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1. Úvod 

V dnešní době jsou úniky nebezpečných látek téměř každodenním problémem, ať 

už se jedná o úniky v terénu, na vodní hladinu, ve skladech, na pracovištích a jinde. 

Jakýkoliv tento únik nebezpečných látek je natolik škodlivý, že je nutné se jím důkladně 

zabývat. Možné havárie nelze nikdy předpovídat a o to je riziko větší. 

Ropné kapaliny patří mezi nejzáludnější látky, které znehodnocují půdu, podzemní 

a povrchovou vodu. Tato znečištění patří celosvětově k nejrozšířenějším kontaminacím. 

Současné využívání ropných produktů je spojeno s vysokým rizikem havárií, které 

negativně ovlivňují životní prostředí.  

S havarijními úniky ropných látek se můžeme setkat i v energetice. Nejčastějšími 

typy havárií jsou úniky transformačního oleje z distribučních transformačních stanic 

způsobené technickou závadou, úderem blesku nebo pádem stromu na vedení. Také jsou 

zaznamenány úniky nafty nebo benzínu na nezpevněné plochy ze zásahového vozidla. 

Nejčastěji se jedná o technickou závadu na vozidle. Je tedy nutné používat sorbenty 

kapalin, aby se zamezilo kontaminacím.  

Ekologické a zdravotně nezávadné sorbenty kapalin jsou dnes nezbytným 

doplňkem pracovišť, kde dochází k únikům nebo kde hrozí nebezpečí havarijního úniku. 

Kvalitní sorbenty kapalin jsou důležitým pomocníkem pro složky, které se zabývají 

likvidací havarijních úniků na komunikacích, vodních tocích a vodních plochách. 

Používání sorbentů se tak stalo samozřejmostí nejen v průmyslu, jejich používání je 

příslušnými úřady přímo vyžadováno. 

Cílem této práce je srovnání vybraných druhů běžně používaných sorbentů a 

doporučení nejvhodnějších. Zvolenými kritérii jsou sorpční schopnost, tedy sorpční 

kapacita sorbentu, rychlost sorpce a cenové zhodnocení. 
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2. Základní vlastnosti a rozdělení sorbentů 

Na fázovém rozhraní (mezifáze) se může působením mezipovrchových sil 

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

adsorbce. Nejčastějšími případy adsorbce jsou adsorbce na mezifází tuhá látka – plyn a 

tuhá látka – kapalina. Tuhou fází nazýváme adsorbent a látku zachycovanou na jeho 

povrchu z plynné nebo kapalné fáze adsorbát.  

Adsorbované množství je závislé na vlastnostech adsorbentů (velikost dostupného 

povrchu), na charakteru adsorbátu (struktuře molekul), na teplotě (adsorbované množství je 

při nízké teplotě velké a při zvyšování teploty klesá) i na parciálním tlaku adsorbátu. 

Rychlost adsorbce je vždy určována rychlostí difúze. Tohoto děje se právě využívá 

k zachycování ropných produktů pomocí sorbentů.  

Podle povahy sil poutajících adsorbát na adsorbentu rozdělujeme adsorpci: 

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

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

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

typ adsorpce o hodně silnější než předchozí. [5] 

 

Nejprve je třeba uvést, jaké parametry by měly sorbenty splňovat z hlediska jejich 

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

schopnost. To znamená, že musí být schopny na sebe navázat co nejvíce uniklé látky.  

Určitou roli hraje i univerzálnost, kdy sorbenty musí být schopny zlikvidovat co 

možná nejširší sortiment látek a být použitelný i pro zásah na vodní hladině. 

Při výběru vhodného sorbentu je třeba mít na zřeteli i otázku dostatečného 

zásobení, tedy dostupnost. Dále by se měla uvážit skladovatelnost, životnost a v neposlední 

řadě cena, která je mnohdy rozhodujícím faktorem. [6] 
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2. 1. Dělení sorbentů 

2.1.1. Sypké sorbenty  

Sypké sorbenty jsou látky tuhého skupenství, různého chemického složení, 

uvedeného do takové formy, aby měly co největší povrch. Jsou vhodné zejména pro 

odstraňování uniklých kapalin z míst, kde se vytvořila tenká vrstva kapaliny na velké 

ploše, tak i v místech, kde ani tak nezáleží na jejich sorpčních schopnostech, ale povrch je 

třeba spíše vysušit. Mezi jejich záporné vlastnosti musíme jednoznačně přiřadit prašnost, 

špinavost a nesnadnost úklidu. 

Přílišná prašnost způsobuje rozfoukávání sorbentu mimo oblast zásahu. Vlivem 

úletů roste spotřeba materiálu. Špinivost může mnohdy úplně znemožnit použití sorbentu 

v provozech, kde je kladen důraz na zvýšenou čistotu. Nesnadnost úklidu se projevuje 

zejména při dočištění ploch po zásahu, kdy jsme nuceni používat další speciální techniku. 

Tím se celá operace stává složitější a hlavně nákladnější. [6] 

2.1.2. Textilní sorbenty 

Tyto sorbenty nemají žádnou negativní vlastnost, které byly zdůrazněny u sypkých 

sorbentů. Všechny fungují na základě adsorpce, pohlcovaná kapalina tedy mechanicky 

přilne k povrchu sorbentu. Nedochází tedy k chemické vazbě mezi sorbentem a vázanou 

látkou, jak tomu bývá u chemické absorpce.  

Textilní sorbenty jsou materiály vyrobené na bázi netkaných textilií z 

polypropylénu, které vznikají při melt-blow procesu přetvářením granulátu polypropylenu 

do formy netkané textilie, která je zpracovávána na konečné výrobky.  

Absorbované kapaliny vyplňují mezery mezi vlákny textilie na základě kapilárních reakcí, 

jejíž absorbované množství a rychlost sorpce závisí  na tloušťce vláken a četnosti jejích 

rozložení. 

Vyznačují se vynikajícími sorpčními schopnostmi, tak že po odsátí srovnatelného 

množství je jejich hmotnost více než 30krát nižší než při použití sypkého sorbentu. Z toho 

plynou i menší nároky na skladovací prostory.  

Při déle trvajícím zásahu je lze použít několikrát, díky tomu, že již použitý sorbent 

jednoduše mechanicky vyždímáme. Vyždímanou kapalinu pak můžeme opět použít, 



Posouzení sorpčních materiálů 
 

6 
2009 

případně ji odčerpat do náhradních obalů a zlikvidovat zvlášť. Tuto možnost využíváme 

zvláště při déle trvajících zásazích.  

Rovněž se s nimi snadno manipuluje, umístění na potřebné místo je otázkou 

chvilky díky jejich malé hmotnosti. Také je nutno zdůraznit jejich dlouhodobou životnost, 

odolnost proti plísním a slunečnímu záření. Snadno se upravuje jejich tvar a velikost.  

Vyráběny jsou ve formě rohoží, koberců, hadů, norných stěn, polštářů, sorpčních 

pásků, sorpční drti. [6] 

Druhy textilních sorbentů 

Textilní sorbenty rozdělujeme nejčastěji podle toho, jaké kapaliny je sorbent 

schopen zachytit.  

Rozeznáváme tři druhy: 

� údržbové - zachycují běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Používají se všude 

tam, kde dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a jiných méně 

agresivních kapalin. Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní 

hladiny. Odběratelé jim dávají přednost s ohledem na jejich příznivou cenu, díky 

které se řadí k nejpoužívanějším materiálům. 

� hydrofobní – sají pouze ropné výrobky jak z vodních hladin, tak všude tam, kde 

vyžadujeme, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a nikoli vodu či vodou 

ředitelné kapaliny. 

� univerzální – sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Protože sají i 

vodu, nehodí se pro použití na vodní hladině. Pro jejich vyšší cenu se většinou 

používají pro odsávání chemikálií. [6] 
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3. Druhy sorbentů a jejich základní parametry 

3. 1. Univerzální sorpční drť LITE-DRI 

Je neprašná a neabrazivní drť vyrobená z upravené celulózy. Je vhodná k sorpci 

ropných látek, řezných a chladicích emulzí, slabých roztoků kyselin a louhů. Drť 

v hydrofobním provedení plave na vodní hladině a sorbuje pouze ropné látky. Nahrazuje 

expandovaný vápenec, má vysokou sorpční schopnost a zdravotně nezávadný. Sorbent lze 

snadno použít, je vhodný v členitém nezpevněném terénu. 

Nejčastěji se používá ve skladech olejů a chemikálií, ve strojních dílnách a u 

čerpacích stanic. 

 

Označení:  Univerzální sorpční drť LITE-DRI (ULD010) 

Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita: 32 litrů (na 10 kg), 

   1 kg adsorbuje ~ 3,2 litrů kapaliny ropného původu.  

Použití:  sorpce kapalných látek ropného původu. 

Skladování:  skladování v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními 

činidly. 

Likvidace:  spálením s přihlédnutím ke složení neadsorbované látky, která je 

určující pro spalovací proces. 

Toxicita: nemá žádné toxické účinky. Sorbenty nemění toxicitu ani agresivitu 

nasorbovaných látek. 

Parametry:  balení:  10 kg, 

   objem: 50 litrů. 

   

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení 

sorpční kapacity (tmavé zbarvení částic drti). 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (hrábě, lopata). 

• Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme 

do obalu na nebezpečné látky. 
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• S nasycenou drtí je nutno déle nakládat odborným způsobem jako s nasorbovanou 

látkou (nebezpečný odpad). [8] 

 

 

Obrázek č. 1 Univerzální sorpční drť LITE - DRI 

(http://www.reoamos.cz/gwgate/files/pdfs_term/pdfs/13_cz.pdf) 

 

3. 2. Univerzální sorpční drť ECO-DRY 

Je nehořlavá, bezprašná granulovaná drť na bázi horniny – křemeliny. Je to 

chemicky netečný materiál, který rychle saje. Při použití snáší i mechanické zatížení, zrnka 

se nedrtí a neuvolňují zachycenou kapalinu. 

Výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze z betonu, zámkových dlažeb a 

silničního asfaltu. Zvláště výhodný je na vozovku, neboť granule zůstávají tvrdé i po 

nasycení kapalinou, proto při jejich použití je sníženo riziko uklouznutí při chůzi nebo 

jízdě. S drtí se lehce manipuluje a lze ji snadno smést z povrchu. Drť je dodávána pouze 

v hydrofilním provedení. 

 

Označení:  Univerzální sorpční drť ECO-DRY (UED010) 

Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita: 13 litrů (na 10 kg), 

   1 kg adsorbuje 1,3 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: čistí olejové skvrny i ropné emulze. 

Skladování:  skladování v suchém prostředí. 

Likvidace:  spálením s přihlédnutím ke složení neadsorbované látky, která je 

určující pro spalovací proces. 

Toxicita: nemá žádné toxické účinky. Sorbenty nemění toxicitu ani agresivitu 

nasorbovaných látek. 
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Parametry:  balení:  10 kg, 

   objem: 25 litrů.  

   

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení 

sorpční kapacity. 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (hrábě, lopata). 

• Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme 

do obalu na nebezpečné látky. 

• S nasycenou drtí je nutno dále nakládat odborným způsobem jako s nasorbovanou 

látkou (nebezpečný odpad). [8] 

 

 

Obrázek č. 2 Univerzální sorpční drť ECO-DRY plus 

(www.reoamos.cz/gwgate/files/pdfs_catalog/pdfs/1_cz.pdf) 
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3. 3. Hydrofobní sorpční drť REOSORB  

Tento materiál je vyroben drcením hydrofobních sorpčních koberců (100% 

polypropylen). Drť je tvořena polypropylenovými vlákny s vysokou chemickou odolností. 

Je skladný, velmi lehký, hnědé barvy a má neomezenou dobu skladování. REOSORB má 

velmi vysokou sorpční kapacitu, 5 kg drti zachytí až 69 l kapaliny. Výborně a dlouhodobě 

plave na vodní hladině. Výhodou je také vysoká rychlost nasakování. Velmi výhodné je 

použití této sorpční drtě v kombinaci se sorpčními hady. Dobře se spaluje. 

 

Označení:  Hydrofobní sorpční drť REOSORB (HSDR005) 

Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita: 69 litrů (na 5 kg) 

   1 kg adsorbuje ~ 13,8 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: sorpce kapalných látek ropného původu z vodní hladiny nebo 

z pevných povrchů. 

Skladování:  neomezená skladovatelnost. 

Likvidace:  spálením. 

Toxicita: nemá žádné toxické účinky.  

Parametry:  balení:  5 kg 

   

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

Kapalina se rychle nasává do jednotlivých částic drti až do úplného nasycení 

sorpční kapacity. 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (hrábě, lopata). 

• Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme 

do obalu na nebezpečné látky. 

• S nasycenou drtí je nutno dále nakládat odborným způsobem jako s nasorbovanou 

látkou (nebezpečný odpad). [8] 
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Obrázek č. 3 REOSORB  

(http://www.reoamos.cz/gwgate/files/pdfs_term/pdfs/13_cz.pdf) 

 

3. 4. CANSORB 

Jde o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, který má svůj původ 

v Kanadě, vyroben z vláken rašelinného mechu. Je netoxický, při speciálních úpravách za 

teplot 750-9000C dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci 

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

používat rašelinu i na vodní hladině i za silného deště.  

Huminová kyselina je biokyselina přirozeně v rašelině obsažená. Je schopná přímo 

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

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

 

Označení:  CS - CB 18 

Dodavatel:  CANSORB CZ, s.r.o. 

Sorpční kapacita: 90 – 100 litrů (na 8 kg), 

   1 kg adsorbuje ~ 11,9 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: absorbuje veškeré uhlovodíky včetně PCB (nafta, benzíny, motorové 

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

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

Aplikace:  snadná, nevyžaduje speciální školení personálu, 

rychlá, díky svým kapilárním vlastnostem je sorbce okamžitá a 

efektivní. 

Skladování:  nevyžaduje žádné speciální skladovací podmínky, 
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v době balení obsahuje max. 10% vlhkosti, obal je u obou konců 

svařen za tepla, 

trvanlivost materiálu je prakticky neomezená.  

Likvidace:  biodegradací, kompostováním (nejlevnější a nejekologičtější), 

spalováním (výhřevnost až 21 000 KJ.kg-1). 

 

Parametry pytle: balení: 8 kg, 

   objem: 95 litrů,  

   rozměr: 40 x 25 x 65 cm. 

    

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (hrábě, lopata). 

• Vyměníme drť v případě úplného nasáknutí uniklou kapalinou.  

Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme 

do obalu na nebezpečné látky. 

• Likvidaci použitého materiálu provádíme v souladu s platnými směrnicemi. [1] 

 

 

Obrázek č. 4 Cansorb CS - CB 18  

Firemní fotky CANSORB CZ, s.r.o. 
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3. 5. NOWAP 

NOWAP je materiál, určený k rychlému odstranění ropných látek a jiných 

nebezpečných kapalin (zejména paliv, maziv, brzdových a chladicích kapalin) z povrchu 

půdy při ekologických haváriích.  

 Jedná se o ekologický prostředek vyráběný z tříděného expandovaného perlitu. 

Spolu s potřebnými přísadami vytváří velmi dobrou absorpční schopnost NOWAPU 

s cílem zabezpečit jeho maximální sorpční vlastnosti při co nejnižší objemové hmotnosti. 

Protože je hydrofilní, není určen pro použití na vodní hladinu. 

 Expandovaný perlit je lehká, zrnitá, pórovitá hmota bílé nebo šedobílé barvy 

vyráběna tepelným zpracováním ze surového perlitu. Perlit je v podstatě amorfní 

křemičitan hlinitý sopečného původu, patří ke kyselým vulkanickým sklům. Tepelným 

zpracováním (expandací) při teplotách 900-1300°C vznikne produkt ve formě drobných 

dutých kuliček různých velikostí. Při expandaci se objem perlitu zvětšuje 5 až 10 krát.  

Expandovaný perlit získává výborné tepelné a zvukově-izolační vlastnosti při nízké 

měrné hmotnosti. Je chemický inertní, nehořlavý, netoxický, nehydroskopický, má 

vynikající sorpční vlastnosti, je objemově stálý a má velice nízkou vlastní hmotnost. Je 

odolný proti vlhku i mrazu, mikroorganismům a plísním.  

 
Obrázek č. 5 Expandovaný perlit  

(www.perlit.cz/expand_perlit.php) 

 

Informativní chemické složení: 

SiO2 – min. 66% 

Al2O3 – max. 18% 

Fe2O3 – max. 3% 

CaO + MgO – max. 5% 

Na2O+K2O – max. 8% 
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Označení:  NOWAP 

Dodavatel:  Perlit spol. s.r.o.  

Sorpční kapacita: 1 kg adsorbuje ~ 1,55 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: k odstranění olejů, nafty, brzdové kapaliny, chladících emulzí, 

ředidel a dalších ropných produktů. 

Skladování:  nutno skladovat v suchých skladech, přepravovat v zakrytých 

přepravních prostředcích a chránit před navlhnutím a mechanickým 

poškozením. 

Likvidace:  provádí se skladováním na skládce nebezpečného odpadu. 

Parametry pytle: Nowap 120 – 120 litrové balení v papírových pytlích,  

Nowap 8 – v 8 litrovém balení do odnosných PE tašek pro drobné 

použití. 

Toxicita: obsah toxických prvků je o 2 řády nižší, než vyžadují limity platné 

pro zemědělskou půdu. 

 

Postup použití: 

• Vyčištění podlahy spočívá v posypání dostatečným množství Nowapu, který ropné 

produkty rychle absorbuje.  

• Následně se Nowap zamete ručně nebo zametacím mechanismem.  

• Likvidace se provádí skladováním na skládce nebezpečného odpadu. [7] 

3. 6. Vapex 

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

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

vysokou afinitou k nežádoucím kapalinám. Vyrábí se expandováním a hydrofobizací 

horniny sopečného původu - perlitu.  

Absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, maziva, terpentýn a jiné mastné tekutiny 

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

absorbuje přednostně ropné produkty.  
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Vapex je materiál nehořlavý, zdravotně nezávadný a má neomezenou trvanlivost. Je 

lehký, plave na vodě. Způsob a účinnost využití vapexu při odstraňování ropných produktů 

závisí na konkrétních podmínkách daných mírou znečistění kalem, ropnými látkami a 

obsahem a charakterem ve vodě rozpuštěných sloučenin. Dlouhodobé působení solí (např. 

NaCl, NaNO3, Na2SO4), zředěné kyseliny sírové a fosforečné účinnost vapexu snižuje.  

 

Označení:  Vapex 

Dodavatel:  Perlit spol. s.r.o.  

Sorpční kapacita: 1 kg adsorbuje ~ 1,55 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: na odstranění rozlitých olejů, nafty, brzdové kapaliny, chladících 

emulzí, ředidel a dalších ropných produktů z pevných a vodních 

ploch. 

Skladování:  nutno skladovat v originálních obalech a v suchých skladech. 

Likvidace:  provádí odborně způsobilé firmy (ve spalovnách). 

Parametry:  tašky – 8 litrů 

   pytle – 125 litrů 

Toxicita: výrobek nemá žádné toxické vlastnosti. 

 

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním vhodným nářadím (hrábě, lopata). 

• Vyměníme v případě úplného nasáknutí uniklou kapalinou. Po nasycení sorpční 

kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme do obalu na 

nebezpečné látky. 

• Likvidaci použitého materiálu provádíme v souladu s platnými směrnicemi. [7] 

 

 

 

 

 



Posouzení sorpčních materiálů 
 

16 
2009 

3.7. Textilní sorbent olejový 

Textilní sorbenty olejové jsou pevné netkané textilie bílé barvy. Jsou nerozpustné 

ve vodě a v tucích. Teplota tepelného rozkladu je od 3000C. Používá se k zachycení 

ropných látek.  

Jsou složeny z polypropylenu, neobsahuje žádné nebezpečné látky.  

  

Označení:  OPL 5040 (rohože lehké), ORL 4844 (koberec lehký) 

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 124 litrů (na 200 ks), 

   1 rohož adsorbuje ~ 0,62 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: k zachycení ropných látek z pevného povrchu i z vodní hladiny, 

nesaje vodu, plave na vodní hladině. 

Skladování:  nevyžaduje žádné speciální skladovací podmínky, zamezit kontaktu 

se zdrojem tepla (>1600C). 

Likvidace:  spálením ve spalovně. 

Parametry:  rohože lehké:  rozměr: 50 x 40 cm 

      počet kusů v balení: 200 

   koberec lehký: rozměr: 48cm x 44 m 

      počet kusů v balení: 1 

Toxicita:  výrobek nemá žádné toxické vlastnosti 

Postup použití: 

• Položíme rohož na vodní hladinu a necháme působit.  

Kapalina se nasává až do úplného nasycení sorpční kapacity (změna barvy rohože). 

• Pevný povrch lze mechanicky stírat nebo lze rohož položit a nechat volně nasávat 

uniklou kapalinu. 

• Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou rohož a uložíme do připraveného 

obalu na nebezpečné látky. [3] 
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Obrázek č. 6 OPL 5040 Rohože lehké  

(firemní fotky HAPPY END CZ, a.s.) 

3. 8. Cansorb – CB 18 

Je zcela organický sorbent vyrobený z vysoce kvalitní rašeliny. CB 18 je hořlavý, 

tmavě hnědé barvy se slabým zápachem rašeliny. Je plně biologicky odbouratelný a 

spalitelný v libovolné spalovně. Je velmi vhodný pro sběr ropných látek z vodní hladiny. 

Lze jej použít i pro úklid uniklých olejů z pevných povrchů. CB 18 je dodávám slisovaný 

v pytli, což snižuje nároky na skladování. 

 

Označení:  CB 18 

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 68 litrů (na 8 kg), 

   1 kg adsorbuje ~ 8,5 litrů kapaliny ropného původu. 

Použití: sorpce kapalných látek ropného původu. 

Skladování:  skladování v suchém prostředí.  

Likvidace:  termicky ve schválených spalovnách nebezpečného odpadu (dle 

vlastností a charakteru adsorbované látky). 

Toxicita: výrobek nemá žádné toxické účinky. 

Parametry pytle: balení: cca 8 kg 

   

Postup použití: 

• Nasypeme materiál na hladinu kapaliny a necháme působit. 

• Sorpci urychlíme prohrabáváním sorpční drti vhodným nářadím (hrábě, lopata). 
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• Po nasycení sorpční kapacity odstraníme použitou drť vhodným nářadím a uložíme 

do obalu na nebezpečné látky. 

• Likvidaci použitého materiálu provádíme v souladu s platnými směrnicemi. [3] 

 

 

Obrázek č. 7 Cansorb - CB 18  

(firemní fotky Happy End) 

 

3. 9. Další typy sorbentů používaných pro likvidaci úniků ropných látek  

CHEZACARB 

Chezacarb jsou speciální sorpční saze s vysoce hydrofobizovaným povrchem. Patří 

do modifikované řady sazí, které z hlediska své struktury a složení spojují své fyzikálně-

chemické vlastnosti nutné k dosažení vysoké účinnosti při zachycení ropných produktů, 

uhlíkových derivátů a dalších látek schopných se vázat na povrch sazí. 

ROP-EX 

ROP-EX je univerzální absorpční prostředek, sypký, jemnozrnný na bázi gumy o 

velikosti částic až 0,4 mm. Slouží k rychlému a bezpečnému zachycení ropných a 

olejových látek z provozních ploch, silničních komunikací a vodní hladiny. Je stálý, 

netoxický, zdravotně nezávadný. Má schopnost dokonale a rychle pohlcovat ropné a 

olejové látky a následně je vázat na sebe. Při tomto procesu ropné a olejové látky postupně 

vnikají dovnitř sorbentu. Absorbované látky se neuvolňují ani při mechanické manipulaci s 

ním, a to po dobu několika let.  

Látka absorbuje veškeré oleje (přírodní i syntetické), naftu, benzín, parafin, jedno a 

vícesytné alkoholy, např. metanol, etanol, butanol, glykol a další chemikálie.  
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UNI-SAFE 

Je směs zrnitého polymeru a látky, která má velkou pohlcovací schopnost. K jeho 

dalším vlastnostem patří i to, že je schopen zabránit vzniku nebezpečných reakcí při styku 

s tak agresivními chemikáliemi, jakými jsou kyselina dusičná, fluorovodíková nebo 

peroxid vodíku. Tato látka je schopna jímat množství vodného roztoku uniklé látky až do 

75 násobku své původní hmotnosti.   

UNI-SAFE brání vypařování látek, to znamená, že pracuje jako brzda emisí, díky 

čemuž se dostane do ovzduší méně škodlivých substancí. V případě kyseliny dusičné a 

chlorovodíkové jsou emise sníženy až o dvě třetiny. Působením na kyselinu 

chlorsulfonovou a sírovou se dýmení zastavuje okamžitě a při pozdějším mechanickém 

odstraňování již nedochází k dalším emisím. Pracuje rovněž jako indikátor. Je to velice 

důležitá vlastnost, která opět ulehčuje a zlepšuje vlastní průběh zásahu s likvidací uniklých 

kapalin. 

CHEMSORB III R 

Přírodní minerál, vhodný pro ekologické a ekonomické nasazení v podnicích, na silnicích, 

pro hladké i pórovité povrchy. Zvyšuje hospodárnost odstraňování uniklých kapalin 

vzhledem k možnosti několikanásobného použití. Tento sorbent kapaliny po únicích nejen 

pohlcuje, ale i váže. CHEMSORB III R lze regenerovat a může tak být použit opakovaně. 

Ostatní sorbenty se běžně po použití likvidují.  

ALL PURPOSE 

Je přírodní minerál. Zachycuje spolehlivě a rychle oleje všech viskozit, dále tuky, 

mazací prostředky a další kapaliny. Silně sající produkt je spořivý při spotřebě, pachově 

neutrální, pevný při našlápnutí, málo prašný a nemaže. 

CONEX CB 

Pojme tekutiny v množství 75krát větším, než je jeho vlastní hmotnost. Nebezpečné 

reakce s chemikáliemi, které se při interakci s jinými sorpčními prostředky zvýší, se u 

tohoto sorbentu značně zpomalí, až úplně zaniknou (např. tvorba plynů). Brzdí emise a 

působí jako parní uzávěra, čímž chrání zasahující hasiče a personál. 

 



Posouzení sorpčních materiálů 
 

20 
2009 

SORB 

Je vysoce aktivní buničina ze syntetických vláken odpuzujících vodu. Je schopna 

pojmout 22 x více oleje, než je jeho vlastní hmotnost. Je použitelná ve vodě i na zemině. 

SORPČNÍ KOBEREC 

Má stejné vlastnosti, chemickou odolnost jako sypký sorbent, rozdíl je v tom, že se 

dodává v rolích. Kobercové role se dodávají v délkách až 50 m, široké 0,4 nebo 0,8 m. 

Jinou formou použití jsou sorpční rohože v různých rozměrových řadách. 

SORPČNÍ KOBEREC ANTISTATICKÝ 

Je hydrofobní koberec vyrobený z mikrovláken zpevněných tepelným prolisováním 

se speciální antistatickou úpravou. Po chemické stránce je to 100% polypropylen. Lze jej 

použít jako sorpční materiál pro prostory s nebezpečím výbuchu par plynů a nebezpečím 

vzplanutí kapalin následkem přeskoku elektrostatického náboje.  

SORPČNÍ HAD 

Je hydrofobní sorpční textilie nastříhaná na proužky, zpevněná síťovým obalem 

tvaru válce. Na obou koncích je osazena karabinkou a kroužkem pro snadné napojování 

více hadů k sobě.  

Adsorpční had má následující použití: 

  - sorpční norná stěna pro likvidaci olejových havárií, 

  - prevence ropných havárií na výstupech z ČOV , 

  - dočišťování vod za odlučovači typu „LAPOL“, 

  - pro lokalizaci ropné havárie na vodní hladině i pevném povrchu. 

Sorpční had je dokonale hydrofobní, tedy odpuzuje vodu, ale zachytává ropnou látku. Má 

pevný obal, který umožňuje vlečení po zemi a vodě. 

SORPČNÍ PROUŽKY 

Sorpční proužky se vyrábějí v šířkách 10 až 15 mm z hydrofobního materiálu, pro 

zachycení ropných produktů zejména v prostoru nasazení norných stěn a travnatých břehů 

vodních toků. Pro svůj velký měrný povrch velmi rychle sorbují ropné látky. 
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SORPČNÍ PROUŽKOVÉ HADY 

Regenerovatelné proužkové sorpční hady spolehlivě zachytávají ropné látky, 

zejména vysoce viskózní oleje. Snadno se dají pomocí karabinek napojovat na sebe a 

vytvářet souvislou sorpční stěnu. Hady vydrží díky své pevné konstrukční síti vlečení po 

vodě a pevném povrchu. Sorpční hady se vyrábějí o průměru 8 až 20 cm a délkách až 6 m. 

Sorpční proužkové hady lze v průběhu použití regenerovat. Pomocí ždímačky lze ze 

zachyceného objemu hadu odstranit ropnou látku a aplikace opakovat. 

NETKANÁ TEXTILIE REO FIBROIL 

Jde o netkanou textilii částečně zpevněnou vpichem v podélných 2 cm širokých 

pruzích, vzdálených 5 cm od sebe. Netkaná textilie má složení:  

• polypropylen 55%,  

• polyethylen 35%,  

• vápenec 10 %. 

RYCHLOSAVÉ PRACOVNÍ UTĚRKY 

Tyto pracovní utěrky jsou vyrobeny z netkané textilie a vynikají mechanickou 

pevnosti proti otěru a vysokou sorpční schopností. Netřepí se po namočení a lze je použít 

několikrát po sobě. Utěrky lze použít na čištění znečištěných strojních součástí, povrchu 

oděvů i rukou. Úspěšně nahrazuji čisticí bavlnu a hadry. Dodávají se formě skládané nebo 

v roli. [9] 
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3. 10. Sorbované kapaliny 

 V praktické části jsou ke zkouškám stanovení sorpční kapacity a sorpční rychlosti 

použity transformátorový olej a motorová nafta. Níže jsou uvedeny jejich základní 

vlastnosti. 

3. 10. 1. Transformátorový olej 

 Transformátorový olej je směs vysoce rafinovaných ropných olejů a přísad. Olej je 

určen pro výměnu a doplňování olejových náplní transformátorů velmi vysokého napětí a 

kompenzačních tlumivek vysokého napětí. Minimální požadovaná životnost je 35 let.  

Skladuje se v chladných, suchých a dobře odvětraných prostorách. Výrobek se 

nesmí vystavovat přímému slunečnímu svitu, působení teplých zdrojů a silných oxidačních 

činidel. Likviduje se recyklací nebo v souladu s obvyklými předpisy, přednostně 

prostřednictvím společnosti autorizované pro tuto činnost. [2] 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Fyzikální stav:  kapalina za běžných teplot. 

 Barva:    žlutá. 

 Bod tuhnutí:   - 600C. 

 Bod vzplanutí:  1360C. 

 Hustota:   879 kg.m-3 při 150C. 

 Rozpustnost ve vodě:  zanedbatelná. 

 Kinematická viskozita: 7,8 mm2.s-1 při 400C. 

3. 10. 2. Motorová nafta 

Nafta je složitou směsí uhlovodíků s obsahem polycyklických aromatických 

uhlovodíků, která se získává destilací a rafinací ropy, obvykle při teplotách 150 - 370 °C. 

Dále může obsahovat methylestery mastných kyselin (nejčastěji řepkového oleje), aditiva – 

přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností, vodivostní přísady, mazivostní přísady, 

inhibitory koroze, detergenty aj. Kvalita se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje její 

vznětovou charakteristiku. 

Pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat na dobře větraném místě z dosahu 

zdrojů vznícení. Elektrická zařízení musí být provedena dle příslušných předpisů. Chránit 
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před statickou elektřinou. Likvidace odpadů a nevyužitých zbytků se provádí v souladu 

s platnou legislativou pro odpady, obvykle spalováním ve spalovnách k tomu určených. 

[10] 

 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Fyzikální stav:  kapalina. 

 Barva:    bezbarvá až žlutá případně se zelenavou opalescencí. 

 Bod tuhnutí:   < 0 °C. 

 Bod vzplanutí:  > 55 °C. 

 Hustota:   800 - 845 kg.m-3 při 150C. 

 Rozpustnost ve vodě:  nepatrná. 

 Kinematická viskozita: 2,0 - 4,5 mm2.s-1 při 400C. 
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4. Experimentální část – stanovení sorpčních schopností a 

rychlosti sorpce 

K ověření sorpčních schopností a rychlosti sorpce je navržena metoda, která se 

nejvíce blíží zásahové praxi, proto se mohou naměřené hodnoty lišit od údajů uvedených 

výrobcem či distributorem. 

Cílem je změřit rozdíly rychlostí sorpce a jednotlivé sorpční kapacity pro sorbované 

materiály, jimiž jsou transformátorový olej a motorová nafta. Měření se provádělo při 

teplotě 200C.  Likvidace ropných produktů se provádí na suchých a mokrých površích nebo 

přímo na vodě, proto měříme sorpční schopnost a rychlost také na vodní hladině. NOWAP 

a ECO - DRY jsou hydrofilní sorbenty, tudíž se nebudou na vodní hladině zkoušet.  

4. 1. Pracovní postup 

Pomůcky: kádinka (2 000 ml), odměrný válec (100 ml), digitální váha, stopky, špachtle, 

nádoba s uzávěrem, vzorky sorbentů, transformátorový olej, nafta. 

Nejprve se zváží jednotlivé druhy sorbentů. Do kádinky se nalije 100 ml ropného 

produktu (při každé zkoušce). Pustí se stopky a začne se sypat do připravené kádinky 

sorpční materiál. Prohrabává se špachtlí a postupně se sorbent přidává, až dojde k úplnému 

nasátí kapaliny. Stopky se zastaví a opět se zváží sáček se sorbentem, který zbyl. Zjistí se 

tím, jaké množství sorbentu bylo zapotřebí k odstranění definovaného množství ropného 

produktu a za jako dobu.  

 Při měření na vodě se kádinka naplní vodou. Poté se do ní nalije 100 ml ropného 

produktu, počká se, až se skvrna rozprostře po celé ploše a začne se na vodní hladinu sypat 

sorbent v množství, které opět nasaje veškerý ropný produkt z vodní hladiny. Stanovuje se 

čas sorpce a množství spotřebovaného sorbentu. 

Výsledky jsou zpracovány tabulkově a vyhodnoceny graficky. 
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4. 2. Výsledky měření 

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

základní vlastnosti a parametry jsou uvedené v kapitolách 3. 1. až 3. 8. Měřenými údaji 

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

doba za jakou sorpce proběhla. Výsledky měření na suchém povrchu jsou uvedeny 

v tabulce č. 1., na vodní hladině jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Teplota  

200C    

Transformátorový olej Nafta 

hmotnost [g] * čas [min.] º  hmotnost [g] * čas [min.] º  

LITE-DRI 93 1:13 58 1:02 

ECO-DRY 94 1:15 75 1:12 

REOSORB 14 1:12 15 0:56 

CS - CB 18 22 1:07 23 1:09 

NOWAP 23 1:10 21 1:05 

Vapex 59 1:16 67 1:11 

OPL 5040 11 1:19 12 1:15 

CB 18 27 1:11 26 1:10 

Tabulka č. 1. Výsledky měření na suchém povrchu 

* hmotnost sorbentu potřebného k nasáknutí 100 ml ropné kapaliny 
º čas, za který sorbent nasaje 100 ml ropné kapaliny  

Teplota  

200C    

Transformátorový olej Nafta 

hmotnost [g] * čas [min.] º hmotnost [g] * čas [min.] º 

LITE-DRI 101 2:47 69 1:44 

REOSORB 11 3:52 9 2:12 

CS - CB 18 14 1:37 14 1:32 

Vapex 34 4:02 30 1:23 

OPL 5040 11 1:19 11 0:51 

CB 18 18 1:17 16 1:14 

Tabulka č. 2. Výsledky měření na vodní hladině 

* hmotnost sorbentu potřebného k nasáknutí 100 ml ropné kapaliny 
º čas, za který sorbent nasaje 100 ml ropné kapaliny  
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4. 3. Posouzení sorpčních schopností

 Získané hodnoty z

produktu a jednotlivé výsledky jsou graficky znázorněny v

4. 3. 1. Sorpční schopnost 

Sorpční schopnosti sorbentů

Graf č. 1. Množství sorbentu v

Graf č. 2. Množství sorbentu v
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4. 3. Posouzení sorpčních schopností 

hodnoty z tabulek č. 1. a 2. byly přepočteny ze 100 ml na 1 litr ropného 

produktu a jednotlivé výsledky jsou graficky znázorněny v následujících g

4. 3. 1. Sorpční schopnost na suchém povrchu  

Sorpční schopnosti sorbentů na suchém povrchu jsou znázorněny v

Množství sorbentu v gramech, které zachytí 1 litr transformátorového oleje

Množství sorbentu v gramech, které zachytí 1 litr motorové nafty 

REOSORB CS - CB 

18

NOWAP CB 18 Vapex LITE-DRI ECO

název sorbentu

REOSORB NOWAP CS - CB 18 CB 18 LITE-DRI Vapex

26 

100 ml na 1 litr ropného 

následujících grafech. 

jsou znázorněny v grafech č. 1 a 2.  

 

gramech, které zachytí 1 litr transformátorového oleje 

 

ECO-DRY

ECO-DRY
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Z uvedených grafů vyplývá, že k

sorbenty jsou nejvhodnější 

Cansorb CS – CB 18 a NOWAP. Pro z

4. 3. 2. Sorpční schopnosti na vodní hladině 

Sorpční schopnosti na vodní hladině 

Graf č. 3. Množství sorbentu v

 

Graf č. 4. Množství sorbentu v
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uvedených grafů vyplývá, že k zachycení transformátorového oleje určenými 

sorbenty jsou nejvhodnější textilní sorbenty a to rohož OPL 5040 a

NOWAP. Pro zachycení nafty jsou nejvhodnější tytéž sorbenty.

4. 3. 2. Sorpční schopnosti na vodní hladině  

Sorpční schopnosti na vodní hladině jsou znázorněny na grafech č. 3. a 4.

Graf č. 3. Množství sorbentu v gramech, které zachytí 1 litr transformátorového oleje

Graf č. 4. Množství sorbentu v gramech, které zachytí 1 litr motorové nafty na vodní hladině

REOSORB CS - CB 18 CB 18 Vapex LITE

OPL 5040 CS - CB 18 CB 18 Vapex LITE

27 

zachycení transformátorového oleje určenými 

ní sorbenty a to rohož OPL 5040 a REOSORB dále  

achycení nafty jsou nejvhodnější tytéž sorbenty. 

grafech č. 3. a 4. 

 
gramech, které zachytí 1 litr transformátorového oleje na vodní hladině 

 
gramech, které zachytí 1 litr motorové nafty na vodní hladině 

LITE-DRI

LITE-DRI
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Na grafech č. 3. a 4. 

jsou nejvhodnější sorbenty rohož OPL 5040,

CB 18. 

Grafické znázornění sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině je zvlášť pro 

sypké a textilních sorbenty je uvedeno v

4. 4. Rychlost sorpce

 Naměřené časové hodnoty 

graficky. 

4. 4. 1. Rychlost sorpce na suchém povrchu 

 Na grafech č. 5. a 6. jsou znáz

zkoušené sorbenty. 

 

Graf č. 5. Rychlost sorpce 1 litru
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grafech č. 3. a 4. opět vidíme, že k zachycení transformátorového oleje a nafty 

sorbenty rohož OPL 5040, REOSORB, Cansorb CS 

Grafické znázornění sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině je zvlášť pro 

sypké a textilních sorbenty je uvedeno v příloze č. 1. a 2.  

4. 4. Rychlost sorpce 

Naměřené časové hodnoty sorpce z tabulek č. 1 a 2. jsou následně 

4. 4. 1. Rychlost sorpce na suchém povrchu  

Na grafech č. 5. a 6. jsou znázorněny rychlosti sorpce na suchém povrchu 

1 litru transformačního oleje v minutách na suchém povrchu

NOWAP CB 18 REOSORB LITE-DRI ECO-DRY Vapex

název sorbentu

28 

zachycení transformátorového oleje a nafty 

CS – CB 18 a Cansorb 

Grafické znázornění sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině je zvlášť pro 

tabulek č. 1 a 2. jsou následně zpracovány 

na suchém povrchu pro 

 
na suchém povrchu 

Vapex OPL 5040
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Graf č. 6. Rychlost sorpce 1 litru motorové nafty v

 Z uvedených grafů vyplývá, že nejrychleji na suchém povrchu sorbují 

transformátorový olej sypké sorbenty a to  Cansorb CB 

a z textilních sorbentů 

REOSORB, další sorbenty mají sorpční rychlost téměř stejnou. 

4. 4. 2. Rychlost sorpce na vodní hladině

 Na grafech č. 7. a 8. jsou znázorněny rychlosti sorpce 

vodní hladině. 

Graf č. 7. Rychlost sorpce 1 litru transformačního oleje v
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Graf č. 6. Rychlost sorpce 1 litru motorové nafty v minutách na suchém povrchu 

uvedených grafů vyplývá, že nejrychleji na suchém povrchu sorbují 

transformátorový olej sypké sorbenty a to  Cansorb CB – CS 18, NOWAP, Cansorb CB 18 

textilních sorbentů REOSORB. U motorové nafty je nejrychlejší textilní sorbent 

REOSORB, další sorbenty mají sorpční rychlost téměř stejnou.  

4. 4. 2. Rychlost sorpce na vodní hladině 

Na grafech č. 7. a 8. jsou znázorněny rychlosti sorpce zkoušených sorbentů 

Graf č. 7. Rychlost sorpce 1 litru transformačního oleje v minutách na vodní hladině

LITE-DRI NOWAP CS - CB 18 CB 18 Vapex ECO-DRY

název sorbentu

OPL 5040 CS - CB 18 LITE-DRI REOSORB Vapex

název sorbentu
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uvedených grafů vyplývá, že nejrychleji na suchém povrchu sorbují 

CS 18, NOWAP, Cansorb CB 18 

je nejrychlejší textilní sorbent 

zkoušených sorbentů na 

 
minutách na vodní hladině 

DRY OPL 5040

Vapex
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Graf č. 8. Rychlost sorpce 1 litru 

Rychlosti sorpce na vodní hladině jsou už hodně rozdílné. Na grafu č. 7 vidíme, že 

nejrychleji transformátor

DRI. Z textilních sorbentů je nejrychlejší rohož OPL 5040.

motorovou naftu je nejvhodnější textilní sorbent rohož OPL 5040. Dále ze

Cansorb CB 18, Vapex a Cansorb CS 

Srovnání rychlostí sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině zvlášť pro 

transformátorový olej a motorovou naftu je uvedeno v
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. Rychlost sorpce 1 litru motorové nafty v minutách na vodní hladině 

Rychlosti sorpce na vodní hladině jsou už hodně rozdílné. Na grafu č. 7 vidíme, že 

nejrychleji transformátorový olej sorbuje Cansorb CB 18, Cansorb CS 

textilních sorbentů je nejrychlejší rohož OPL 5040. Z grafu č. 8 vyplývá, že pro 

motorovou naftu je nejvhodnější textilní sorbent rohož OPL 5040. Dále ze

nsorb CB 18, Vapex a Cansorb CS – CB 18. 

Srovnání rychlostí sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině zvlášť pro 

transformátorový olej a motorovou naftu je uvedeno v příloze č. 3. 

CB 18 Vapex CS - CB 18 LITE-DRI REOSORB

název sorbentu

30 

 

Rychlosti sorpce na vodní hladině jsou už hodně rozdílné. Na grafu č. 7 vidíme, že 

Cansorb CS – CB 18 a LITE - 

grafu č. 8 vyplývá, že pro 

motorovou naftu je nejvhodnější textilní sorbent rohož OPL 5040. Dále ze sypkých 

Srovnání rychlostí sorpce na suchém povrchu a na vodní hladině zvlášť pro 

REOSORB
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4. 5. Cenové srovnání  

 Důležitým kritériem, které ovlivňuje výběr sorbentu je samozřejmě jeho cena. V 

tabulce č. 3 je uveden přehled prodejních objemů, hmotností a cen sorbentů v korunách. 

V tabulkách č. 4 a 5 je uveden přehled ceny sorbentu přepočtených na likvidaci 10 litru 

ropného produktu na suchém povrchu a na vodní hladině podle uvedených laboratorních 

zkoušek. Následně jsou hodnoty z tabulek č. 4 a 5 graficky zhodnoceny. 

  
Objem [litr] 

 
Hmotnost [kg] 

 
Cena [Kč] 

Cena 
přepočtena 

na 1 kg 

LITE - DRI 50 10 530 53 

ECO - DRY 25 10 321 32,10 

REOSORB - 5 1244 248,8 

Cansorb CS – CB 18 95 8 1488 186 

NOWAP 120 12 360 30 

Vapex 125 12,5 360 28,8 

OPL 5040 200 ks 0,035 (1ks) 2700 386 

Cansorb CB 18 70 8 1450 181 

Tabulka č. 3. Přehled cen sorbentů uváděných výrobcem/dodavatelem 

 

Název sorbentu 

Cena v Kč na likvidaci 10 l ropné kapaliny 

Transformátorový 

 olej 

Nafta 

LITE - DRI 493 307 

ECO - DRY 302 241 

REOSORB 348 373 

Cansorb CS – CB 18 409 428 

NOWAP 69 63 

Vapex 179 193 

OPL 5040 425 463 

Cansorb CB 18 489 471 

Tabulka č. 4.  Přehled cen sorbentu v Kč potřebného na likvidaci 10 l ropné kapaliny na suchém povrchu 
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Graf č. 9. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů transformátorového oleje 

Graf č. 10. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů motorové 

 Z grafu č. 9 vyplývá, že na likvidaci 10 litrů transformátorového oleje je cenově 

nejvýhodnější NOWAP, Vapex, ECO 

nejlevnější variantou na likvidaci 10 litrů motorové nafty je NOWAP, Vapex

a LITE – DRI. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

NOWAP Vapex

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

NOWAP Vapex

Posouzení sorpčních materiálů 

Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů transformátorového oleje 

Graf č. 10. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů motorové nafty na suchém povrchu

grafu č. 9 vyplývá, že na likvidaci 10 litrů transformátorového oleje je cenově 

nejvýhodnější NOWAP, Vapex, ECO – DRY a REOSORB. Na grafu č. 10 vidíme, že 

nejlevnější variantou na likvidaci 10 litrů motorové nafty je NOWAP, Vapex

Vapex ECO-DRY REOSORB CS - CB 

18

OPL 5040 CB 18

Vapex ECO-DRY LITE-DRI REOSORB CS - CB 

18

OPL 5040
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Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů transformátorového oleje na suchém povrchu 

 
nafty na suchém povrchu 

grafu č. 9 vyplývá, že na likvidaci 10 litrů transformátorového oleje je cenově 

DRY a REOSORB. Na grafu č. 10 vidíme, že 

nejlevnější variantou na likvidaci 10 litrů motorové nafty je NOWAP, Vapex, ECO – DRY 

LITE-DRI

OPL 5040 CB 18
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Název sorbentu 

LITE - DRI 

REOSORB 

Cansorb CS – CB 18 

Vapex 

OPL 5040 

Cansorb CB 18 

Tabulka č. 5.  Přehled cen sorbentu

Grafy č. 11. a 12. uvádějí cenové srovnání sorbentů na vodní hladině. 

Graf č. 11. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 

Graf č. 12. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů motorové nafty na vodní hladině
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Cena v Kč na likvidaci 10 l ropné kapaliny

Transformátorový 

 olej 

Nafta 

493 366 

274 224 

260 260 

98 86 

386 386 

326 290 

sorbentu v Kč potřebného na likvidaci 10 l ropné kapaliny na vodní hladině

Grafy č. 11. a 12. uvádějí cenové srovnání sorbentů na vodní hladině. 

Graf č. 11. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů transformátorového oleje 

Graf č. 12. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů motorové nafty na vodní hladině

CS - CB 18 REOSORB CB 18 OPL 5040 LITE-DRI

REOSORB CS - CB 18 CB 18 LITE-DRI OPL 5040
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Kč na likvidaci 10 l ropné kapaliny 

likvidaci 10 l ropné kapaliny na vodní hladině 

Grafy č. 11. a 12. uvádějí cenové srovnání sorbentů na vodní hladině.  

 
litrů transformátorového oleje na vodní hladině 

 
Graf č. 12. Cenové porovnání sorbentů při likvidaci 10 litrů motorové nafty na vodní hladině 

DRI

OPL 5040
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 Při cenovém porovnání sorbentů (grafy č. 11. a 12.) na likvidaci 10 litrů 

transformátorového oleje a nafty na vodní hladině se jako nejekonomičtější ukázal opět 

Vapex, dále REOSORB, Cansorb CS – CB 18 a Cansorb CB 18. 

4. 6. Obecné chování sorbentů při laboratorních zkouškách 

LITE – DRI 

Sorpce probíhá celkem rychle, na vodní hladině je sorbent pomalejší a potřebuje 

důkladnější promíchávání. Většina drtě ve vodě klesá ke dnu, ale dá se velice jednoduše 

oddělit.  

 

Obrázek č. 8 LITE - DRI na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 9 LITE – DRI na vodní hladině 
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ECO – DRY 

 Na suchém povrchu reaguje velice rychle za vzniku tmavého „štěrku“, který se dá 

jednoduše odstranit z povrchu. Jeho spotřeba je však daleko vyšší ve srovnání s ostatními 

zkoušenými sorbenty. 

 

Obrázek č. 10 ECO - DRY na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 11 ECO - DRY na vodní hladině 

REOSORB 

 Výborné sorpční schopnosti a rychlost na suchu i na vodní hladině. Dobrá 

manipuluje po reakci. Polypropylenová drť je lehká, což znesnadňuje práci v horších 

klimatických podmínkách (vítr).   

 

Obrázek č. 12 REOSORB na suchém povrchu 
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Obrázek č. 13 REOSORB na vodní hladině 

Cansorb CS – CB 18  

 Velmi rychlá sorpce na suchém povrchu i na vodní hladině. Dobrá manipulace po 

nasáknutí, snadno oddělitelný na vodní hladině. Vyčistí i drobné skuliny. 

 

 

Obrázek č. 14 CS - CB 18 na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 15 CS - CB 18 na vodní hladině 
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NOWAP 

 Sorpční schopnosti a rychlost je dobrá. Nevýhodou je prašnost. Je nutné 

intenzivnější promíchávání. Po ukončení sorpce se dobře odděluje z povrchu. 

 

 

Obrázek č. 16 NOWAP na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 17 NOWAP na suchém povrchu 

Vapex 

 Rychlost sorpce je uspokojivá. Na vodní hladině reaguje pomaleji, díky jeho 

zbarvení je obtížnější zjistit, zda již zachytil všechen ropný produkt, a proto může být 

spotřeba sorbentu neúmyslně vyšší.  

 

Obrázek č. 18 Vapex na suchém povrchu 
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Obrázek č. 19 Vapex na vodní hladině 

OPL 5040 

 Výborné sorpční schopnosti a rychlost na suchém povrchu i na vodní hladině. Po 

reakci lze rohož jednoduše oddělit i na vodní hladině. Spotřeba rohoží je ve srovnání se 

sypkými sorbenty nízká.  

 

Obrázek č. 20 Rohož OPL 5040 na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 21 Rohož OPL 5040 na vodní hladině 
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Cansorb CB – 18 

 Rychlá reakce jak na suchém povrchu, tak na vodní hladině. Sorpční schopnost je 

dobrá. Nevýhodou jsou větší kusy rašeliny. Snadná oddělitelnost i na vodní hladině. 

 

 

Obrázek č. 22 Cansorb CB - 18 na suchém povrchu 

 

Obrázek č. 23 Cansorb CB - 18 na vodní hladině 

 

Tabulkové porovnání základních vlastností, kladů a záporů použitých sorbentů je 

uvedeno v příloze č. 4. 
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5. Závěr 

Teoretická část práce se zabývá základními vlastnostmi a rozdělením sorbentů. 

Dále jsou popsány vybrané druhy sorbentů a jejich základní parametry jako je sorpční 

kapacita, složení, toxicita, likvidace atd. 

Experimentální část práce je zaměřena na laboratorní měření sorpční kapacity, 

sorpční rychlosti a jejich následné zhodnocení. Podle získaných výsledků je také 

vypočteno cenové zhodnocení použitých sorbentů. 

Z laboratorních výsledků a výpočtů byly postupně v kapitolách 4. 2. až 4. 5. 

vyhodnoceny a porovnány uvedené sorbenty. Podle zvolených kritérií (sorpční schopnost, 

rychlost sorpce a cena) byly vyhodnoceny vždy 4 nejlepší sorbenty.  

Po celkovém srovnání všech výsledků z předešlých kapitol se jako nejlepší 

sorbenty jeví oba zkoušené textilní sorbenty REOSORB a rohož OPL 5040. Ze sypkých 

sorbentů to jsou Cansorb CS – CB 18 a Cansorb CB 18. V cenovém porovnání se ukázal 

Vapex jako nejekonomičtější, ale jeho ostatní vlastnosti nejsou příliš vhodné. 
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Graf č. 1 Množství sypkého sorbentu v

Graf č. 2 Množství sypkého sorbentu v gramech, které zachytí 1 litr motorové nafty

Graf č. 3 Množství textilního sorbentu v gramech
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Graf č. 4 Množství textilního sorbentu v gramech, které zachytí 1 l motorové nafty
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Graf č. 5 Množství sypkého sorbentu v gramech, které zachytí 1 l transformátorového oleje na vodní hladině

Graf č. 6 Množství sypkého sorbentu v gramech, které zachytí 1 l motorové nafty na vodní hladině
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Graf č. 7 Množství textilního

Graf č. 8 Množství textilního
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Graf č. 9 Grafické znázornění rozdílů rychlosti sorpce transformátorového oleje na suchu a na vodní 

Graf č. 10 Grafické znázornění rozdílů rychlosti sorpce motorové nafty na suchu a na vodní hladině
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