plastové kádinky, skleněné tyčinky na 

míchání, odměrné válce, plastové nádoby o objemu 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml, nerezové 

sítko (plastové sítko), laboratorní váha DENVER INSTRUMENT SI-400 2A. 

Postup při testování vybraných druhů popelů a testovaných hadů na pevném 

povrchu a vodní hladině 

Při testování sorpčních vlastností na pevném povrchu byla použita v laboratorních 

podmínkách kamenná dlažba velikosti 30 x 30 cm, na kterou byly přivedeny dané druhy 

ropných produktů a testované množství popelů popř. sorpčních hadů. Při poloprovozní 

zkoušce byl zvolen jako pevný povrch asfaltový podklad, viz kapitola 6.1.4 a kapitola 7.  

K experimentům na vodní hladině byla použita plastová nádoba 40 x 30 cm 

o objemu 18 l, do které bylo nalito 3000 ml vody o teplotě 20-21 °C, pH 7,1 a postupně byly 

přivedeny dané druhy ropných produktů. Následně byl aplikován popel v testovaném 

množství popř. sorpční had. Popel byl aktivně promícháván s ropným produktem, při začátku 

styku ropného produktu s popelem (sorpčním hadem) započalo měření času. 

Pro stanovení sorpční kapacity dle postupu normy ASTM F726-06 byly použity 

uvedené pomůcky, viz použité postupy, pomůcky a přístroje. Samotné stanovení je popsáno 

v kapitole 6.1.1.  
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6.1    Odstranění ropných produktů za pomoci popele po spalování 

biomasy  

Popel po spalování biomasy lze díky svým chemickým a fyzikálním vlastnostem 

široce využít. Jedno z možných využití, z důvodu jeho adsorpčních schopností, je 

odstraňování ropných látek.  

 

Použité popely k testování: 

Popel po spalování biomasy s polyuretanem PPoly II. 

Tento sorbent byl připraven z popele po spalování biomasy, polyuretanové pěny 

a hydrofobizační přísady (viz obr. 6) v poměru jednotlivých složek: 1 objemový díl 

hydrofobizovaného popele a 3 objemové díly polyuretanové pěny tak, aby vykazoval jednak 

dobré sorpční schopnosti a zároveň bezproblémovou manipulaci, tzn., aby byl minimálně 

prášivý a při aplikaci neulpíval mimo oblast použití. Pro přípravu vzorků byl použit popel 

velikosti zrna od 1-4 mm. Sorbent byl vyvinut na Institutu environmentálního inženýrství, 

HGF, VŠB-TU Ostrava. [24, 73] 

                     
                   Obrázek 6  Popel PPoly II. 

Složení:  

Popel po spalování biomasy  

Hydrofobizované popely po spalování biomasy rostlinného původu vykazují vysoké 

komplexní sorpční schopnosti vůči extrahovatelným látkám a jimi tvořenými emulzemi 

a disperzemi. [24] 

 

Polyuretan 

Pod pojmem polyuretany se nacházejí polymery, které jsou připraveny adiční reakcí 

mezi polyisokyanáty a sloučeninami bohatými na hydroxylové skupiny. Polyuretan má 
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vysokou otěruvzdornost a houževnatost. Je stálý v benzínech, minerálních olejích, 

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

vhodnou součástí sorbentů. [24, 52] 

Hydrofobizační činidlo 

Hydrofobní (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 použít přísady na bázi organických mastných kyselin a jejich derivátů, 

v případě sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny, draselné soli methylsilanolátů. 

Testovaný popel PPoly II. byl hydrofobizován použitím vodného roztoku draselných solí 

metylsilanolátů (obchodní název Lukofob 39). Hydrofobizace byla provedena 

hydrofobizačním činidlem v poměru 5 hmot % hydrofobizačního činidla k 100 % hmotnosti 

popele [24] 

Popel z roštových ohnišť (pevný rovinný rošt) PRo I., PRo II. 

Roštová ohniště slouží ke spalování kusových tuhých paliv ve vrstvě na roštu. 

Spalovací rošt má v ohništi tyto funkce: vytváří a udržuje vrstvu paliva požadované tloušťky 

a prodyšnosti, zajišťuje přívod vzduchu pro spalování, zachycuje tuhé zbytky po spalování. 

U procesu spalování na roštovém ohništi se produkují pevné zbytky pocházející ze tří různých 

zdrojů, a to z propadu jemných částic roštem, ze zbytků po spalování na konci roštu (popel, 

škvára) a z tuhých zbytků z chlazení a čištění spalin. Zbytky po spalování (popel, škvára 

a ostatní zbytkové částice) jsou kontinuálně odstraněny na konci posledního roštu, a poté 

ochlazeny ve vodních nádržích. Z chladících nádrží jsou pak vyjmuty a dále využity jako 

druhotné suroviny nebo jsou ukládány na skládky. [6, 19, 58] 

Popel PRo I., II. (viz obr. 7, 8) je popel pocházející ze spalování biomasy 

na roštovém ohništi z teplárny Veolia Energie ČR, a.s. Krnov. 

 

                     Obrázek 7  Popel PRo I.                     Obrázek 8  Popel PRo II. 
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Popel z práškových ohnišť (granulační ohniště) PPr I., PPr II. 

Práškové ohniště bylo původně vyvinuto pro spalování prachových zbytků tříděného 

uhlí. Prášková ohniště mají četná nasazení v teplárenských a elektrárenských provozech. 

Výhodou práškových ohnišť je především ve vysoké rychlosti spalování. Původ testovaného 

popele PPr I., II. není uveden dle přání poskytovatele.   

Popel z fluidních ohnišť (ohniště systému IGNIFLUID) PFl I., PFl II. 

Fluidní kotel je zařízení určené pro fluidní spalování zejména práškového uhlí 

a biomasy. Pro svou vysokou účinnost je využíván ve většině tepláren a elektráren. Jemně 

rozemleté palivo se spaluje ve vzestupném proudu vzduchu a nad fluidním roštem nabývá 

vlastností tekutých paliv. Vlastní hoření probíhá okamžitě, takže dochází ke stejnoměrnému 

hoření a produkci jemného popele. [6, 19, 58] 

Popel PFl I., PFl II. (viz obr. 9, 10) je popel pocházející ze spalování biomasy 

na ohništi systému IGNIFLUID z teplárny Veolia Energie ČR, a.s. Krnov. 

 

  

                       Obrázek 9  Popel PFl I.                 Obrázek 10  Popel PFl II. 

6.1.1    Stanovení sorpční kapacity popele PPoly II., PRo II., PPr II., PFl II. a 

rašeliny dle postupu normy ASTM F726-06 

Výrobci a distributoři sypkých sorbentů udávají k výrobkům údaje o sorpční 

kapacitě. Tuto hodnotu stanovuje například akciová společnost Institut pro testování 

a certifikaci, a.s. ve Zlíně (dále „ITC Zlín“). Postup stanovení je dle normy ASTM F726-06 

„Standart Test Metod for Sorbent Performance of Adsorbent“, „rychlý test“. Zjednodušený 

postup stanovení sorpční kapacity dle postupu normy ASTM F726-06 (viz obr. 11-14). 
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1. Odváženo 4 g (20 g) sorbentu.  

2. Výška sorbované kapaliny minimálně 2,5 cm. 

3. Sorbent ponořen na 15 minut do testované kapaliny. 

4. Nasycený sorbent se nechá odkapat po dobu 30 sekund u motorové nafty, motorového 

benzínu, leteckého petroleje a 15 minut u motorového oleje. 

5. Stanovení hmotnosti sorbentu s nasorbovanou látkou. 

Poté proveden výpočet dle normy ASTM F726-06: 

Savost (sorpční kapacita – Oil adsorbencym) = SS/S0          (11) 

  

kde 

SS = SST – S0          (12) 

S0…počáteční hmotnost suchého sorbentu [g] 

SST…hmotnost nasyceného sorbentu [g] 

Výpočtové stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06 

 

Popel PPoly II. (4 g – popel + polyuretanová pěna) 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasyceného a odkapaného popele PPoly II.  

SST 19,40 g – S0 4 g = SS  15,40 g : 4 g = 3,85 g/g (hodnoty viz tab. 2) 

 

         Tabulka 2  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, popel PPoly II. 

 

Popel PPoly II. (4 g) sorpční kapacita dle 

normy 

ASTM F726-06 g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

3,85 g/g 15,40 g (19,80 ml) 

motorová nafta 

 

3,61 g/g 14,44 g (17,69 ml) 

motorový benzín 

 

3,21 g/g 12,84 g (17,68 ml) 

letecký petrolej 

 

3,05 g/g 12,23 g (15,52 ml) 
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         Obrázek 11-14  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, sorbovaná látka m. benzín 

 

Popel PRo II. (popel roštový hydrofobizovaný 4 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasyceného a odkapaného popele PRo II. 

SST 8,33 g – S0 4 g = SS 4,33 g : 4 g = 1,08 g/g (hodnoty viz tab. 3) 

 

           Tabulka 3  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06,  popel PRo II. 

 

Popel PRo II. (4 g) sorpční kapacita dle 

normy 

ASTM F726-06 g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

1,08 g/g 4,33 g (5,56 ml) 

motorová nafta 

 

0,83 g/g 3,32 g (4,06 ml) 

motorový benzín 

 

0,86 g/g 3,45 g (4,75 ml) 

letecký petrolej 

 

0,77 g/g 3,10 g (3,93 ml) 
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Popel PPr II. (popel práškový hydrofobizovaný 4 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasyceného a odkapaného popele PPr II. 

SST 8,88 g – S0 4 g = SS 4,88 g : 4 g = 1,22 g/g (hodnoty viz tab. 4) 

 

 

             Tabulka 4  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06,  popel PPr II. 

 

Popel PPr II. (4 g) sorpční kapacita dle 

normy 

ASTM F726-06 g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

1,22 g/g  4,88 g (6,27 ml) 

motorová nafta 

 

0,92 g/g  3,68 g (4,50 ml) 

motorový benzín 

 

1,12 g/g  4,48 g (6,17 ml) 

letecký petrolej 

 

0,98 g/g  3,92 g (4,97 ml) 

 

 

 

Popel PFl II. (popel IGNIFLUID  hydrofobizovaný 4 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasyceného a odkapaného popele PFl II.  

SST 9,5 g – S0 4 g = SS 5,5 g : 4 g = 1,37 g/g (hodnoty viz tab. 5) 

 

 
            Tabulka 5  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, popel PFl II.  

 

Popel PFl II. (4 g) sorpční kapacita dle 

normy 

ASTM F726-06 g/g 

Ss – sorbované množství   

g (ml) 

motorový olej 

 

1,37 g/g 5,50 g (7,07 ml) 

motorová nafta 

 

1,05 g/g 4,20 g (5,14 ml) 

motorový benzín 

 

1,07 g/g 4,30 g (5,92 ml) 

letecký petrolej 

 

0,95 g/g 3,80 g (4,82 ml) 
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Rašelina (4 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasycené a odkapané rašeliny  

SST 19,60 g – S0 4 g = SS  15,6 g : 4 g = 3,90 g/g (hodnoty viz tab. 6) 

 
           Tabulka 6  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, rašelina 

 

Rašelina (4 g) sorpční kapacita dle 

normy 

ASTM F726-06 g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

3,90 g/g 15,60 g (20,06 ml) 

motorová nafta 

 

3,73 g/g 14,92 g (18,28 ml) 

motorový benzín 

 

3,30 g/g 13,20 g (18,18 ml) 

letecký petrolej 

 

3,53 g/g 14,15 g (17,96 ml) 

 

 

6.1.2  Sledování sorpční kapacity u testovaných popelů a rašeliny 

v laboratorních podmínkách 

Na pevný povrch (kamenná dlažba) a vodní hladinu (3000 ml vody) byly přivedeny 

ropné produkty (motorový olej, motorová nafta, motorový benzín a letecký petrolej) a byl 

sledován sorpční proces do naadsorbování testovaných popelů. Pro pevný povrch byla mezní 

hranice sorpce tzv. „do sucha“ tzn., po sorpci ropného produktu musí být povrch suchý, 

nekluzký, beze stop po ropných produktech. Z vodní hladiny byl sledován proces sorpce tzv. 

„vizuálně“ tzn., po sorpci ropného produktu musí být vodní hladina beze stop po ropných 

produktech.  

Sorpční kapacita testovaných popelů byla srovnávána se sorpční kapacitou dle normy 

ASTM F726-06 a se sorpčními schopnostmi běžně dostupného rašelinového sorbentu. 

Popel PRo I., PPr I., PFl I. neprošel hydrofobní úpravou, proto nemohlo být 

provedeno stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06. 
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Odstranění motorového oleje a motorové nafty z pevného povrchu a vodní 

hladiny  

   Pro odstranění motorového oleje a motorové nafty z pevného povrchu a vodní 

hladiny a porovnání sorpčních kapacit byl použit popel PPoly II. o váze 20 g, popely PRo I., 

PPr I., PFl I. na pevný povrch o váze 20 g a popely PRo II., PPr II., PFl II. na vodní hladinu 

o váze 20 g a rašelinový sorbent o váze 20 g. Výsledky měření jsou uvedeny pro motorový 

olej v tab. 7 a 8 a pro motorovou naftu v tab. 9 a 10. 

Aplikace sypkých popelů vytváří při styku s motorovým olejem na hladině olejové 

shluky, které jsou špatně odstranitelné. Popel PPoly II. s rašelinovým sorbentem mají 

podobné sorpční vlastnosti, popely PRo I., II., PPr I., II., PFl I., II. mají shodné vlastnosti, a to 

jak na pevném povrchu tak vodní hladině. Jejich sorpční vlastnosti v porovnání s popelem 

PPoly II. a rašelinou jsou výrazně nižší.  

Při styku s motorovou naftou na vodní hladině se všechny druhy popelů (PPoly II., 

PRo II., PPr II., PFl II.) chovají hydrofobně, částice popelů jsou na hladině, nedochází 

k sedimentaci částic popele. Popely, které jsou před použitím světle šedé (světle hnědé) se po 

nasorbování nafty mění na výrazně tmavší barvu. I toto zabarvení nám může vizuálně vyjádřit 

dostatečnost nasorbované látky.  

 

 
Tabulka 7  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje na pevném povrchu 

 

Motorový olej       
(100 ml = 77,76 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbov. m. oleje 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

58 ml (45,1 g) do 3 min 99,2 ml (77,0 g) 

Popel PRo I. (popel 

roštový 20 g) 
27 ml (20,9 g) do 3 min -- 

 

Popel PPr I. (popel 

prachový 20 g) 
29 ml (22,5 g) do 3 min -- 

 

Popel PFl I. (popel 

Ignifluid 20 g) 
29 ml (22,5 g) do 3 min -- 

Rašelina (20 g) 

 
66 ml (51,2 g) do 3 min 100,3 ml (78,0 g) 
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Tabulka 8  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje z vody 

 

Motorový olej       
(100 ml = 77,76 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbovaného m. oleje 

z vody „vizuálně“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

52 ml (40,4 g) do 3 min 99,2 ml (77,0 g) 

 

Popel PRo II. (popel 

roštový 20 g) 
20 ml (15,5 g) do 3 min 27,7 ml (21,6 g) 

 

Popel PPr II. (popel 

prachový 20 g) 
22 ml (17,0 g) do 3 min 31,3 ml (24,4 g) 

 

Popel PFl II. (popel 

Ignifluid 20 g) 
20 ml (15,5 g) do 3 min 35,2 ml (27,4 g) 

Rašelina (20 g) 

 
59 ml (45,7 g) do 3 min 100,3 ml (78,0 g) 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty na pevném povrchu 

 

Motorová nafta     
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbované m. nafty 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

54 ml (44,0 g) do 1 min 88,4 ml (72,2 g) 

Popel PRo I. (popel 

roštový 20 g) 
23 ml (18,7 g) do 1 min -- 

 

Popel PPr I. (popel 

prachový 20 g) 
27 ml (22,0 g) do 1 min -- 

 

Popel PFl I. (popel 

Ignifluid 20 g) 
25 ml (20,4 g) do 1 min -- 

 

Rašelina (20 g) 

 
61 ml (49,7 g) do 1 min 91,4 ml (74,6 g) 
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Tabulka 10  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty z vody 

 

Motorová nafta     
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbované m. nafty 

z vody „vizuálně“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

48 ml (39,1 g) do 3 min 88,4 ml (72,2 g) 

Popel PRo II. (popel 

roštový 20 g) 
19 ml (15,5 g) do 3 min 20,3 ml (16,6 g) 

 

Popel PPr II. (popel 

prachový 20 g) 
20 ml (16,3 g) do 3 min 22,5 ml (18,4 g) 

 

Popel PFl II. (popel 

Ignifluid 20 g) 
21 ml (17,1 g) do 3 min 25,7 ml (21,0 g) 

Rašelina (20 g) 

 
55 ml (44,8 g) do 3 min 91,4 ml (74,6 g) 

 

Odstranění motorového benzínu a leteckého petroleje z pevného povrchu a 

vodní hladiny 

Pro odstranění motorového benzínu a leteckého petroleje z pevného povrchu a vodní 

hladiny a porovnání sorpčních kapacit byl použit popel PPoly II. o váze 20 g, popely PRo I., 

PPr I., PFl I. na pevný povrch o váze 20 g a popely PRo II., PPr II., PFl II. na vodní hladinu 

o váze 20 g a rašelinový sorbent o váze 20 g. Výsledky měření jsou uvedeny pro m. benzín 

v tab. 11 a 12, pro l. petrolej v tab. 13 a 14. 

Sorpční vlastnosti testovaných popelů a rašeliny jsou v podstatě shodné, a to jak 

v rychlosti samotné sorpce, tak v porovnání sorpčních kapacit jako u předchozího testování 

motorové nafty. Výhodou popele PPoly II. je bezesporu sorpční kapacita, nevýhodou u popele 

PPoly II. je zanechávání mírného filmu, který po aplikaci na pevném povrchu, a to převážně 

u nafty a petroleje, vytváří kluzký povrch. Jako vhodnější se jevil popel PRo I., po aplikaci na 

pevném povrchu, i když s menší sorpční kapacitou, se kluzký povrch nevytvářel. Nejméně 

vhodné se jevily popely PPr I., PFl I., z důvodu tvoření kašovité směsi špatně odstranitelné po 

naadsorbování své sorpční kapacity. Při odstraňování m. benzínu a l. petroleje z vodní hladiny 

byla nejvhodnější aplikace popelu PPoly II., který prokázal srovnatelné vlastnosti 

s rašelinovým sorbentem a shodné vlastnosti jako v předešlém testování motorové nafty. 
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Tabulka 11  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového benzínu na pevném povrchu 

Motorový benzín  
(100 ml = 72,6 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbov. m. benzínu 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

58 ml (42,1 g) do 1 min 88,4 ml (64,2 g) 

Popel PRo I. (popel 

roštový 20 g) 
30 ml (21,7 g) do 1 min -- 

 

Popel PPr I. (popel 

prachový 20 g) 
26 ml (18,8 g) do 1 min -- 

Popel PFl I. (popel 

Ignifluid 20 g) 
28 ml (20,3 g) do 1 min -- 

 

Rašelina (20 g) 

 
59 ml (42,8 g) do 1 min 90,9 ml (66 g) 

 

 

Tabulka 12  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového benzínu z vody 

Motorový benzín  
(100 ml = 72,6 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbov. m. benzínu 

z vody (3000 ml) „vizuálně“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

47 ml (34,1 g) do 3 min 88,4 ml (64,2 g) 

Popel PRo II. (popel 

roštový 20 g) 
25 ml (18,1 g) do 3 min 23,6 ml (17,2 g) 

Popel PPr II. (popel 

prachový 20 g) 
24 ml (17,4 g) do 3 min 30,8 ml (22,4 g) 

Popel PFl II. (popel 

Ignifluid 20 g) 
27 ml (19,6 g) do 3 min 29,4 ml (21,4 g) 

Rašelina (20 g) 

 
48 ml (34,8 g) do 3 min    90,9 ml (66 g) 
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Tabulka 13  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce leteckého petroleje na pevném povrchu 

Letecký petrolej    
(100 ml = 78,78 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbov. l. petroleje 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

50 ml (39,3 g) do 1 min   77,4 ml (61 g) 

Popel PRo I. (popel 

roštový 20 g) 
24 ml (18,8 g) do 1 min -- 

Popel PPr I. (popel 

prachový 20 g) 
20 ml (15,7 g) do 1 min -- 

Popel PFl I. (popel 

Ignifluid 20 g) 
22 ml (17,3 g) do 1 min -- 

Rašelina (20 g) 

 
58 ml (45,6 g) do 1 min 89,6 ml (70,6 g) 

 

 

Tabulka 14  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce leteckého petroleje z vody 

Letecký petrolej    
(100 ml = 78,78 g) 

Sorpční kapacita test. popelů 
(množství sorbov. l. petroleje 

z vody (3000 ml) „vizuálně“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

(dle normy ASTM 

F726-06) 

Oil adsorbencym  

Popel PPoly II. (popel 

+ polyuretanová pěna 

20 g) 

               46 ml (36,2 g) do 3 min   77,4 ml (61 g) 

Popel PRo II. (popel 

roštový 20 g) 
20 ml (15,7 g) do 3 min 19,5 ml (15,4 g) 

 

Popel PPr II. (popel 

prachový 20 g) 
18 ml (14,1 g)  24,8 ml (19,6 g) 

Popel PFl II. (popel 

Ignifluid 20 g) 
20 ml (15,7 g) do 3 min    24,1 ml (19 g) 

Rašelina (20 g) 

 
50 ml (39,3 g) do 3 min 89,6 ml (70,6 g) 

 

6.1.3    Ověření kinetiky adsorpce a adsorpční rovnováhy u testovaného popele 

PPoly II. 

Kinetika adsorpce vyjadřuje časový průběh odstraňování rozpuštěné látky z kapalné 

fáze ve tvaru  při styku jejího roztoku s pevným adsorbentem. 

Rychlost odstraňování rozpuštěné látky (tj. kinetika adsorpce) závisí na rychlostech 

dílčích, po sobě jdoucích kroků, které se na procesu adsorpce podílejí (viz kap. 3.2). 
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Pracovní postup 

V plastové nádobě 40 x 30 cm o objemu 18 l, ve které se nacházelo 3000 ml vody 

o teplotě 20-21 °C a pH 7,1; byly postupně přivedeny dané druhy ropných produktů. 

Sledované látky byly motorový olej, motorová nafta, motorový benzín a letecký petrolej 

o počáteční koncentraci c0 = 100 ml a následně byl aplikován (adsorbent) popel PPoly II. 

v testovaném množství a = 20 g. Popel byl aktivně promícháván s ropnými produkty. 

V daném časovém intervalu se odebíraly vzorky popele PPoly II. a provádělo se odvážení 

naadsorbovaného popele, při kterém se snižovala koncentrace sledovaných látek v roztoku, 

která se následně vytýčila přepočtem z naadsorbovaného množství. Po určité době cca 15 min 

se hodnota koncentrace sledovaných látek neměnila, tato hodnota je tedy považována za 

rovnovážnou koncentraci cr. Klesající hodnoty koncentrací s vyznačenou rovnovážnou 

koncentrací cr jsou vyznačeny v grafu 2-6. 

Při provádění měření a výpočtu časového průběhu odstraňování ropných látek, byla 

zjištěna a sledována mírná sorpce samotné vody na popelu PPoly II. Testovaný popel PPoly 

II. je hydrofobizován, přesto docházelo k mírnému nasorbování vody na popel PPoly II. Tyto 

hodnoty jsou zaznamenány v tab. 15 a jsou zahrnuty do všech výpočtů při ověřování kinetiky 

adsorpce a adsorpční rovnováhy u testovaného popelu.  

                  Tabulka 15  Časový průběh sorpce vody na popel PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované vody [g] 3 7,1 7,5 7,9 9,3 9,8 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm motorového oleje při jeho adsorpci 

na popel PPoly II. 

Při měření adsorpce motorového oleje na popelu PPoly II. byly získány uvedené 

hodnoty (viz tab. 16, 17). 

Počáteční koncentrace motorového oleje c0 = 77,76 g (100 ml), počáteční hmotnost 

sypkého popele PPoly II. 20 g  

         Tabulka 16  Časový průběh odstraňování m. oleje tes. popelem PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 42,1 44,7 48,3 61,2 63,2 65,3 

 

po 30 s sorbující popel PPoly II. vážil 65,1 g – 20 g – 3 g H2O = 42,1 g m. oleje 

po 1 min sorbující popel PPoly II. vážil 71,8 g – 20 g – 7,1 g H2O = 44,7 g m. oleje 
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Tabulka 17  Časový průběh koncentrace cm m. oleje při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm motorový olej [g/l] 35,6 33,0 29,4 16,5 14,5 12,4 

 

30s ….77,76 g (100 ml) – 42,1 g m. oleje = 35,66 g/l 

1 min….77,76 g (100 ml) – 44,7 g m. oleje = 33,06 g/l 

 

 

     Graf 2  Časový průběh koncentrace cm m. oleje při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm motorové nafty při její adsorpci na 

popelu PPoly II. 

Při měření adsorpce motorové nafty na popelu PPoly II. byly získány uvedené 

hodnoty (viz tab. 18, 19). 

Počáteční koncentrace motorové nafty c0 = 81,6 g (100 ml), počáteční hmotnost 

sypkého popele PPoly II. 20 g  
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        Tabulka 18  Časový průběh odstraňování m. nafty tes. popelem PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 31,3 43,1 55,5 60,9 68,8 69,3 

 

po 30 s sorbující popel PPoly II. vážil 54,3 g – 20 g – 3 g H2O = 31,3 g nafty 

po 1 min sorbující popel PPoly II. vážil 70,2 g – 20 g – 7,1 g H2O = 43,1 g nafty 

 

    Tabulka 19  Časový průběh koncentrace cm m. nafty při její adsorpci na popel PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm motorová nafta [g/l] 50,3 38,5 26,1 20,7 12,8 12,3 

 

30s ….81,6 g (100 ml) – 31,3 g nafty = 50,3 g/l 

1 min….81,6 g (100 ml) – 43,1 g nafty = 38,5 g/l 

 

 

      Graf 3  Časový průběh koncentrace cm m. nafty při její adsorpci na popel PPoly II. 
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Časový průběh hmotnostní koncentrace cm benzínu při jeho adsorpci na popelu 

PPoly II. 

Při měření adsorpce benzínu na popelu PPoly II. byly získány uvedené hodnoty (viz 

tab. 20, 21). 

Počáteční koncentrace benzínu c0 = 72,6 g (100 ml), počáteční hmotnost sypkého 

popele PPoly II. 20 g  

       Tabulka 20  Časový průběh odstraňování m. benzínu tes. popelem PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 22,9 32,8 44,8 56,1 58,8 60,2 

 

po 30 s sorbující popel PPoly II. vážil 45,9 g – 20 g – 3 g H2O = 22,9 g benzínu 

po 1 min sorbující popel PPoly II. vážil 59,9 g – 20 g – 7,1 g H2O = 32,8 g benzínu 

  Tabulka 21  Časový průběh koncentrace cm m. benzínu při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm benzín [g/l] 49,7 39,8 27,8 16,5 13,8 12,4 

 

30s ….72,6 g (100 ml) – 22,9 g benzínu = 49,7 g/l 

1 min….72,6 g (100 ml) – 32,8 g benzínu = 39,8 g/l 
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  Graf 4  Časový průběh koncentrace cm m. benzínu při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm leteckého petroleje při jeho adsorpci 

na popelu PPoly II. 

Při měření adsorpce leteckého petroleje na popelu PPoly II. byly získány uvedené 

hodnoty (viz tab. 22, 23). 

Počáteční koncentrace leteckého petroleje c0 = 78,78 g (100 ml), počáteční hmotnost 

sypkého popele PPoly II. 20 g  

      Tabulka 22  Časový průběh odstraňování l. petroleje tes. popelem PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 26,1 35,2 40,3 44,3 46,4 45,2 

 

po 30 s sorbující popel PPoly II. vážil 49,1 g – 20 g – 3 g H2O = 26,1 g petroleje 

po 1 min sorbující popel PPoly II. vážil 62,3 g – 20 g – 7,1 g H2O = 35,2 g petroleje 
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      Tabulka 23  Časový průběh koncentrace cm l. petroleje při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm letecký petrolej[g/l] 52,6 43,5 38,4 34,4 32,3 33,5 

 

30s ….78,78 g (100 ml) – 26,1 g petroleje = 52,6 g/l 

1 min….78,78 g (100 ml) – 35,2 g petroleje = 43,5 g/l 

 

 

 

   Graf 5  Časový průběh koncentrace cm l. petroleje při jeho adsorpci na popel PPoly II. 
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        Graf 6  Časový průběh koncentrace cm ropných produktů na tes. popelu PPoly II. 

6.1.4    Porovnání testovaných popelů při simulovaném úniku ropných produktů 

Porovnání testovaných popelů a rašeliny bylo provedeno ve spolupráci s jednotkou 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze stanice IVC Slezská Ostrava, 

v areálu této stanice na asfaltovém povrchu. Teplota vzduchu 25 °C, teplota asfaltového 

povrchu 28 °C.  

Pro nasimulování úniku ropných produktů byl použit rašelinový sorbent, popel PPoly 

II., popel PRo I., popel PPr I. a popel PFl I. Srovnávání bylo provedeno standardně, 

používaným postupem jednotek v praxi a simulováno do reálných podmínek mimořádných 

událostí. [74, 76] 

Na vyznačený prostor byl aplikován motorový olej o objemu 10 l (m = 7,76 kg). Poté 

byl zasypáván testovanými popely a rašelinou. Po nasorbování a vyčištění „do sucha“ byla 

stanovena hmotnost použitých popelů a rašeliny. Stejný postup byl uplatněn i při sorpci 

motorové nafty o objemu 10 l (m = 8,16 kg), motorového benzínu o objemu 10 l (m = 7,26 

kg) a leteckého petroleje o objemu 10 l (m = 7,87 kg). Výsledky jsou uvedeny v tab. 24. Na 

obr. 15-18 jsou fotografie aplikace testovaných popelů a rašeliny. 
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         Tabulka 24  Spotřeba popelů a rašeliny při odstraňování ropných produktů 

Ropný produkt Spotřeba 

rašelinového 

sorbentu [kg] 

Spotřeba 

popele 

PPoly II.[kg] 

Spotřeba 

popele    

PRo I. [kg] 

Spotřeba 

popele      

PPr I. [kg] 

Spotřeba 

popele        

PFl I. [kg] 

Motor. olej 10 l     

(m = 7,76 kg) 
3,41 3,78 7,11 6,20 5,92 

Motor. nafta 10 l  

(m = 8,16 kg) 
3,63 3,99 8,38 8,11 6,58 

Motor. benzín 10 l 

(m = 7,26 kg) 
3,45 3,88 6,23 5,91 5,83 

Letec. petrolej 10 l 

(m = 7,87 kg) 
3,83 4,46 7,40 6,90 7,23 

 

 

         Obrázek 15-16  Aplikace testovaných popelů a rašeliny na ropné produkty 

 

 

  Obrázek 17-18  Odstraňování ropných produktů a stanovení spotřeby test. popelů a rašeliny 
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6.1.5    Dílčí závěr 

Porovnáváním testovaného popele PPoly II. a rašeliny lze konstatovat, že spotřeba 

popele a rašeliny při simulovaném úniku ropných produktů byla vyšší, a to o 10 % 

v porovnání s výsledky laboratorně testovaného popele PPoly II. a rašeliny. V porovnání se 

sorpční kapacitou dle normy ASTM F726-06, byla zjištěna až o jednu třetinu menší sorpční 

kapacita v množství sorbovaných ropných produktů u laboratorně testovaného popele PPoly 

II. Rozdíly ve spotřebě popelů a rašeliny, popřípadě jiných možných testovaných sorbentů, 

může způsobit stanovení hmotnosti sorbentu při čištění tzv. „vyčištění do sucha“, kde je toto 

čištění velmi subjektivní, převážně při odstranění viditelného ropného produktu, po kterém 

zůstává na pevném povrchu mastný a kluzký film. Při odstranění tohoto filmu může dojít 

k navýšení spotřeby sorbentu, a to až o několik desítek procent.   

Výsledek testovaných popelů PRo I., PPr I., PFl I. při simulovaném úniku ropných 

produktů prokázal, proti testovanému popelu PPoly II., nižší spotřebu testovaných popelů. 

U popele PRo I. byla spotřeba, a to např. při sorpci leteckého petroleje, o 18 % nižší proti 

výsledkům spotřeby v laboratorních podmínkách a při stanovení sorpční kapacity dle normy 

ASTM F726-06, při aplikaci popele PFl I. byla spotřeba nižší v porovnání s laboratorními 

výsledky, a to v průměru o 14 %.   

Pro odstranění kluzkého filmu na pevném povrchu se nejlépe osvědčil popel PFl I., 

u kterého se nepotvrdily výsledky laboratorního porovnávání a který se v laboratorních 

podmínkách jevil jako nejméně vhodný z důvodu tvoření kašovité směsi, špatně odstranitelné 

po vyčerpání své sorpční kapacity. 

Při aplikaci testovaných popelů docházelo k prašnosti, která byla srovnatelná, 

u popele z roštového ohniště PRo I. vizuálně mírně nižší než prašnost rašelinového sorbentu 

a obdobných sypkých sorbentů. Rychlost samotné sorpce byla shodná s rychlostí při testování 

v laboratorních podmínkách. 

Použití popele PPoly II. jako sorbentu druhotných surovin, složený z popele po 

spalování biomasy rostlinného původu a polyuretanové pěny, se jevilo jako plnohodnotné, 

srovnatelné svou sorpční kapacitou a vlastnostmi s rašelinovým sorbentem, přičemž 

nedocházelo ani u popele PPoly II. k uvolňování nasorbované látky při zkropení sorbentu 

vodou jako simulaci deště.   

6.2 Odstranění ropných produktů za pomoci testovaných sorpčních hadů 

Složení testovaného sorpčního hada HPPoly II. 

Testovaný sorpční had HPPoly II. o délce 23 cm, průměru 12 cm a váze 120,5 g je 

složen ze dvou částí. Obal hada tvoří hydrofobní textilie, vytvořená technologií meltblown, 

kterou tvoří netkaná textilie ze 100 % polypropylenu. Výplň hada je tvořena popelem PPoly 

II., tento sorbent byl připraven z popele po spalování biomasy, polyuretanové pěny 

a hydrofobizační přísady v poměru jednotlivých složek tak, aby vykazoval dobré sorpční 

schopnosti (viz kapitola 6.1). [73] 



 

 

Alexandr Trapl: Výzkum využití odpadů po spalování biomasy 

 

2017   72 

 

Textilní sorbent meltblown 

Název technologie je tvořen slovy melt – tavit a blown – foukat. Technologie byla 

vyvinuta v 50. letech, využití ke komerčním účelům došlo až v 80. letech. Výrobky 

meltblown se skládají z vláken různých průměrů. Nejpoužívanější jsou mikrovlákna velikosti 

2-4 mikrony, které se vyznačují velkým měrným povrchem (viz obr. 19, 20). Procesem lze 

vytvořit i textilie různé velikosti, a to vlákna velikosti 0,1 mikronu jako nejjemnější vlákna, 

tak také běžné velikosti vláken do 15 mikronů. 

Proces výroby technologií meltblown je složen: 

 Tavení polymeru a doprava taveniny k hubici. 

 Formování vláken. 

 Strhávání taveniny proudem vzduchu, formování vláken a jejich chlazení. 

 Formování vlákenné vrstvy na porézním bubnu. 

 Pojení a navíjení. 

Nejvíce používanými polymery jsou polypropylen, polyetylen a polyamid. V této 

technologii jsou zpracovány speciálně vyvinuté nízkomolekulární, vysoce tekuté polymery. 

K tvorbě vláken dochází ve speciální výtlačné hubici s mnoha zvlákňovacími otvory. 

Zvlákňovací otvory jsou vedeny na hraně hubice a je k nim přiváděn stlačený horký vzduch. 

Vytékající tavenina je vzduchem strhávána a formována do tvaru vlákna. Vlákno je postupně 

nepravidelně dlouženo a při určité délce odtrženo. 

Vlákna jsou tím jemnější, čím je nižší viskozita taveniny polymeru a vyšší poměr 

vzduch – polymer. Z toho vyplývá vysoká energetická náročnost, nižší produkce a vyšší cena 

výrobku z velmi jemných vláken. Vysoká energetická náročnost spočívá v ohřevu velkého 

množství stlačeného vzduchu pod tlakem. 

Technologií  meltblown je možné využít pro výrobky průmyslových sorbentů, 

sanitárních a hygienických prostředků, filtračních materiálů i ochranných oděvů. [72, 73] 

 

     Obrázek 19  Textilní sorbent meltblown Obrázek 20  Testovaný had HPPoly II., náplň popel            

PPoly II. 
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Složení testovaných sorpčních hadů HPRo I., II., HPFl I., II. 

Testovaný sorpční had HPRo I., II. o délce 23 cm a váze 120,5 g je složen ze dvou 

částí, obal hada tvoří hydrofobní textilie vytvořená technologií meltblown, kterou tvoří 

netkaná textilie ze 100 % polypropylenu, výplň hada je tvořena popelem PRo I. – sypký 

hydrofilní popel a popelem PRo II. – sypký hydrofobní popel (viz kapitola 6.1). 

Testovaný sorpční had HPFl I., II. o délce 23 cm a váze 120,5 g je složen ze dvou 

částí, obal hada tvoří taktéž hydrofobní textilie vytvořená technologií meltblown, výplň hada 

je tvořena popelem PFl I. – sypký hydrofilní popel a popelem PFl II. – sypký hydrofobní 

popel (viz kapitola 6.1). 

Při ověřování sorpčních kapacit a vhodnosti použití výplně sorpčních hadů byla také 

testována vhodnost použití textilií jako obalu sorpčního hada. 

Při testování byla porovnávána vhodnost použitých tkaných a netkaných textilií, 

jejich vlastností – sorpční kapacita, hydrofobnost, oděruvzdornost. 

U tkaných textilií se ukázala nevýhodou prašnost při manipulaci se sorpčním hadem, 

tzn. uvolňování prachu (testovaných popelů v sorpčním hadu), a to ze všech druhů 

testovaných tkaných textilií. Limitujícím faktorem byla také hydrofilnost nebo částečná 

hydrofilnost testovaných tkaných textilií.  

U netkaných textilií se sledovala sorpční kapacita, která byla větší v porovnání 

s testovanými tkanými textiliemi, oděruvzdornost a uvolňování prachu. Jako nejvhodnější se 

ukázala netkaná textilie z polypropylenu vyrobená technologií meltblown, která byla 

zpevněná ultrazvukem a propletená polyesterovou nití pro zvětšení oděruvzdornosti. Z tohoto 

důvodu byla tato textilie dále využívána pro testování sorpčních hadů.  

6.2.1 Stanovení sorpční kapacity hada HPPoly II., HPRo I., II. a HPFl I., II. dle 

postupu normy ASTM F726-06 

1. Odváženo 120,5 g sorbentu.  

2. Výška sorbované kapaliny minimálně 10 cm. 

3. Sorbent ponořen na 15 minut do testované kapaliny. 

4. Nasycený sorbent se nechá odkapat po dobu 30 sekund u motorové nafty, motorového 

benzínu, leteckého petroleje a 15 minut u motorového oleje. 

5. Stanovení hmotnosti sorbentu s nasorbovanou látkou. 
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Poté proveden výpočet dle normy: 

Savost (sorpční kapacita – Oil adsorbencym) = SS/S0                    (11)                            

kde 

SS = SST – S0            (12) 

S0…počáteční hmotnost suchého sorbentu [g] 

SST…hmotnost nasyceného sorbentu [g] 

 

Výpočtové stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06 

Meltblown (4 g textilní sorbent) 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Hmotnost nasyceného a odkapaného Meltblownu  

SST 25,52 g – S0 4 g = SS 21,52 g : 4 g = 5,38 g/g (hodnoty viz tab. 25) 

 

                      Tabulka 25  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, Meltblown 

Meltblown – textilní 

sorbent (4 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

5,38 g/g 21,52 g (27,6 ml) 

motorová nafta 

 

4,84 g/g 19,39 g (23,7 ml) 

motorový benzín 

 

4,10 g/g 16,41 g (22,6 ml) 

letecký petrolej 

 

3,96 g/g 15,85 g (20,1 ml) 

 

Had HPPoly II.(120,5 g – textilní sorbent 8 g + sypký popel PPoly I. 112,5 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Neprovedené stanovení z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 

Sorbovaná látka – motorová nafta 

Hmotnost nasyceného a odkapaného hada HPPoly II. 

SST 567,8 g – S0 120,5 g = SS 447,3 g : 120,5 g = 3,71 g/g (hodnoty viz tab. 26) 

 

 



 

 

Alexandr Trapl: Výzkum využití odpadů po spalování biomasy 

 

2017   75 

 

 

           Tabulka 26  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, testovaný had HPPoly II. 

Had HPPoly II. (120,5 g 

– textilní sorbent 8 g + 

popel PPoly II. 112,5 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

-- 

 

-- 

 

motorová nafta 

 

3,71 g/g 447,3 g (548,1 ml) 

motorový benzín 

 

3,59 g/g 433 g (596,4 ml) 

letecký petrolej 

 

3,45 g/g 416 g (528,0 ml) 

 

 

 

 

  

            Obrázek 21  Stanovení sorpční kapacity             Obrázek 22  Stanovení sorpční kapacity 

          hada HPPoly II., sorbovaná látka m. benzín             hada HPPoly II., sorbovaná látka l. petrolej            
  

 

 

Had HPRo I. (120,5 g – textilní sorbent 8 g + sypký popel PRo I. 112,5 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Neprovedené stanovení z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 

Sorbovaná látka – motorová nafta 

Hmotnost nasyceného a odkapaného hada HPRo I. 

SST 239,8 g – S0 120,5 g = SS 119,3 g : 120,5 g = 0,99 g/g (hodnoty viz tab. 27) 
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              Tabulka 27  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, testovaný had HPRo I. 

Had HPRo I. (120,5 g – 

textilní sorbent 8 g + popel 

PRo I. 112,5 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

-- 

 

-- 

 

motorová nafta 

 

0,99 g/g 119,3 g (146,2 ml) 

motorový benzín 

 

0,97 g/g 117,1 g (161,2 ml) 

letecký petrolej 

 

0,90 g/g 109,1 g (138,4 ml) 

 

 

 

Had HPRo II. (120,5 g – textilní sorbent 8 g + sypký popel PRo II. 112,5 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Neprovedené stanovení z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 

Sorbovaná látka – motorová nafta 

Hmotnost nasyceného a odkapaného hada HPRo II.  

SST 221,5 g – S0 120,5 g = SS 100,5 g : 120,5 g = 0,83 g/g (hodnoty viz tab. 28) 

 

            Tabulka 28  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, testovaný had HPRo II. 

Had HPRo II. (120,5 g – 

textilní sorbent 8 g + popel 

PRo II. 112,5 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

-- 

 

-- 

 

motorová nafta 

 

0,83 g/g 100,5 g (123,1 ml) 

motorový benzín 

 

0,86 g/g 104,5 g (143,9 ml) 

letecký petrolej 

 

0,78 g/g 94,5 g (119,9 ml) 
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          Obr. 23  Stanovení sorpční kapacity hada HPRo II. dle normy ASTM F726 – 06, 

           sorbovaná látka l. petrolej 

  

 

 

Had HPFl I. (120,5 g – textilní sorbent 8 g + sypký popel PFl I. 112,5 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Neprovedené stanovení z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 

Sorbovaná látka – motorová nafta 

Hmotnost nasyceného a odkapaného hada HPFl I. 

SST 273,3 g – S0 120,5 g = SS 152,8 g : 120,5 g = 1,26 g/g (hodnoty viz tab. 29) 

 

              Tabulka 29  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, testovaný had HPFl I. 

Had HPFl I. (120,5 g – 

textilní sorbent 8 g + popel 

PFl I. 112,5 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

-- 

 

-- 

 

motorová nafta 

 

1,26 g/g 152,8 g (187,2 ml) 

motorový benzín 

 

1,26 g/g 150,5 g (207,3 ml) 

letecký petrolej 

 

1,20 g/g 145,8 g (185,0 ml) 
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Had HPFl II. (120,5 g – textilní sorbent 8 g + sypký popel PFl II. 112,5 g) 

 

Sorbovaná látka – motorový olej 

Neprovedené stanovení z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 

Sorbovaná látka – motorová nafta 

Hmotnost nasyceného a odkapaného hada HPFl II.  

SST 255,2 g – S0 120,5 g = SS 134,7 g : 120,5 g = 1,11 g/g (hodnoty viz tab. 30) 

 

             Tabulka 30  Stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06, testovaný had HPFl II. 

Had HPFl II. (120,5 g – 

textilní sorbent 8 g + popel 

PFl II. 112,5 g) 

sorpční kapacita dle 

normy ASTM F726-06 

g/g 

Ss – sorbované množství  

g (ml) 

motorový olej 

 

-- 

 

-- 

 

motorová nafta 

 

1,11 g/g 134,7 g (165,0 ml) 

motorový benzín 

 

1,10 g/g 133,4 g (183,7 ml) 

letecký petrolej 

 

1,05 g/g 127,5 g (161,8 ml) 

 

 

6.2.2 Sledování sorpční kapacity u testovaných hadů v laboratorních 

podmínkách 

Na pevný povrch (kamenná dlažba) a vodní hladinu (3000 ml vody) byly přivedeny 

ropné produkty (motorový olej, motorová nafta, motorový benzín a letecký petrolej) a byl 

sledován sorpční proces do naadsorbování testovaných sorpčních hadů. Pro pevný povrch 

byla mezní hranice sorpce tzv. „do sucha“ tzn., po sorpci ropného produktu musí být povrch 

suchý, nekluzký, beze stop po ropných produktech. Z vodní hladiny byl sledován proces 

sorpce tzv. „vizuálně“ tzn., po sorpci ropného produktu musí být vodní hladina beze stop po 

ropných produktech.  

Sorpční kapacita testovaných sorpčních hadů byla srovnávána se sorpční kapacitou 

dle normy ASTM F726-06. 

Odstranění motorového oleje z pevného povrchu a vodní hladiny  

   Pro odstranění motorového oleje z pevného povrchu a vodní hladiny a porovnání 

sorpčních kapacit byl použit samotný textilní sorbent Meltblown o váze 8 g, sorpční had 

HPPoly II. o váze 120,5 g, sorpční had HPRo I. na pevný povrch a HPRo II. na vodní hladinu 
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o váze 120,5 g a sorpční had HPFl I., na pevný povrch a HPFl II., na vodní hladinu o váze 

120,5 g. Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 31 a 32. 

Při odstraňování motorového oleje z pevného povrchu se ukázala výhodnější 

aplikace popele PPoly II. a rašeliny, v porovnání se sorpčním hadem HPPoly II., a to převážně 

z důvodu rychlosti samotné sorpce. Výhodnější se také jeví aplikace popele PRo I. a popele 

PFl I. proti hadu HPRo I. a HPFl I. 

Při odstraňování motorového oleje z vodní hladiny je nejvýhodnější aplikace 

samotného textilního sorbentu, a to jak z důvodu rychlosti sorpce, tak převážně z důvodu 

pozdějšího odstranění nasorbovaného sorbentu. Testovaný sorpční had HPPoly II. 

naadsorboval po 20 min pouze polovinu své adsorpční kapacity (viz obr. 24, 25). 

U motorového oleje nebylo provedeno stanovení sorpční kapacity testovaných hadů 

dle normy ASTM F726-06 z důvodu pouze částečné sorpce z vytyčeného času. 

 
Tabulka 31  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje na pevném povrchu sorpčními hady 

 

Motorový olej             
(100 ml = 77,76 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbov. m. oleje 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
41 ml (32,3 g) do 3 min 43,0 g (55,2 ml) 

Had HPPoly II. (120,5 g) max. 400 ml (326,4 g) do 1 hod -- 

 

Had HPRo I. (120,5 g) 

 

max. 145 ml (112,7 g) do 30 min -- 

Had HPFl I. (120,5 g) 

 

max. 160 ml (124,4 g) do 30 min -- 

 

 

 

Tabulka 32  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje z vody sorpčními hady 

 

Motorový olej            
(100 ml = 77,76 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 

(množství sorbovaného motor. 

oleje z vody „vizuálně“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
31,0 ml (24,1 g) do 3 min 43,0 g (55,2 ml) 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 200 ml (155,5 g) do 20 min -- 

Had HPRo II. (120,5 g) 

 

max. 75 ml (58,3 g) do 20 min -- 

Had HPFl II. (120,5 g) 

 

max. 80 ml (62,2 g) do 20 min -- 
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Obrázek 24  Odstraňování m. oleje sorpčním Obrázek 25 Testovaný sorpční had HPPoly II. nasorboval 

    hadem HPPoly II.               pouze polovinu své adsorpční kapacity 

  

Odstranění motorové nafty z pevného povrchu a vodní hladiny  

Pro odstranění motorové nafty z pevného povrchu a vodní hladiny a porovnání 

sorpčních kapacit byl použit samotný textilní sorbent Meltblown o váze 8 g, sorpční had 

HPPoly II. o váze 120,5 g, sorpční had HPRo I. na pevný povrch a HPRo II. na vodní hladinu 

o váze 120,5 g a sorpční had HPFl I. na pevný povrch a HPFl II. na vodní hladinu o váze 

120,5 g. Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 33 a 34. 

Při odstraňování motorové nafty z pevného povrchu (viz obr. 26) se ukázala 

výhodnější aplikace sypkých sorbentů, popele PPoly II. a rašeliny v porovnání se sorpčními 

hady v rychlosti samotné sorpce. Výhodou sorpčních hadů je také okamžité odstranění při 

nasorbování hada, což převážně platí u odstraňování z vodní hladiny, u sypkých sorbentů je 

toto odstranění velmi složité, a to převážně v praxi na nestojatých vodních hladinách. 

Při odstraňování motorové nafty z vodní hladiny se ukázala nejvhodnější aplikace 

sorpčního hada HPPoly II., a to z důvodu sorpční kapacity (viz obr. 27), která byla také 

prověřena dle normy a byla v porovnání s ostatními ropnými produkty největší. Výhodou je 

také, jak již bylo zmíněno, rychlost odstranění nasorbovaného hada. Nevýhodou je rychlost 

sorpce, která ale není tak rozdílná jak u motorového oleje. Testovaní sorpční hadi nasorbovali 

do 10 min. celou svou sorpční kapacitu.  
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Tabulka 33  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty na pevném povrchu sorpčními hady 

 

Motorová nafta         
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbov. m. nafty 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM    

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
28 ml (22,8 g) do 1 min 47,4 ml (38,7 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 485 ml (395,7 g) 18 min 548,1 ml (447,3 g) 

Had HPRo I. (120,5 g) 

 
194 ml (158,3 g) do 15 min 146,2 ml (119,3 g) 

 

Had HPFl I. (120,5 g) 

 
211 ml (172,1 g) do 15 min 187,2 ml (152,8 g) 

 

 

 
Tabulka 34  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty z vody sorpčními hady 

  

Motorová nafta          
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 

(množství sorbované motor. 

nafty z vody „vizuálně“)       

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
17,3 ml (14,1 g) do 3 min 47,4 ml (38,7 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 400 ml (326,4 g) do 10 min 548,1 ml (447,3 g) 

Had HPRo II. (120,5 g) 

 
148 ml (120,7 g) do 10 min 123,1 ml (100,5 g) 

 

Had HPFl II. (120,5 g) 

 
165 ml (134,6 g) do 10 min 165 ml (134,7 g) 

 

 

 

 
       Obrázek 26  Odstraňování motorové nafty        Obr. 27  Nasorbovaný had celou svou adsorpční 

kapacitou, srovnání s nepoužitým hadem 
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Odstranění motorového benzínu a leteckého petroleje z pevného povrchu a 

vodní hladiny 

Pro odstranění motorového benzínu a leteckého petroleje z pevného povrchu a vodní 

hladiny a porovnání sorpčních kapacit byl použit samotný textilní sorbent Meltblown o váze 

8 g, sorpční had HPPoly II. o váze 120,5 g, sorpční had HPRo I. na pevný povrch a HPRo II. 

na vodní hladinu o váze 120,5 g a sorpční had HPFl I. na pevný povrch a HPFl II. na vodní 

hladinu o váze 120,5 g. Výsledky měření jsou uvedeny pro motorový benzín v tab. 35 a 36 

a pro letecký petrolej v tab. 37 a 38. 

Při odstraňování motorového benzínu z pevného povrchu se ukázala stejně výhodná 

aplikace sorpčního hada HPPoly II. a jeho sorpční kapacity, která byla mírně vyšší 

v porovnání s motorovou naftou.  

Totéž platí při odstraňování motorového benzínu z vodní hladiny (viz obr. 28), který 

měl obdobný průběh jako u odstraňování motorové nafty. Sorpční kapacita se ukázala mírně 

nižší proti motorové naftě. Také rychlost samotné sorpce byla pomalejší.  

Sorpční kapacita při odstraňování leteckého petroleje je mírně nižší než 

u motorového benzínu, aplikace sorpčních hadů a popelů je srovnatelná s motorovou naftou 

(viz obr. 29). 

Tabulka 35  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového benzínu na pevném povrchu sorpčními hady 

Motorový benzín        
(100 ml = 72,6 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbov. m. benzínu 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
42 ml (30,4 g) do 1 min 45,2 ml (32,8 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 530 ml (384,7 g) do 23 min 596,4 ml (433 g) 

 

Had HPRo I. (120,5 g) 

 
228 ml (165,5 g) do 15 min 161,2 ml (117 g) 

 

Had HPFl I. (120,5 g) 

 
209 ml (151,7 g) do 15 min 207,3 ml (150,5 g) 
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Tabulka 36  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového benzínu z vody sorpčními hady 

Motorový benzín        
(100 ml = 72,6 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbovaného motor. 

benzínu z vody „vizuálně“)  

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
15,5 ml (11,2 g) do 3 min 45,2 ml (32,8 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 385 ml (279,5 g) do 15 min 596,4 ml (433 g) 

 

Had HPRo II. (120,5 g) 

 
147 ml (106,7 g) do 10 min 143,9 ml (104 g) 

 

Had HPFl II. (120,5 g) 

 
178 ml (129,2 g) do 10 min 183,7 ml (133,4 g) 

 

 

   

 

Obrázek 28  Odstraňování motorového benzínu z vodní hladiny za pomoci sorpčního hada HPPoly II.  

Tabulka 37  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce leteckého petroleje na pevném povrchu sorpčními hady 

Letecký petrolej         
(100 ml = 78,78 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbov. l. petroleje 

z pevného povrchu „do sucha“) 

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„do sucha“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
39 ml (30,6 g) do 1 min 40,2 ml (31,7 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 475 ml (373,8 g) do 23 min 528,0 ml (416 g) 

 

Had HPRo I. (120,5 g) 

 
213 ml (167,8 g) do 15 min 138,4 ml (109,1 g) 

 

Had HPFl I. (120,5 g) 

 
258 ml (203,2 g) do 15 min 185,0 ml (145,8 g) 
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Tabulka 38  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce leteckého petroleje z vody sorpčními hady 

Letecký petrolej          
(100 ml = 78,78,6 g) 

Sorpční kapacita test. hadů 
(množství sorbovaného let. 

petroleje z vody „vizuálně“)     

ml (g) 

Čas 

adsorpce 

„vizuálně“ 

Sorpční kapacita 

dle normy ASTM 

F726-06   

ml (g) 

Textilní sorbent  

Meltblown (8 g) 
13 ml (10,2 g) do 3 min 40,2 ml (31,7 g) 

 

Had HPPoly II. (120,5 g) 

 

max. 370 ml (291,1 g) do 15 min 528,0 ml (416 g) 

 

Had HPRo II. (120,5 g) 

 
141 ml (111 g) do 10 min 119,9 ml (94,5 g) 

 

Had HPFl II. (120,5 g) 

 
140 ml (110,2 g) do 10 min 161,8 ml (127,5 g) 

 

 

 

 

Obrázek 29  Odstraňování l. petroleje z vodní hladiny, srovnání nasorbovaných sorpčních  hadů, zleva 

                     had HPRo II., HPFl II., HPPoly II. 

                      

6.2.3    Ověření kinetiky adsorpce a adsorpční rovnováhy u testovaného 

sorpčního hada HPPoly II. 

Pracovní postup 

V plastové nádobě 40 x 30 cm o objemu 18 l, ve které se nacházelo 3000 ml vody 

o teplotě 20-21 °C a pH 7,1; byly postupně přivedeny dané druhy ropných produktů. 

Sledované látky byly motorová nafta, motorový benzín a letecký petrolej o počáteční 

koncentraci c0 = 500 ml a následně byl aplikován sorpční had HPPoly II. v testovaném 

množství 120,5 g (textilní sorbent 8 g + popel PPoly II. 112,5 g). V daném časovém intervalu 

se provádělo odvážení sorbujícího hada HPPoly II., při kterém se snižovala koncentrace 

sledovaných látek v roztoku, která se následně vytýčila přepočtem z nasorbovaného množství. 
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Po určité době cca 15 min se hodnota koncentrace sledovaných látek neměnila, tato hodnota 

je tedy považována za rovnovážnou koncentraci cr. Klesající hodnoty koncentrací 

s vyznačenou rovnovážnou koncentrací cr jsou vyznačeny v grafu 7-10. 

Při provádění měření a výpočtu časového průběhu odstraňování ropných látek, byla 

zjištěna a sledována mírná sorpce samotné vody na testovaném sorpčním hadu HPPoly II. 

Testovaný had HPPoly II. je hydrofobizován, přesto docházelo k mírnému nasorbování vody 

na testovaném hadu. Tyto hodnoty jsou zaznamenány v tab. 39 a jsou zahrnuty do všech 

výpočtů při ověřování kinetiky adsorpce a adsorpční rovnováhy u testovaného hada.  

           Tabulka 39  Časový průběh sorpce vody na testovaný had HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované vody [g] 32 48 53 59,2 68,9 79,2 

 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm motorové nafty při její adsorpci na 

sorpčním hadu HPPoly II. 

Při měření adsorpce motorové nafty na sorpčním hadu HPPoly II. byly získány 

uvedené hodnoty (viz tab. 40, 41). 

Počáteční koncentrace motorové nafty c0 = 408 g (500 ml), počáteční hmotnost 

sorpčního hada HPPoly II. 120,5 g (textilní sorbent 8 g + popel PPoly II. 112,5 g). 

 

              Tabulka 40  Časový průběh odstraňování m. nafty na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 187,5 262,5 316,5 386,3 393,6 399,3 

 

po 30 s sorbující had vážil 340 g – 120,5 g – 32 g H2O = 187,5 g nafty 

po 1 min sorbující had vážil 431 g – 120,5 g – 48 g H2O = 262,5 g nafty 

Tabulka 41  Časový průběh koncentrace cm m. nafty při její adsorpci na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm motorová nafta [g/l] 221 145,5 91,5 21,7 14,4 8,7 

 

30s ….408 g (500 ml) – 187 g nafty = 221 g/l 

1 min….408 g (500 ml) – 262,5 g nafty = 145,5 g/l 
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  Graf 7  Časový průběh koncentrace cm m. nafty při její adsorpci na s. hadu HPPoly II. 

 

 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm benzínu při jeho adsorpci na 

sorpčním hadu HPPoly II. 

Při měření adsorpce motorového benzínu na sorpčním hadu HPPoly II. byly získány 

uvedené hodnoty (viz tab. 42, 43). 

Počáteční koncentrace motorového benzínu c0 = 363 g (500 ml), počáteční hmotnost 

sorpčního hada HPPoly II. 120,5 g (textilní sorbent 8 g + popel PPoly II. 112,5 g). 

               Tabulka 42  Časový průběh odstraňování benzínu na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 118,5 218,5 278,9 324,3 341,6 344,3 

 

po 30 s sorbující had vážil 271 g – 120,5 g – 32 g H2O = 118,5 g benzínu 

po 1 min sorbující had vážil 387 g – 120,5 g – 48 g H2O = 218,5 g benzínu 
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       Tabulka 43  Časový průběh koncentrace cm benzínu při jeho adsorpci na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm motorový benzín [g/l] 244,5 144,5 84,1 38,7 21,4 18,7 

 

30s ….363 g (500 ml) – 118,5 g benzínu = 244,5 g/l 

1 min….363 g (500 ml) – 218,5 g benzínu = 144,5 g/l 

 

 

 

 

 Graf 8  Časový průběh koncentrace cm m. benzínu při jeho adsorpci na s. hadu HPPoly II. 

 

Časový průběh hmotnostní koncentrace cm leteckého petroleje při jeho adsorpci 

na sorpčním hadu HPPoly II. 

Při měření adsorpce leteckého petroleje na sorpčním hadu HPPoly II. byly získány 

uvedené hodnoty (viz tab. 44, 45). 

Počáteční koncentrace leteckého petroleje c0 = 393,7 g (500 ml), počáteční hmotnost 

sorpčního hada HPPoly II. 120,5 g (textilní sorbent 8 g + popel PPoly II. 112,5 g). 
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            Tabulka 44  Časový průběh odstraňování l. petroleje na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Hmotnost sorbované látky [g] 159,5 223,5 240,5 293,3 296,6 301,3 

 

po 30 s sorbující had vážil 312 g – 120,5 g – 32 g H2O = 159,5 g petroleje 

po 1 min sorbující had vážil 392 g – 120,5 g – 48 g H2O = 223,5 g petroleje 

 

 Tabulka 45  Časový průběh koncentrace cm l. petroleje při jeho adsorpci na s. hadu HPPoly II. 

t [min] 30 s 1 2 4 7 15 

Koncentrace cm letecký petrolej[g/l] 234,2 170,2 153,2 100,4 97,1 92,4 

 

30s ….393,7 g (500 ml) – 159,5 g petroleje = 234,2 g/l 

1 min….393,7 g (500 ml) – 223,5 g petroleje = 170,2 g/l 

 

 

Graf 9  Časový průběh koncentrace cm  l. petroleje při jeho adsorpci na s. hadu HPPoly II. 
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 Graf 10  Časový průběh koncentrace cm  ropných produktů na tes. sorpčním hadu HPPoly II. 
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7    Poloprovozní ověření aplikace sorpčního hada HPPoly II. 

Vlastní poloprovozní ověření bylo provedeno ve spolupráci s jednotkou Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ze stanice IVC Slezská Ostrava a VSČR 

Věznice Heřmanice, v areálu věznice Heřmanice za přítomnosti ekologa – vodního hospodáře 

pí. Ing. Martiny Popkové a technika PO a BP pí. Bc. Taťány Staňkové.    

Při poloprovozním ověření, byl testován had HPPoly II., a to na pevném povrchu 

a vodní hladině z důvodu největší sorpční kapacity, která byla již prokázána při výpočtovém 

stanovení sorpční kapacity dle normy ASTM F726-06 a při testování sorpčních kapacit 

v laboratorních podmínkách. 

Při poloprovozním ověření sorpčního hada byl použit, sorpční had HPPoly II. o váze 

300 g a váze 120 g (pro dokončení a upřesnění sorpčního procesu a výpočtového stanovení 

nasorbovaných ropných produktů), komerční sorpční had o váze 300 g, sypká hydrofobní 

rašelina a hydrofobní sorbent z polyuretanové pěny. [72, 75] 

Teplota vzduchu byla 35 °C a teplota pevného povrchu (asfalt) 41 °C. Při vlastním 

poloprovozním ověření byl pevný povrch suchý, poté byl zkropen vodou pro simulaci deště. 

Při vlastním poloprovozním ověření proběhlo také subjektivní hodnocení 

testovaných hadů HPRo I., HPFl I., na pevném povrchu a testovaných hadů HPRo II., HPFl 

II., na vodní hladině a srovnání s běžně komerčně dostupným hydrofobním sorpčním hadem. 

Testování sorpčních hadů bylo provedeno standardně, používaným postupem 

jednotek v praxi a simulován do reálných podmínek mimořádných událostí. 

Na vyznačený pevný povrch byl nasimulován únik motorového oleje o objemu 5 l 

(m = 3,88 kg) na ploše cca 3 m
2
. Poté byl aplikován sorpční had HPPoly II. Po nasorbování 

a „vyčištění do sucha“ byla stanovena hmotnost použitého hada HPPoly II. Stejný postup byl 

uplatněn i při sorpci motorové nafty o objemu 5 l (m = 4,08 kg) na ploše cca 3 m
2
, 

motorového benzínu o objemu 5 l (m = 3,63 kg) na ploše cca 3 m
2
 a leteckého petroleje 

o objemu 5 l (m = 3,93 kg) na ploše cca 3 m
2
. Po nasorbování základního objemu 5 l ropných 

produktů sorpčními hady PPoly II., byly postupně dávkovány ropné produkty, až do plného 

nasorbování sorpčních hadů. Výsledky jsou uvedeny v tab. 46. Na obrázku 30-33 jsou 

fotografie aplikace laboratorně připraveného sorpčního hada HPPoly II. s průběhem 

poloprovozní zkoušky na pevném povrchu. [72, 75] 
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           Tabulka 46  Množství nasorbovaných ropných produktů z pevného povrchu 

Množství nasorbovaných ropných 

produktů z pevného povrchu   ml (g) 

Motorový 

olej 

Motorová 

nafta 

Motorový 

benzín 

Letecký 

petrolej 

Sorpční had HPPoly II. (300 g) 855 ml 

(665 g) 

1131 ml 

(920 g) 

1332 ml 

(895 g) 

1097 ml 

(865 g) 

Komerční had (300 g) 925 ml 

(720 g) 

1194 ml 

(975 g) 

1315 ml 

(955 g) 

1117 ml 

(880 g) 

Rašelina (300 g) 945 ml 

(735 g) 

943 ml  

(770 g) 

1033 ml 

(750 g) 

901 ml 

(710 g) 

Sorbent z polyuretanové pěny (300 g) 700 ml 

(545 g) 

698 ml  

(570 g) 

915 ml   

(655 g) 

780 ml 

(615 g) 

 

d  

Obrázek 30-31  Simulování úniku ropných produktů (m. olej, l. petrolej) na pevný povrch 

 

 

             Obrázek 32-33  Aplikace testovaných hadů HPPoly II. na ropné produkty z pevného povrchu 
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Pro odstranění ropných produktů z vodní hladiny byly použity nádrže o objemu 

2000 l vody, do kterých byly přidány ropné produkty, motorový olej o objemu 1,5 l (m = 1,16 

kg) a poté byl aplikován sorpční had HPPoly II. Stejný postup byl uplatněn i při sorpci 

motorové nafty o objemu 1,5 l (m = 1,22 kg), motorového benzínu o objemu 1,5 l (m = 1,08 

kg) a leteckého petroleje o objemu 1,5 l (m = 1,18 kg). Po nasorbování základního objemu 1,5 

l ropných produktů sorpčními hady HPPoly II., byly postupně dávkovány ropné produkty, až 

do plného nasorbování sorpčních hadů. Výsledky jsou uvedeny v tab. 47. Na obrázku 34-39 

jsou fotografie s průběhem poloprovozní zkoušky a aplikací laboratorně připravených 

sorpčních hadů HPPoly II. na vodní hladině. [72, 75]  

              Tabulka 47  Množství nasorbovaných ropných produktů z vodní hladiny 

Množství nasorbovaných ropných 

produktů z vodní hladiny    ml (g) 

Motorový 

olej 

Motorová 

nafta 

Motorový 

benzín 

Letecký 

petrolej 

Sorpční had HPPoly II. (300 g) *508 ml   

(395 g) 

833 ml 

(680 g) 

936 ml   

(680 g) 

806 ml 

(635 g) 

Komerční sorpční had (300 g) **625 ml      

(485 g)  

906 ml 

(740 g) 

1046 ml 

(760 g) 

894 ml 

(705 g) 

Rašelina (300 g) 875 ml   

(680 g) 

894 ml 

(730 g) 

998 ml   

(725 g) 

882 ml 

(695 g) 

Sorbent z polyuretanové pěny (300 g) 720 ml   

(560 g) 

753 ml 

(615 g) 

736 ml   

(535 g) 

723 ml 

(570 g) 

*nasorbováno pouze ½ sorpční kapacity hada HPPoly II. 

**nasorbováno pouze ½ sorpční kapacity komerčního sorpčního hada  
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Obrázek 34-37  Průběh poloprovozní zkoušky s aplikací laboratorně připravených  

         sorpčních hadů HPPoly II. z vodní hladiny 

 

Obrázek 38-39  Aplikace rašeliny a sorbentu z polyuretanu 

 

7.1    Dílčí závěr 

Pro poloprovozní ověření procesu sorpce a aplikace sorpčních přípravků na ropných 

produktech byl vybrán a testován sorpční had HPPoly II., a to z důvodu největší sorpční 

kapacity testovaných sorpčních hadů prokázaných v laboratorních podmínkách.  

Sorpční had HPPoly II. je složen ze dvou částí, obal hada tvoří hydrofobní textilie 

vytvořená technologií meltblown, kterou tvoří netkaná textilie ze 100 % polypropylenu, výplň 

hada je tvořena popelem PPoly II. (sypký hydrofobní sorbent složený z popele po spalování 

biomasy, polyuretanové pěny a hydrofobizačními přísadami). Pro přípravu popele PPoly II. 

jsou využity převážně druhotné suroviny. Polyuretanová drť je odpadem při výrobě izolačních 

desek, popel je odpad ze spalování biomasy, jako jeden ze způsobů termického nakládání 

s odpady. 
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Poloprovozním ověřením testovaného hada HPPoly II. na pevném povrchu a vodní 

hladině lze konstatovat, že sorpční schopnost při odstraňování ropných produktů, tzn. 

motorového oleje, motorové nafty, motorového benzínu a leteckého petroleje, je přibližně 

shodná s výsledky laboratorně testovaného sorpčního hada HPPoly II. a se sorpční kapacitou 

dle normy ASTM F726-06. Pro ověření sorpčních vlastností hada HPPoly II. jako možného 

sorbentu k praktickému využití, bylo provedeno srovnání s komerčně dostupnými 

hydrofobními sorbenty – sorpčním hadem, rašelinou a sorbentem z polyuretanové pěny. 

Při poloprovozním ověření byla sorpční kapacita testovaného hada HPPoly II. na 

pevném povrchu a vodní hladině mírně nižší proti laboratorním podmínkám, a to u leteckého 

petroleje a převážně u motorové nafty v průměru o 13 % (124 ml). U motorového benzínu 

byla sorpční kapacita v porovnání s laboratorními výsledky shodná až mírně vyšší, tento 

výsledek, ale mohl být ovlivněn těkavostí benzínu při teplotě ovzduší. Rozdíly v sorpční 

kapacitě tzn. také ve spotřebě sorpčních hadů HPPoly II., popřípadě dalších testovaných 

sorbentů, může způsobit stanovení hmotnosti sorbentu při čištění tzv. „vyčištění do sucha“ 

nebo na vodní hladině „vizuálně“, kde je toto čištění velmi subjektivní, převážně při 

odstranění viditelného ropného produktu, po kterém zůstává na pevném povrchu mastný 

a kluzký film a na vodní hladině mírný film. Při odstranění tohoto filmu může dojít 

k navýšení spotřeby sorbentu, (jak již bylo poukázáno v porovnávání testovaných popelů při 

simulovaném úniku ropných produktů), a to až o několik desítek procent. Rychlost samotné 

sorpce byla celkově nižší, u motorového benzínu srovnatelná s rychlostí při testování 

v laboratorních podmínkách, kdy tato skutečnost, jak již bylo popsáno, byla zřejmě ovlivněna 

teplotou ovzduší. 

Při poloprovozním ověření byla také prokázána nevhodnost použití sorpčních hadů 

při úniku motorového oleje na vodní hladinu, a to z důvodu pouze částečného nasorbování 

(využití sorpční kapacity) sorpčních hadů v porovnání s ostatními ropnými produkty.  

Použití hada HPPoly II. jako sorbentu převážně druhotných surovin, se jevilo jako 

plnohodnotné, srovnatelné svou sorpční kapacitou a vlastnostmi s komerčně dostupnými 

hydrofobními sorbenty – sorpčním hadem, rašelinou a sorbentem z polyuretanové pěny.  

Při poloprovozním ověření hada HPPoly II. bylo také provedeno hodnocení 

testovaných hadů HPRo I., II. a HPFl I., II. U těchto hadů byla ověřena jejich sorpční kapacita 

a rychlost samotné sorpce, která byla shodná s laboratorními výsledky. Pro vhodnost využití 

těchto hadů je limitujícím faktorem nízká sorpční kapacita v porovnání s ostatními sorpčními 

přípravky. 
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8    Provozní ověření aplikace sorpčního hada HPPoly II. 

S rostoucím množstvím havárií dochází k nárůstu mimořádných událostí, na kterých 

se podílejí i složky HZS. Jedním z nejrychlejších a nejpoužívanějších způsobů částečného 

nebo úplného odstranění kontaminace ropnými látkami, je aplikace sorpčních přípravků.  

Provozní ověřování sorpčního hada HPPoly II. bylo prováděno jednotkou HZS MSK 

ze stanice IVC Slezská Ostrava, a to na přímých zásazích s únikem nebezpečných látek. 

Při odstraňování úniků převážně ropných produktů, byl pro ověření účinnosti 

aplikován testovaný sorpční had HPPoly II. zároveň se sorpčními přípravky používanými 

standardně jednotkami HZS. Účinnost byla převážně ověřována při haváriích dopravních 

prostředků s následným únikem provozních kapalin na komunikaci. Testovaný sorpční had 

HPPoly II. byl aplikován s komerčními sorpčními hady, a to převážně u kanalizačních vpustí 

(viz obr. 40), kde jeho výhodou proti sypkým sorbentům je v zachycení sorbované látky bez 

možného vniknutí nasorbovaných sypkých sorbentů do kanalizační vpusti s následnou 

kontaminací kanalizační sítě.  

 

 

            Obrázek 40  Aplikace test. sorpčních hadů HPPoly II. u kanalizační vpusti (barva hada je bezpředmětná) 

 

Sorpční had HPPoly II. byl také využit a aplikován při úniku hydraulického oleje 

z pracovního stroje na řece Ostravici (viz obr. 41-42), kde k samotnému odstraňování uniklé 

látky docházelo na řece Odře u stabilní norné stěny v Ostravě – Hrušově. Sorpční had HPPoly 

II. byl zároveň s komerčními hady využit k samotné sorpci, tak i jako nouzová norná stěna 

sloužící k zamezení odplavování nasorbovaných sypkých sorbentů na vodní hladině (viz obr. 

42), a to převážně rašeliny a sorbentu z polyuretanové pěny. Na odstranění úniku se podíleli 

také zástupci Povodí Odry, s.p. 
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Obrázek 41  Aplikace sorpčního hada HPPoly II. a komerčních sorbentů na únik hydraulického oleje na 

                řece Odře                                                                                    

                                         

 

 

 
Obrázek 42  Sorpční had HPPoly II. s komerčním hadem použit k zamezení odplavování nasorbovaných

                sypkých sorbentů na řece Odře 

 

Úspěšně byl sorpční had HPPoly II. použit při záměrné kontaminaci kanalizační sítě 

ředidly (z důvodu nezákonné činnosti, předpokládané množství vypuštěného ředidla 9 l), při 

kterém hrozila kontaminace přilehlého přítoku řeky Ostravice. Sorpční had HPPoly II. 

(s komerčními hady) byl aplikován do kanalizační sítě, kde docházelo k sorpci uniklé látky 

a také byl preventivně využit a upevněn k nouzově vybudované hrázce na přítoku do řeky 
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Ostravice. Na místě této události byli přítomni zástupci Povodí Odry, s.p., životního prostředí 

a Ostravských vodáren a kanalizací a.s. Lze říci, že včasným zásahem s dílčím podílem 

sorpčních hadů nedošlo ke kontaminaci řeky Ostravice.  

Testovaný sorpční had HPPoly II. se také osvědčil jako možné využití nouzového 

těsnění s dostatečnou adsorpční kapacitou pro unikající hydraulický olej na prasklém přívodu 

u přepravního kamionu (viz obr. 43-44). 

 

 

 

      Obrázek 43-44  Využití testovaného sorpčního hada HPPoly II. (prasklý olejový přívod u přepravního 

                kamionu) 

 

Hodnocení sorpčních vlastností testovaného hada HPPoly II. bylo provedeno 

u provozního ověření subjektivním hodnocením – vizuálním množstvím nasorbované látky, 

spotřebou hadů HPPoly II. a prašností výplně hada HPPoly II., popelem PPoly II.  

Výpočtové stanovení a vyhodnocení nasorbovaného množství, popřípadě sorpční 

kapacity, nebylo možné objektivně porovnat a vyhodnotit, ve většině případů kvůli 

částečného nasorbování (využití sorpční kapacity) sorpčního hada HPPoly II., popř. 

komerčních hadů z důvodu nerovnoměrnosti kontaminace zasaženého prostoru ropnými 

látkami. 

Při provozním ověření testovaného hada HPPoly II. jako sorbentu, se potvrdily 

závěry jak poloprovozního ověření účinnosti testovaného hada, tak laboratorní výsledky. 

Sorpční had HPPoly II. se jevil jako plnohodnotný a srovnatelný s komerčně dostupnými 

hydrofobními sorbenty.  
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9   Závěr 

Tato disertační práce se zabývá vhodností volby a využití druhotných surovin – 

sorpčních přípravků v podobě testovaných popelů a sorpčních hadů při odstraňování všech 

tříd ropných produktů (motorového oleje, motorové nafty, motorového benzínu a leteckého 

petroleje) z vody a pevného povrchu v procesu sorpce. Jako druhotné suroviny jsou v této 

práci zastoupeny a testovány popely po spalování biomasy rostlinného původu, dané druhy 

popelů jsou pro výzkum a možné porovnání rozděleny. Část je ponechána bez hydrofobní 

úpravy a část hydrofobní úpravou prošla.  Další možné využití testovaných popelů a jejich 

sorpčních kapacit je v použití jako výplně do sorpčních hadů. Testovaný sorpční had, jehož 

obal tvoří hydrofobní textilie vytvořená technologií meltblown a výplň je tvořena z popelů po 

spalování biomasy, je jednou z možných variant použití při úniku nebezpečných látek. 

Praktická část disertační práce obsahuje výpočtové stanovení sorpčních kapacit 

testovaných druhů popelů a sorpčních hadů dle postupu normy ASTM F726-06, sledování 

sorpčních kapacit v laboratorních podmínkách na pevném povrchu a vodní hladině s ověřením 

kinetiky adsorpce a adsorpční rovnováhy u testovaného popelu PPoly II. a sorpčního hada 

HPPoly II., porovnání a stanovení spotřeby popelů při simulovaném úniku ropných produktů 

na pevném povrchu, poloprovozní ověření aplikace sorpčního hada HPPoly II. na pevném 

povrchu a vodní hladině a provozní ověření aplikace sorpčního hada HPPoly II. při přímých 

haváriích na kontaminaci ropnými produkty. 

Porovnáváním testovaného popele PPoly II. a rašeliny lze konstatovat, že spotřeba 

popele a rašeliny při simulovaném úniku ropných produktů byla vyšší, a to o 10 % 

v porovnání s výsledky laboratorně testovaného popele PPoly II. a rašeliny. V porovnání se 

sorpční kapacitou dle normy ASTM F726-06 byla zjištěna až o jednu třetinu menší sorpční 

kapacita v množství sorbovaných ropných produktů u laboratorně testovaného popele 

PPoly II. Rozdíly ve spotřebě popelů a rašeliny, popřípadě jiných možných testovaných 

sorbentů, může způsobit stanovení hmotnosti sorbentu při čištění tzv. „vyčištění do sucha“, 

kde je toto čištění velmi subjektivní, převážně při odstranění viditelného ropného produktu, 

po kterém zůstává na pevném povrchu mastný a kluzký film. Při odstranění tohoto filmu 

může dojít k navýšení spotřeby sorbentu, a to až o několik desítek procent.   

Použití popele PPoly II. jako sorbentu druhotných surovin se jevilo jako 

plnohodnotné, srovnatelné svou sorpční kapacitou a vlastnostmi s rašelinovým sorbentem jak 

na pevném povrchu, tak na vodní hladině. Pro hrubé odstranění ropných produktů z pevného 

povrchu lze využít jako jednoduchého sorbentu také popel PFl I. Jeho výhodou je snadná 

dostupnost a minimální cena. 

Při testování sorpčních hadů se ukázal sorpční had HPPoly II. jako plnohodnotný, 

srovnatelný svou sorpční kapacitou a vlastnostmi s komerčními sorpčními hady a sypkými 

sorbenty. Výhodou sorpčního hada HPPoly II. při odstraňování motorové nafty, motorového 

benzínu a leteckého petroleje se ukázala jeho sorpční kapacita, která byla vyšší v porovnání 

s běžným hydrofobním sorbentem z polyuretanové pěny a přibližně stejná s komerčním 
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sorpčním hadem a sypkou rašelinou. Nespornou výhodou sorpčního hada HPPoly II. se 

ukázalo být okamžité odstranění při nasorbování (vyčerpání své sorpční kapacity), což 

převážně platí u odstraňování z vodní hladiny, u sypkých sorbentů je toto odstranění velmi 

složité, a to převážně v praxi na nestojatých vodních hladinách, na pevném povrchu je to pak 

stálost sorbentu jako celku. Nevýhodou sorpčního hada HPPoly II. proti sypkým sorbentům je 

rychlost samotné sorpce, a to jak na pevném povrchu, tak na vodní hladině. Jako 

problematické se jeví odstranění motorového oleje z vodní hladiny, při kterém nedochází 

k plnému nasorbování (využití sorpční kapacity) hada, výhodou může být využití hada jako 

nouzové norné stěny sloužící k ohraničení, zadržení a k zamezení odplavování motorového 

oleje, popř. nasorbovaných sypkých sorbentů. Pro odstranění motorového oleje se nejlépe 

osvědčil samotný textilní sorbent, ovšem jeho využití je limitováno nákladnou pořizovací 

cenou. 
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