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Anotace 

KRATOCHVÍL, S. Posouzení sorbentů pro jednotky PO HZS kraje Vysočina. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 34 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá posouzením sorbentů pro jednotky PO HZS Kraje 

Vysočina. Po úvodu následuje druhá část, kde popisuji základní vlastnosti sorbentů 

a princip jejich sorpce. Ve třetí části jsem rozdělil sorbenty na textilní a sypké. Ve čtvrté části 

jsem vybral osm hlavních představitelů sypkých sorbentů na našem trhu a uvedl jejich popis. 

V páté části popisuji experiment, kterým zjišťuji sorpční kapacitu jednotlivých sorbentů a dále 

schopnost vyčistit a osušit zasažený povrch ropným produktem. Šestá část je závěr, kde se 

zaměřuji na výběr sorbentu, který by nejlépe vyhovoval jednotkám PO Kraje Vysočina. 

 

Klíčová slova: sorbent, hydrofilní, hydrofobní, sorpce 

  

 

 

Annotation: 

KRATOCHVÍL, S.  Assessment of Sorbents for Fire Brigades of Fire and Rescue Service of 

Vysočina Region. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 34 s. 

 

The bachelor thesis deals with the assessment of sorbents for fire brigade of fire and 

rescue service of Vysočina region. After the introduction follows second part, I describe basic 

characteristic sorbent and principal their sorption there. I apportioned sorbent on textile and 

on loose in third part. I chose eight principal actor of loose sorbent on our sale and introduced 

their description in fourth part. I described experiment in fifth part. I found out absorbing 

capacity single sorbent, next ability clean and dry stricken surface oil product in this 

experiment. I finished in sixth part. Here I survey on selection sorbent, which should be best 

for Fire Brigades of Fire and Rescue Service of Vysočina Region.   
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1. Úvod 

V dnešní době jsou dopravní nehody motorových vozidel každodenním problémem. 

Velká spousta těchto nehod končí únikem nebezpečných látek ropného původu. Právě tyto 

látky jsou velkým nebezpečím z hlediska kontaminace půdy, povrchových a podpovrchových 

vod. Nebezpečné stavy mají za úkol odvrátit jednotky požární ochrany, které jsou k nehodám 

povolány. Jednotky musí být na tyto situaci připraveny a vlastnit odpovídající druhy a 

množství prostředků pro likvidaci těchto havárií. 

Jsem příslušníkem hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a v této práci jsem si 

dal za úkol vybrat sorpční prostředky, které by nejlépe vyhověly našim požadavkům. Sorbent 

by měl být co nejméně prašný, tím se ulehčí samotná práce zasahujícího hasiče. Další 

vlastností sorbentu je jeho sorpční kapacita, ta by měla být co největší. Jedním z nejvíce 

zohledňovaných faktorů je však cena. Někdy bývá vysoká cena balení důvodem k zamítnutí 

koupě sorbentu. Je však důležité tuto cenu porovnat i se sorpční kapacitou balení. Při zásazích 

na dálnicích a jiných komunikacích je velmi důležité zbavit vozovku všech ropných produktů 

a povrch co nejvíce vysušit. I malý povlak ropných produktů na komunikaci velmi výrazně 

ovlivní její vlastnosti. V takovém případě se povrch stává kluzkým a může dojít k dopravní 

nehodě. 

Dopravních prostředků neustále přibývá a s tím roste i počet nehod. Je pravda, že 

jednotky požární ochrany v kraji Vysočina zaznamenaly mírný pokles zásahů u dopravních 

nehod (viz. Obrázek 1), ale je to dáno tím, že jednotka je povolána až k vážnějším nehodám, 

kde je únik ropných látek daleko více pravděpodobnější, než u nehod, při kterých došlo jen 

k slabé destrukci karoserie. 

Oproti zásahům u dopravních nehod, má zásah při úniku nebezpečných látek spíše 

stoupající tendenci (viz Obrázek 2). 
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Obrázek 1 Statistika dopravních nehod na území kraje Vysočina se zásahem jednotek PO 

  
 
 
Obrázek 2 Počet zásahů jednotek PO v kraji Vysočina na likvidaci nebezpečných látek 
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2. Vlastnosti sorbentů 

Po úniku ropných látek do volného prostoru se provádí jejich zachycení pomocí 

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

reagovat. Zachytávání kapaliny probíhá na různých chemických a fyzikálních principech, 

které se souhrnně označují jako sorpce. Může se jednat o absorpci, kde jde o pohlcování 

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

které se kapalina váže na povrch pevné látky, kterou nazýváme adsorbent [1]. 

 Příčinou adsorpce jsou různé síly, které působí na částici na mezifázovém rozhraní a 

v hloubce fáze – ve velké vzdálenosti od mezifázového rozhraní. Zde je částice obklopena 

částicemi stejného druhu, rozložení sil je symetrické, na mezifázovém rozhraní je rozložení sil 

nesymetrické. 

 

Fyzikální adsorpce - je způsobena van der Walsovými silami. Během reakce se uvolňuje jen 

velmi malé teplo – reakce je slabě exotermní. 

 

Chemická adsorpce - probíhá stejně jako fyzikální, ale je doplněna o chemickou reakci 

adsorbované látky na mezifázovém rozhraní. Tepelný efekt je dán chemickou reakcí [2]. 

 

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

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

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

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

a odpovídající kvalitě. Nabídka sorbentů na světových trzích je v současnosti dostatečně 

široká. 

Abychom sorbent zařadili do vlastní výbavy, musí mít následující vlastnosti: 

dostatečnou sorpční schopnost, univerzálnost, dostupnost, dobrou skladovatelnost, stálost a 

příznivou cenu. 

Z hlediska reakce s vodou rozdělujeme sorbenty na: 

Hydrofilní  – sorbent saje vodu i ropné produkty. 

Hydrofobní  – sorbent saje pouze ropné produkty, vhodný k použití na vodních hladinách. 
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3. Rozdělení sorbentů 

3.1. Textilní sorbenty 

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

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

látkou, jak tomu bývá u chemické absorpce. 

Tyto sorbenty jsou vyrobeny na bázi netkaných textilií z polypropylenu, 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 jejich 

rozložení. 

Vyznačují se velmi velkou savostí. Dokáží pojmout 15 krát větší množství látky než je 

jejich vlastní hmotnost. 

Při delším zásahu se dají tyto sorbenty použít opakovaně díky tomu, že se nasáklá látka 

jednoduše vyždíme a sorbent je znovu připraven k použití. 

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

sorpčních pásků, sítí, apod. [3]. 

 

Druhy textilních sorbentů 

Textilní sorbenty dělíme nejčastěji podle látek, na které se dají použít. 

 

Rozlišujeme tři druhy: 

• Údržbové – sají běžné, méně agresivní kapaliny i vodu. Používají se všude tam, kde 

dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a jiných méně agresivních látek. 

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 v průmyslu. 

 

• Hydrofobní – sají pouze ropné výrobky jak z vodní hladiny, tak všude tam, kde 

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

kapaliny. 
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• Univerzální – sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Poněvadž sají i vodu, 

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

odsávání chemikálií [3]. 

3.2. Sypké sorbenty 

Sypké sorbenty jsou látky v tuhém skupenství v takové formě, aby měly co největší 

povrch. Na trhu je spousta sorbentů s různým chemickým složením. Hodí se především 

pro odstranění tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Dokáží povrch velmi dobře 

zbavit uniklé látky a po použití zůstane téměř suchý. 

 

Největší nevýhodou při použití sypkých sorbentů je jejich prašnost, která je již u většiny 

výrobků na trhu minimalizována.Vysoká prašnost může výrazně ovlivnit množství použité 

sorpční látky a tím i náklady na odstranění nebezpečné kapaliny. V některých případech může 

prašnost použití sypkého sorbentu zcela znemožnit. V provozech, kde je kladen vysoký důraz 

na čistotu a hygienu je vhodnější použít sorbenty textilní [3]. 

 

Sypké sorbenty se dělí podle reakce s vodou na hydrofilní a hydrofobní. Hydrofobní 

sorbenty nesají vodu, ale pouze ropné látky. Jsou proto vhodné k odstranění ropných látek 

z vodní hladiny. Hydrofilní sorbenty sají v podstatě každou kapalinu. Jejich použití je 

omezené v závislosti na klimatických podmínkách.  

 

Jednotky požární ochrany mají za úkol zasažený povrch zcela vysušit. Pokud by se 

tomu tak nestalo, mohlo by dojít na zamaštěném povrchu k další dopravní nehodě. Z tohoto 

důvodu plyne, že je vhodnější používat spíše sypké sorbenty. Textilní sorbenty se pro 

likvidaci ropných havárií na dopravních komunikacích téměř nepoužívají, proto se jimi 

nebudu ani dále v práci zabývat.  
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4. Druhy sorbentů 

V podstatě všechny druhy sypkých sorbentů mají stejný pracovní postup: 

1) Místo zasažené nebezpečnou látkou posypeme sorbentem po celé ploše. Kapalina se 

rychle nasává do sorbentu. Proces můžeme urychlit postupným prohrábnutím 

koštětem, nebo lopatou.  

2) Nasycenou drť odstraníme vhodným nářadím a uložíme ji do obalu na nebezpečné 

látky. 

3) S použitým sorbentem nakládáme stejně jako s nasorbovanou látkou. 

4) Sorbent s nasátou látkou zlikvidujeme ve spalovně. 

 

4.1. Hydrofilní sorbenty 

4.1.1. Absodan Plus 

Velmi porézní drobné granule (viz Obrázek 4) z dánské suroviny "Moler" zajišťují 

velmi dobrou a rychlou sorpci. Hodí se k úklidu kapalin z vozovek a komunikací, které po 

aplikaci sorbentu zůstávají čisté a suché. Jsou chemicky netečné (kromě kyseliny 

fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného). Sorbent se vyznačuje velmi malou 

prašností při použití (viz. Obrázek 5). Nasátou látku pojme dovnitř do svého objemu a již ji 

neuvolní. Problémem tohoto sorbentu je tvrdost granulí. Při použití na některých typech 

povrchu může dojít k poškrábání podkladu. 

 

 

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

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 13 litrů na 10 kg sorbentu 

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

kromě kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného. 

Skladování:  v suchém prostředí 

Likvidace:  spalováním, s ohledem na nasorbovanou látku. 

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení:   20kg, 10kg (viz Obrázek 3) a 6kg (kbelík) [4] 
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Obrázek 5 Ukázka použití sorbentu 
Absodan Plus 

Obrázek 3 Ukázka balení sorbentu 
Absodan Plus 

Obrázek 4 Detail granulí sorbentu Absodan Plus 
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4.1.2. Spilkleen Plus 

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

má v průmyslových halách, garážích a na komunikacích. Granule jsou měkké(viz Obrázek 7), 

nepoškrábou podlahu a nebarví. Prašnost sorbentu je mírně vyšší. Je plně biologicky 

odbouratelný a spalitelný. 

 

Označení:  Sypký sorbent Spilkleen Plus (SK2) 

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 11 litrů na 10 kg sorbentu 

Použití:  úklid ropných produktů a emulzí z pevných povrchů 

Skladování:  v suchém prostředí 

Likvidace:  plně biologicky odbouratelný a spalitelný s ohledem na nasátou látku 

Toxicita:  nemá žádné toxické účinky 

Balení:   10kg (viz Obrázek 6) [4] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Ukázka balení  
sorbentu Spilkleen Plus 

Obrázek 7 Detail drtě Spilkleen Plus 
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4.1.3. Eco–dry plus 

Jedná se o neprašnou a nehořlavou drť na bázi horniny – křemeliny (viz Obrázek 9). 

Drť je dodávána pouze v hydrofilním provedení. Sorbuje ropné látky i vodu a vodné roztoky. 

Vyznačuje vysokou chemickou odolností. Při použití snáší i mechanické zatížení, zrnka se 

nedrtí a neuvolňují zachycenou kapalinu. Sorbent je vhodný k zachycení kapalin na pevném 

povrchu – likvidace provozních kapalin po automobilových nehodách. 

 

Označení:  Univerzální sorpční drť Eco-dry Plus (UED010) 

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

Sorpční kapacita: 13 litrů na 10 kg sorbentu 

Použití: čistí olejové skvrny a ropné emulze 

Skladování:  v suchém prostředí 

Likvidace:  spalováním, s ohledem na nasorbovanou látku. 

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení:   10kg (viz Obrázek 8) [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 8 Ukázka balení sorbentu 
Eco-dry Plus 

Obrázek 9 Detail granulí sorbentu Eco-dry Plus 
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4.1.4. Cansorb 

Jde o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy (viz Obrázek 10), která má svůj 

původ v Kanadě, vyroben z vláken rašelinového mechu. Je netoxický, při speciálních 

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

k aktivaci huminové kyseliny. Vyloučené přírodní vosky způsobují hydrofobnost, takže je 

možno používat rašelinu i na vodní hladině i za silného deště. 

Huminové 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 sorbentu 

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

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

Skladování: Nevyžaduje žádné speciální skladovací podmínky, v době balení 

obsahuje max. 10% vlhkosti 

Likvidace:  biodegradací, kompostováním (nejlevnější a nejekologičtější), 

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

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení:   10kg (viz Obrázek 11) [6] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 11 Ukázka balení 
sorbentu Cansorb 

Obrázek 10 Detail sorbentu Cansorb 
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4.2. Hydrofobní sorbenty 

4.2.1. Vapex 

Vapex je zrnitá, sypká a vysoce pórovitá hmota šedobílé barvy (viz Obrázek 12), její 

povrch je obalen nesmáčivým, vodoodpudivým povlakem. Vyznačuje se nízkou nasákavostí 

vody a vysokou afinitou k nežádoucí kapalině. Vyrábí se expandováním a hydrofobizací 

horniny sopečného původu - perlitu. 

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

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

absorbuje přednostně ropné produkty. 

Vapex je materiál nehořlavý, zdravotně nezávadný a má neomezenou trvanlivost. Je 

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

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

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

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

 

Označení:  Vapex 

Dodavatel:  PERLIT, spol. s r.o. 

Sorpční kapacita: 19 litrů na 12,5 kg sorbentu 

Použití: na odstranění rotlité nafty, olejů, chladících emulzí, ředidel a dalších 

ropných produktů z pevných a vodních ploch 

Skladování:  v suchém prostředí , v původním obalu 

Likvidace:  spalováním 

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení:   12,5 kg  (125 litrů) (viz Obrázek 13) [7] 

 

 

Obrázek 13 Ukázka balení 
sorbentu Vapex 

Obrázek 12 Detail sorbentu Vapex 
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4.2.2. Lite-dri  

Je neprašná a neabrazivní drť vyrobená z upravené celulózy (viz Obrázek 15). Je 

vhodná k sorpci ropných látek, řezných a chladicích emulzí, slabých roztoků kyselin a louhů. 

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

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

snadno použít, 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 (HLD010) 

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

Sorpční kapacita: 32 litrů na 10 kg sorbentu 

Použití: sorpce kapalných látek ropného původu 

Skladování:  v suchém prostředí bez kontaktu s oxidačními činidly 

Likvidace:  spalováním, s ohledem na nasorbovanou látku. 

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti, je chemicky netečný 

Balení:   10kg (viz Obrázek 14) [5] 

 

 

Obrázek 14 Ukázka balení        
sorbentu Lite-Dri 

Obrázek 15 Detail drtě sorbentu Lite-dri 
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4.2.3. Öl-Ex 82 

Středně těžký polyuretanový sorbent, který saje pouze ropné produkty. Jeho použití je 

vhodné za jakéhokoliv počasí na silnicích i vodních plochách. Má vysokou sorpční schopnost. 

Různé velikosti zrn (viz Obrázek 17) sorbentu pomáhají k lepšímu dočištění olejových skvrn. 

Sorbent je velmi měkký, proto se nemusíme bát poškrábání podlahy. Protože je hydrofobní, je 

určen pro použití na vodní hladinu. 

 

 

Označení:  Öl-Ex 82 (OE4) 

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 23 litrů na 10 kg sorbentu 

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

ropných produktů z pevných a vodních ploch 

Skladování:  v suchém prostředí, v původním obalu 

Likvidace:  spalováním 

Toxicita:  sorbent nemá žádné toxické vlastnosti 

Balení:   10 kg (viz Obrázek 16) [4] 

 

 

 

Obrázek 16 Ukázka balení 
sorbentu Öl-Ex 82 

Obrázek 17 Detail drtě sorbentu Öl-Ex 82 
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4.2.4. Spilkleen Oil Selective 

Sorbent vhodný pro odstranění ropných výrobků z vodní hladiny. Plave na vodě a saje 

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

spalitelný. 

 

Označení:  Sypký sorbent Spilkleen Oil Selective (SK4) 

Dodavatel:  HAPPY END CZ, a.s. 

Sorpční kapacita: 23 litrů na 5 kg sorbentu 

Použití:  úklid ropných produktů a emulzí z pevných povrchů 

Skladování:  v suchém prostředí 

Likvidace:  plně biologicky odbouratelný a spalitelný s ohledem na nasátou látku 

Toxicita:  nemá žádné toxické účinky 

Balení:   5 kg (viz Obrázek 18)[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 18 Ukázka balení 
sorbentu Spilkleen Oil Selectiv 

Obrázek 19 Detail drtě sorbentu Spilkleen Oil Selectiv 
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5. Experimentální část – stanovení sorpční kapacity sorbentů 

Ke změření sorpční kapacity sorbentů jsem navrhl takovou metodu, která se blíží 

reálným podmínkám při zásahu. Výsledek této zkoušky se tedy může lišit od údajů uváděných 

výrobcem. 

 

5.1. Pracovní postup 

Pomůcky:  

Přepravka (40 x 30 x 15 cm),  

digitální váha KERN 572-45 (rozlišení 0,1 g, váživost 12100 g),  

plechová nádoba (45 x 45 x 20 cm) 

netkaná textilie (gramáž 19 g/m3) 

vzorky sorbentů,  

motorová nafta. 

 

1) Odvážil jsem vzorek sorbentu o váze 1000,0 g a přesypal do plastové přepravky o 

šířce 40 cm, hloubce 30 cm a výšce 15 cm. 

2) Vzhledem k tomu, že některé části sorbentu jsou velmi malé, vyložil jsem přepravku 

netkanou textilií o rozměrech 80 x 60 cm, kterou jsem předem zvážil a zaznamenal.  

3) Motorovou naftu jsem přelil do plechové nádoby tvaru čtverce o šířce 45 cm a výšce 

20 cm (viz. Obrázek 20). Výška hladiny nafty byla neustále udržovaná na 15 cm. 

4) Přepravku se sorbentem jsem ponořil do nádoby s naftou na 5 minut. 

5) Po uplynutí časového intervalu jsem přepravku se vzorkem vytáhnul z nádoby a 

nechal 10 minut okapat. 

6) Zvážil jsem sorbent nasátý motorovou naftou a výsledek zaznamenal. Naměřené 

hodnoty v gramech jsem přepočítal na objem v litrech (ρ=825 kg/m3). 

7) Naměřené a vypočtené hodnoty jsem zpracoval do tabulky a znázornil graficky. 

 

Během měření bylo v místnosti 21 °C a veškeré pomůcky i sorbenty byly temperovány 

na tuto teplotu. Tento postup jsem provedl stejně u všech sorbentů 5x. 
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5.2. Nejčastěji likvidované ropné produkty 

Vybral jsem tři ropné produkty, se kterými se můžeme nejčastěji setkat. U těchto látek 

jsem vypsal jejich základní vlastnosti, které mají vliv na jejich likvidaci a nakládání s nimi.  

V praktické části jsem provedl měření sorpční kapacity sorbentů s motorovou naftou. Naftu 

jsem vybral z důvodu největšího zastoupení při provozu na komunikacích. Je pravda, že 

osobní automobily používají častěji jako palivo bezolovnatý benzín, ale převaha nafty je 

v jejím objemovém zastoupení. Osobní automobil používající benzin má nádrž většinou do 

objemu 50 litrů, kdežto nákladní automobil s sebou často vozí 200 litrů nafty i více. 

 

5.2.1. Motorová nafta 

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

s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Motorová nafta může 

obsahovat methylestery mastných kyselin (nejčastěji řepkového oleje) v množství do 5 % 

(V/V). Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu 

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

koroze, detergenty aj. v koncentracích řádově do 0,1 % (m/m). 

 

Skupenství:   kapalina 

Barva:    bezbarvá až žlutá, případně se zelenavou opalescencí 

Hustota při 15 °C:  825 kg/m3 

Bod tuhnutí:   < 0 °C 

Bod hoření:   cca 60 °C 

Teplota vzplanutí:  cca 250 °C 

viskozita při 40 °C:  2,0 – 2,5 mm2/s [8] 

Obrázek 20 Nádoba na motorovou naftu 
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5.2.2. Převodový olej 

Jako další, velmi rozšířený ropný produkt jsem vybral převodový olej Paramo GYROL 

80W. Jedná se o olej používaný pro převodovky a rozvodovky moderních automobilů. Tento 

olej má dobrou tekutost i za nízkých teplot, výborné antikorozní vlastnosti, je odolný proti 

pěnění a dobře se snáší s těsnícími materiály. Uvádím zde některé jeho vlastnosti, které se liší 

od motorové nafty. Dá se tedy předpokládat, že by měření s touto látkou přineslo jiné 

výsledky. 

 

Skupenství:   kapalina 

Barva:    žlutohnědá 

Hustota při 15 °C:  885 kg/m3 

Bod tuhnutí:   - 27 °C 

Bod hoření:   nad 220 °C 

Teplota vznícení:  nad 340 °C 

viskozita při 100 °C:  8,2 mm2/s 

 
 

5.2.3. Natural 95 

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních 

motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v 

uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy 

zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou. 

 

Skupenství:   kapalina 

Barva:    slabě nažloutlá 

Hustota při 15 °C:  755 kg/m3 

Bod tuhnutí:   pod - 40 °C 

Bod hoření:   pod - 20  °C 

Teplota vznícení:  340 °C 
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5.3. Měření sorpčních vlastností sorbentů s motorovou naftou 

5.3.1. Absodan Plus 

 
Sorbent po vložení do nádoby s motorovou naftou ihned klesl ke dnu přepravky. Po 

uplynutí času 5 minut byl sorbent vytažen. Nasátý sorbent výrazně změnil své zbarvení. 

Z původní šedo-oranžové barvy (viz. Obrázek 21) přešel na tmavou cihlovou barvu (viz. 

Obrázek 22). Sorbent jsem nechal 10 minut okapat. Po okapání bylo zřejmé, že sorbent již 

nasátou látku neuvolní. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Sorbent Absodan Plus po 
vytažení z motorové nafty 

 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 15,4 1984,6 1969,2 969,2 1,175
2 1000,0 16,9 1998,3 1981,4 981,4 1,190
3 1000,0 15,8 1990,6 1974,8 974,8 1,182
4 1000,0 17,2 1981,1 1963,9 963,9 1,168
5 1000,0 16,3 1994,4 1978,1 978,1 1,186

průměr: 973,5 1,180

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 1 Výsledky měření sorbentu Absodan Plus 

Obrázek 21 Sorbent Absodan Plus před 
ponořením do motorové nafty 
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5.3.2. Spilkleen Plus 

Sorbent po vložení do motorové nafty velmi pomale klesal, až se nakonec usadil u dna 

přepravky (viz. Obrázek 24). Po vytažení byla patrná změna zbarvení sorbentu. Nasátý 

sorbent měl tmavě šedé zbarvení (viz. Obrázek 25) oproti původnímu světle šedému zbarvení 

(viz. Obrázek 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Spilkleen Plus před 
ponořením do motorové nafty 

Obrázek 24 Sorbent Spilkleen Plus při 
ponoření do motorové nafty 

Obrázek 25 Sorbent Silkleen Plus po 
vytažení z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 17,2 1970,5 1953,3 953,3 1,156
2 1000,0 15,5 1984,5 1969 969,0 1,175
3 1000,0 16,9 2023,1 2006,2 1006,2 1,220
4 1000,0 14,7 2039,4 2024,7 1024,7 1,242
5 1000,0 15,6 2008,9 1993,3 993,3 1,204

průměr: 989,3 1,199

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 2  Výsledky měření sorbentu Spilkleen Plus 
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5.3.3. Eco-Dry Plus 

Sorbent ihned po vložení do motorové nafty klesl na dno přepravky (viz. Obrázek 27). 

Nasátý sorbent výrazně změnil své zbarvení. Z původní šedo-oranžové barvy (viz. Obrázek 

26) přešel na tmavou cihlovou barvu (viz. Obrázek 28). Sorbent jsem nechal 10 minut okapat. 

Po okapání bylo zřejmé, že sorbent již nasátou látku neuvolní. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 28 Sorbent Eco-dry Plus po 
vytažení z motorové nafty 

Obrázek 27 Sorbent Eco-dry Plus během 
ponoření do motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 17,2 1970,5 1953,3 953,3 1,156
2 1000,0 15,5 1984,9 1969,4 969,4 1,175
3 1000,0 16,9 1965,3 1948,4 948,4 1,150
4 1000,0 14,7 1987,5 1972,8 972,8 1,179
5 1000,0 15,6 1987,5 1971,9 971,9 1,178

průměr: 963,2 1,167

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 3  Výsledky měření sorbentu Eco-dry 

Obrázek 26 Sorbent Eco-dry Plus před 
ponořením do motorové nafty 
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5.3.4. Cansorb 

Sorbent po vložení do nádoby s naftou chvíli plaval na hladině, poté se pozvolna potopil 

ke dnu přepravky. Během sorpce se na hladině nafty objevily drobné částečky sorbentu a 

výrazná bílá pěna, která se ze sorbentu u dna uvolnila (viz. Obrázek 30). Sorbent po vytažení 

z nafty byl tmavě hnědý místy pokrytý bílou pěnou (viz Obrázek 31). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 29 Sorbent Cansorb před 
ponořením do motorové nafty 

Obrázek 30 Sorbent Cansorb během 
ponoření do motorové nafty 

Obrázek 31 Sorbent Cansorb po vytažení 
z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 14,8 7075,0 7060,2 6060,2 7,346
2 1000,0 17,1 7141,7 7124,6 6124,6 7,424
3 1000,0 17,4 7059,1 7041,7 6041,7 7,323
4 1000,0 16,7 7090,9 7074,2 6074,2 7,363
5 1000,0 15,4 7140,3 7124,9 6124,9 7,424

průměr: 6085,1 7,376

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 4 Výsledky měření sorbentu Cansorb 
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5.3.5. Vapex 

Sorbent jsem po odvážení přesypal do přepravky (viz. Obrázek 32), přičemž se ze 

sorbentu uvolňoval velmi nepříjemný a dráždivý prach. Poté jsem vložil přepravku se 

sorbentem do nádoby s naftou. Sorbent se po celou dobu pokusu držel na hladině nafty       

(viz. Obrázek 33). U nasátého sorbentu nedošlo k výrazné změně zbarvení (viz. Obrázek 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 32 Sorbent Vapex před 
ponořením do motorové nafty 

Obrázek 33 Sorbent Vapex během 
ponoření do motorové nafty 

Obrázek 34 Sorbent Vapex po vytažení   
z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 17,9 5692,4 5674,5 4674,5 5,666
2 1000,0 15,6 5676,6 5661,0 4661,0 5,650
3 1000,0 15,2 5683,6 5668,4 4668,4 5,659
4 1000,0 16,4 5695,5 5679,1 4679,1 5,672
5 1000,0 16,7 5669,3 5652,6 4652,6 5,640

průměr: 4667,1 5,657

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 5  výsledky měření sorbentu Vapex 
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5.3.6. Lite-dri 

Sorbent po vložení do motorové nafty velmi pomale klesal, až se nakonec usadil u dna 

přepravky (viz. Obrázek 36). Po vytažení byla patrná změna zbarvení sorbentu. Nasátý 

sorbent měl tmavě šedé zbarvení (viz. Obrázek 37) oproti původnímu světle šedému zbarvení 

(viz. Obrázek 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 35 Sorbent Lite-dri před 
ponořením do motorové nafty 

Obrázek 36 Sorbent Lite-dri během 
ponoření do motorové nafty 

Obrázek 37 Sorbent Lite-dri po vytažení 
z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 14,9 2384,3 2369,4 1369,4 1,660
2 1000,0 16,0 2357,9 2341,9 1341,9 1,627
3 1000,0 17,3 2396,3 2379,0 1379,0 1,672
4 1000,0 15,8 2428,4 2412,6 1412,6 1,712
5 1000,0 16,7 2367 2350,3 1350,3 1,637

průměr: 1370,6 1,661

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 6  Výsledky měření sorbentu Lite-dri 
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5.3.7. Öl-Ex 82 

Sorbent jsem přesypal do přepravky (viz. Obrázek 38), přičemž se ze sorbentu mírně 

prášilo. Po vložení do motorové nafty se sorbent potopil na dno přepravky (viz. Obrázek 39). 

Nasátý sorbent zřetelně změnil zbarvení na tmavší šedo-žlutou barvu (viz. Obrázek 40). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 38 Sorbent Öl-Ex 82 před 
ponořením do motorové nafty 

Obrázek 39 Sorbent Öl-Ex 82 během 
ponoření do motorové nafty 

Obrázek 40 Sorbent Öl-Ex 82 po 
vytažení z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 18,6 2392,2 2373,6 1373,6 1,665
2 1000,0 16,9 2418,2 2401,3 1401,3 1,699
3 1000,0 14,2 2396,3 2382,1 1382,1 1,675
4 1000,0 17,7 2410,1 2392,4 1392,4 1,688
5 1000,0 16,3 2384,8 2368,5 1368,5 1,659

průměr: 1383,6 1,677

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 7  Výsledky měření sorbentu Öl-Ex 82 
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5.3.8. Spilkleen Oil Selective 

Sorbent po vložení do motorové nafty zpočátku plaval na hladině, po chvíli však klesl 

ke dnu nádoby (viz. Obrázek 42). Po vytažená z nafty byla vidět u nasátého sorbentu výrazná 

změna zbarvení. Oproti původní světle-šedé barvy suchého sorbentu (viz. Obrázek 41) měl 

nasátý sorbent výraznou tmavě-šedou barvu (viz. Obrázek 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 41 Sorbent Spilkleen Oil Selective 
před ponořením do motorové nafty 

Obrázek 42 Sorbent Spilkleen Oil selective 
během ponoření do motorové nafty 

Obrázek 43 Sorbent Spilkleen Oil 
Selective po vytažení z motorové nafty 

objem [l]

suchého sorbentu netkané textilie
nasátého sorbentu 

s textilií
nasátého sorbentu 

bez textilie
nasáté  naftynasáté nafty      

1 1000,0 16,0 2688,7 2672,7 1672,7 2,028
2 1000,0 15,4 2611,8 2596,4 1596,4 1,935
3 1000,0 17,3 2672,3 2655,0 1655,0 2,006
4 1000,0 14,8 2657,6 2642,8 1642,8 1,991
5 1000,0 15,7 2634,4 2618,7 1618,7 1,962

průměr: 1637,1 1,984

měření 
číslo

hmotnost  [g]

Tabulka 8  Výsledky měření sorbentu Spilkleen Oil Selective 
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5.4. Naměřené hodnoty 

Bylo testováno 8 vzorků sorbentů, které jsou běžně dostupné na našem trhu. Tyto 

sorbenty jsou blíže popsány v kapitolách 4.1.1. až 4.2.4.. Výsledkem měření je hmotnost 

motorové nafty, kterou je schopen pojmout vzorek sorbentu o hmotnosti 1000,0 g. 

Naměřenou hmotnost nasáté kapaliny jsem přepočítal na objem, dle hustoty udávané 

distributorem v závislosti na teplotě. 

V Tabulce 9 jsem uvedl sorpční kapacity jednoho kilogramu sorbentu podle údajů 

výrobce a podle naměřených hodnot. Naměřené hodnoty jsem uvedl v grafické podobě na 

obrázku 44. 

 

Tabulka 9 Výsledky savosti motorové nafty sorbentů  

dle výrobce dle vlastního měření
Absodan Plus 1,3 1,180
Spilkleen Plus 1,1 1,199
Eco-Dry Plus 1,3 1,167
Cansorb 12,0 7,376
Vapex 1,5 5,657
Lite-dri 3,2 1,661
Öl-Ex 82 2,3 1,677
Spilkleen Oil Selective 4,6 1,984

Sorpční kapacita [l/kg]
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Obrázek 44 Grafické porovnání naměřených hodnot savosti sorbentů 
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V tabulce 9 je u některých sorbentů patrný velký rozdíl mezi hodnotou udanou 

výrobcem a výsledkem vlastního měření. Tento rozdíl je zřejmě způsoben tím, že jsem pro 

měření sorpční kapacity použil motorovou naftu, kdežto výrobce nechal sorbent testovat 

ve zkušebním institutu, kde byl použit olej SAE 10W-40. 

 

5.5. Cenové porovnání 

Velmi důležitým kritériem pro výběr sorbentu je i jeho cena. V tabulce č. 10 je              

u každého druhu uvedena hmotnost balení, sorpční kapacita 1 kg sorbentu, cena balení, cena 

přepočtena na 1 kg sorbentu. 

 

Tabulka 10 - Přehled cen sorbentů 

Hmotnost balení 
[kg]

Sorpční kapacita   
dle výrobce        
[litry/kg]

Cena balení             
[kg]

Cena 1 kg 
sorbentu 
[Kč/kg]

Absodan Plus 10 1,3 340 34,00
Spilkleen Plus 10 1,3 340 34,00
Eco-dry Plus 10 1,3 324 32,40
Cansorb 8 12 1488 186,00
Vapex 12,5 1,52 667 53,36
Lite-dri 10 3,2 924 92,40
Öl-Ex 82 10 2,3 600 60,00
Spilkleen Oil Selective 5 2,6 690 138,00
 

 

V tabulce č.11 je uveden přepočet ceny sorbentu potřebného pro likvidaci 10 litrů ropné 

látky dle výrobce a náklady na likvidaci 10 litrů motorové nafty dle vlastního měření. 

Výsledky jsem znázornil graficky na Obrázku 45. 
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      Tabulka 11  Porovnání nákladů na likvidaci 

Cena sorbentu na likvidaci 10 
l ropné látky dle výrobce              

[Kč]

Cena sorbentu na likvidaci 10 l 
motorové nafty dle experimentu               

[Kč]
Absodan Plus 261,54 289,36
Spilkleen Plus 261,54 283,57
Eco-dry Plus 249,23 277,63
Cansorb 156,63 252,17
Vapex 344,26 94,33
Lite-dri 288,75 556,29
Öl-Ex 82 260,87 357,78
Spilkleen Oil Selective 530,77 695,56  
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Obrázek 45 Grafické porovnání nákladů na likvidaci 10 litrů motorové nafty 
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5.6. Zkouška schopnosti sorbentu osušit povrch 

U zásahů na pozemních komunikacích a dálnicích je nutné zasažený povrch ropnou 

látkou důsledně osušit a odmastit. Pokud nebude povrch dostatečně očištěn, tak dochází ke 

zhoršení vlastností povrchu vozovky a může tak lehce dojít k další nepříjemné dopravní 

nehodě. Proto jsem další část experimentu zaměřil právě na tuto schopnost. Na betonový 

podklad jsem vylil 100 ml motorové nafty (viz obrázek 46). Potom jsem zasažené místo 

posypal sorbentem dostatečného množství a provedl likvidaci látky stejným způsobem jako se 

provádí při samotném zásahu jednotek PO. Tento test jsem provedl u všech hydrofilních 

sorbentů a výsledky jsem zaznamenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absodan Plus 

Zasažené místo jsem zasypal sorbentem Absodan Plus (viz. Obrázek 47). Sorbent jsem 

prohrábnul koštětem a poté jsem ho odstranil. Místo, kde byla nalitá motorová nafty bylo 

suché a nejevilo žádné známky mastnoty. Na místě zůstala po zásahu pouze skvrna cihlové 

barvy (viz. Obrázek 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 Detail likvidované motorové 
nafty na betonovém podkladu 

Obrázek 47 Motorová nafta zasypaná 
sorbentem Absodan Plus 

Obrázek 48 Zbytek po odstranění 
sorbentu Absodan Plus 
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Spilkleen Plus 

Sorbent Spilkleen Plus jsem nasypal na místo zasažené naftou (viz. Obrázek 49). 

Sorbent jsem prohrábnul koštětem a poté jsem ho odstranil. Po odstranění veškerého sorbentu 

zůstala na místě tmavá skvrna (viz. Obrázek 50), která byla na omak mastná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-dry Plus 

Zasažené místo jsem zasypal sorbentem Eco-dry Plus (viz. Obrázek 51). Sorbent jsem 

prohrábnul koštětem a poté jsem ho odstranil. Místo, kde byla nalitá motorová nafty bylo 

suché a nejevilo žádné známky mastnoty. Na místě zůstala po zásahu pouze skvrna cihlové 

barvy (viz. Obrázek 52). Výsledek byl obdobný jako u sorbentu Absodan Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49 Motorová nafta zasypaná 
sorbentem Spilkleen Plus 

Obrázek 50 Mastná skvrna po odtranění 
sorbentu Spilkleen Plus 

Obrázek 51 Motorová nafta zasypaná 
sorbentem Eco-dry Plus 

Obrázek 52 Zbytek po odstranění 
sorbentu Eco-dry Plus 
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Cansorb 

Sorbentem Cansorb jsem zasypal místo zasažené motorovou naftou (viz. Obrázek 53). 

Sorbent jsem prohrábnul koštětem a poté jsem ho odstranil. Po odstranění zůstala na místě 

mokrá skvrna (viz. Obrázek 54) a povrch byl velmi mastný. 

 

 

 

 

 

Obrázek 53 Motorová nafta zasypaná 
sorbentem Cansorb 

Obrázek 54 Mastná skvrna po odstranění 
sorbentu Cansorb 
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6. Závěr 

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

jsem zde vybrané druhy sorbentů, jejich parametry jako například sorpční kapacitu, hmotnost 

balení, toxicitu, způsob likvidace atd. 

Cílem mé práce byl výběr sorbentu, který nejlépe vyhovoval jednotkám PO Kraje 

Vysočina při likvidaci úniku ropných látek. Dal jsem si úkol vybrat jednoho zástupce 

hydrofilních sorbentů pro běžné použití na pozemních komunikacích a dálnicích a jeden 

hydrofobní sorbent pro použití na vodních tocích, případně i za deště a dalších nepříznivých 

klimatických podmínkách.  

 Požadavky kladené na výběr sorbentu byly především jeho sorpční kapacita, náklady 

na likvidaci ropné látky a u hydrofilních sorbentů především schopnost osušit a odmastit 

povrch zasažený ropnou látkou. Těmto požadavkům jsem podřídil i experimentální část, kde 

jsem v první části měřil sorpční kapacity všech vybraných druhů sorbentů a ve druhé části 

jsem se zaměřil na schopnost sorbentu osušit a odmastit povrch zasažený ropnou látkou. 

Druhou část experimentu jsem použil z logických důvodů pouze u hydrofilních sorbentů. 

U hydrofilních sorbentů se cena za jeden kilogram podobala, pouze sorbent Cansorb 

výrazně převyšoval svou cenou nad ostatními. U sorbentu Cansorb se v ovšem ukázalo, že 

jeho sorpční schopnost je několikanásobně vyšší než u zbývajících tří sorbentů. Po zpracování 

výsledků experimentální části vyšlo najevo, že náklady spojené s likvidací 10 litrů motorové 

nafty má nejnižší sorbent Cansorb. Bohužel tento sorbent neobstál v další zkoušce, která byla 

zaměřena na schopnost osušit a odmastit povrch zasažený ropnou látkou. V tomto testu 

obstály pouze sorbenty Absodan Plus a Eco-Dry Plus. Tyto dva zástupci sorbentů mají i velmi 

podobnou cenu. Nakonec jsem jako nejvhodnějšího zástupce hydrofilních sorbentů vybral 

Absodan Plus a to i proto, že distributor tohoto sorbentu se zavazuje k bezplatným rozvážkám 

potřebného množství po celé ČR ve velmi krátkém časovém rozmezí. 

 U hydrofobních sorbentu se cena za jeden kilogram lišila podstatně více. V cenovém 

porovnání i v sorpční kapacitě se ukázal jako nejlepší sorbent Vapex. Ovšem vzhledem k jeho 

velmi vysoké prašnosti bych jeho použití nedoporučil. Vysoká prašnost je velmi nepříjemná 

pro zasahující hasiče i pro zraněné a zaklíněné osoby při dopravní nehodě, navíc prašnost 

může výrazně ovlivnit i množství použitého sorbentu. Jako nejvhodnějšího zástupce 
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hydrofobních sorbentů jsem tedy vybral Öl-Ex 82, z důvodu jeho nízké ceny a dobrým 

sorpčním schopnostem.
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