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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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    Druhotné suroviny v procesu adsorpce 

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. 

2.1    Odstranění ropných produktů za pomoci popele po spalování 

biomasy  

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 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. [4] 

Popel z roštových ohnišť (pevný rovinný rošt) PRo I., PRo II. 

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 poté vyjmuty a dále využity jako druhotné suroviny nebo jsou 

ukládány na skládky.  

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.  
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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 je smíšené se vzduchem a nad fluidním roštem nabývá 

vlastností tekutých paliv. Vlastní hoření probíhá okamžitě, takže dochází ke 

stejnoměrnému hoření a produkci jemného popele. [1, 2, 3, 5] 

2.1.2  Sledování sorpční kapacity u testovaných sypkých 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. [6, 10] 

Odstranění motorového oleje 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. 1 a 2  

 

   Tabulka 1  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje na pevném povrchu 

 

Motorový olej (100 ml = 

77,76 g) 
Sorpční 

kapacita test. 

popelů  

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 -- 
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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) 

 

 
Tabulka 2  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorového oleje z vody 

 

Motorový olej (100 ml = 

77,76 g) 
Sorpční 

kapacita test. 

popelů  

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) 

 

2.1.3    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. 

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 
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rovnovážnou koncentraci cr. Klesající hodnoty koncentrací s vyznačenou rovnovážnou 

koncentrací cr jsou vyznačeny v grafu 1, 2. 

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. 3, 4). 

Počáteční koncentrace motorového oleje c0 = 77,76 g (100 ml), počáteční 

hmotnost sypkého popele PPoly II. 20 g  

 Tabulka 3  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 

 

Tabulka 4  Časový průběh koncent. 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 
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  Graf 1  Časový průběh koncent. cm m. oleje při jeho adsorpci na popel PPoly II. 

 

 

   Graf 2  Časový průběh koncent. cm ropných produktů na tes. popelu PPoly II. 
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2.1.4    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. 

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. 5. Na obr. 1-2 jsou fotografie aplikace testovaných 

popelů a rašeliny. 

 

         Tabulka 5  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 

Let. petrolej 10 l 

(m = 7,87 kg) 
3,83 4,46 7,40 6,90 7,23 
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            Obrázek 1-2  Aplikace testovaných popelů a rašeliny na ropné produkty 

2.1.5   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. 
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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. [10, 11]  

2.2 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 textilní hydrofobní sorbent vytvořen 

technologií meltblown, kterou tvoří netkaná textilie ze 100 % polypropylenu, výplň 

hada je tvořena sypkým popelem PPoly II. 

  

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. 

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. [7] 

2.2.1 Sledování sorpční kapacity u testovaných hadů v laboratorních 

podmínkách 

Na pevný povrch (kamenina) 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.  
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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. 6 a 7.  

 

         Tabulka 6  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty na pevném povrchu  

Motorová nafta         
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita 

test. hadů  

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. (120,5g) 

 

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 7  Porovnání sorpčních kapacit, sorpce motorové nafty z vody  

Motorová nafta          
(100 ml = 81,6 g) 

Sorpční kapacita 

test. hadů 

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) 
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2.2.2    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. 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 3, 4.  

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. 8, 9). 

Počáteční koncentrace motorové nafty c0 = 408 g (500 ml), počáteční hmotnost 

sorpčního hada HPPoly II. 120,5 g (textilní sorbent 8 g + sypký sorbent popel PPoly 

II. 112,5 g).  

 

      Tabulka 8  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 
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Tabulka 9  Časový průběh koncen.  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 

 

  

Graf 3  Časový průběh koncentrace cm m. nafty při její adsorpci na s. hadu HPPoly II. 
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  Graf 4  Časový průběh koncentrace cm  ropných produktů na tes. s. hadu HPPoly II. 

2.3     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.  
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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. 10. Na obrázku 3-4 jsou fotografie aplikace laboratorně připraveného 

sorpčního hada HPPoly II. s průběhem poloprovozní zkoušky na pevném povrchu. [9] 

         Tabulka 10  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) 
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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. 11. Na obrázku 5-6 jsou fotografie s průběhem 

poloprovozní zkoušky a aplikací laboratorně připravených sorpčních hadů HPPoly II. 

na vodní hladině. 

         Tabulka 11  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 3-4  Simulování úniku ropných produktů na pevný povrch 

 

 

Obrázek 5-6  Průběh poloprovozní zkoušky s aplikací laboratorně připravených 

sorpčních hadů HPPoly II. z vodní hladiny 

2.3.1   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. 
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Polyuretanová drť je odpadem při výrobě izolačních desek, popel je odpad ze 

spalování biomasy, jako jeden ze způsobů termického nakládání s odpady. 

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. [9] 
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2.4 Provozní ověření aplikace sorpčního hada HPPoly II. 

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, 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.  

Úspěšně byl sorpční had HPPoly II. použit při záměrné kontaminaci 

kanalizační sítě ředidly (z důvodu nezákonné činnosti), 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 

Ostravice. Lze říci, že včasným zásahem s dílčím podílem sorpčních hadů nedošlo ke 

kontaminaci řeky Ostravice. 

 
Obrázek 7  Aplikace sorpčího hada HPPoly II. a komerčních sorbentů na únik 

                                 hydraulického  oleje na řece Odře                                                                                  

Sorpční had HPPoly II. byl také využit a aplikován při úniku hydraulického 

oleje z pracovního stroje na řece Ostravici (viz obr. 7), 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 
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sorbentů na vodní hladině, a to převážně rašeliny a sorbentu z polyuretanové pěny. Na 

odstranění úniku se podíleli také zástupci Povodí Odry, s.p. 

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. 8-9. 

 

 

Obrázek 8-9  Využití test. 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, z důvodu ve většině 

případů pouze 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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3   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 
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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 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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