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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Michálek, J. Sorbenty ropných látek: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 2011, 33 s. Vedoucí 

práce: Herecová, L. 

 

Tato práce se zabývá sorbenty ropných látek. Zkoumá vliv granulometrické stavby na sorpční 

kapacitu sypkých sorbentů ropných látek. Je zde uvedená metodika pro ověření maximální 

sorpční schopnosti, která simuluje sorpci z pevného povrchu. Rovněž je zde popsána 

metodika pro sorpci z emulze (voda – ropný produkt), která simuluje sorpci z neklidné vodní 

hladiny. Tyto metodiky byly převzaté z normy ASTM F 726 – 06 a následně upraveny. 

Naměřené hodnoty jsou tabulkově a graficky zpracovány a jsou uvedeny ve výsledkové části. 

Výsledkem této práce je ověření maximálních sorpčních kapacit a vliv velikosti zrn na sorpční 

kapacitu. 

 

Klíčová slova: granulometrická stavba; sorbenty; sorpční kapacita. 

 

ANNOTATION OF BECHELOR THESIS 

Michálek, J. Oil Sorbents: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering - Department of Fire Protection, 2011, 33 p. Thesis head: 

Herecová, L. 

 

Main inquiry of this thesis are sorbents of oil liquids. It explores the effect of granulometric 

structure onto sorption capacity of loose sorbents of oil. Methodology for verifying of 

maximal sorption capacity simulating sorption from solid surface is introduced. Methodology 

for sorption from emulsion (water-oil) simulating sorption from restless water level is 

introduced as well. These methodologies were taken from standard ASTM F 726-06 and 

subsequently modified. Measured values are tabular, graphically processed and listed in the 

result section. Outcome of this thesis is verifying of maximum sorption capacities and effect 

of grain size on sorption capacity. 

 

Keywords: granulometric structure; sorbents; sorption capacity. 
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1 Úvod 

Během různých havárií může dojít k únikům ropných látek. Tyto látky jsou 

nebezpečné pro životní prostředí, a proto je důležité mít vhodné prostředky pro jejich 

zachycení a likvidaci. K tomuto účelu slouží například sorbenty ropných látek, kterých je celá 

řada a můžou být rozděleny podle způsobu jejich použití, ale i podle látek, které nejlépe 

sorbují. Důležitým parametrem sorbentů je jejich sorpční kapacita., která uvádí, kolik litrů 

kapaliny je možno nasorbovat jedním kilogramem sorbentu. 

Tato práce je zaměřena na hodnocení sorpční kapacity sypkých sorbentů a na 

hodnocení vlivu granulometrické stavby těchto sorbentů na sorpční kapacitu. Pro toto 

posouzení bude vybrán jeden sypký sorbent, který bude rozdělen na několik frakcí a ty budou 

hodnoceny jak pro sorpci ropné látky (olej, nafta), tak pro sorpci ropné látky z emulze voda – 

ropná látka.  

Sorpční kapacita jednotlivých sypkých sorbentů (i zvolených frakcí) bude hodnocena 

dle normy ASTM F 726 - 06, ve které je mimo jiné uveden postup simulující stanovení 

sorpční kapacity sypkého sorbentu na pevném povrchu. Pro hodnocení sorpcí z emulze bude 

připravena vhodná metodika, na základě které půjde posoudit, v jakém poměru sorbují 

jednotlivé sorbenty vodu a ropnou látku. Tento postup bude simulovat sorpci ropné látky 

z neklidné vodní hladiny, kdy lze předpokládat, že se sorbent dostane do styku s vodou i 

ropnou látkou. 

Výsledkem této bakalářské práce teda nebude jen posouzení vlivu granulometrické 

stavby na sorpční schopnost sypkého sorbentu, ale také porovnání sorpčních kapacit různých 

sypkých sorbentů pro dvě různé kapaliny a emulzi voda – ropná látka a nalezení vhodné 

metodiky pro simulaci sorpce ropné látky z neklidné vodní hladiny. 
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2 Sorpční procesy 

Jako sorpčním procesem je myšlen komplexní proces, u kterého dochází jak 

k adsorpci tak i absorpci (obrázek 1), popř. i k chemické reakci nebo jinému vázání absorbátu 

(např. kapilární kondenzací nebo výměnnou iontovou adsorpcí) [1]. 

2.1 Absorpce 

Absorpce je děj, při němž molekuly jedné fáze nezůstávají pouze na povrchu druhé 

fáze (adsorpce), nýbrž pronikají do celého jejího objemu. U tuhých látek někdy pronikají 

molekuly až přímo mezi atomy krystalové mřížky. Povrchem, u tuhé fáze, se rozumí jak 

vnější, geometrický povrch, tak i vnitřní povrch). Neporézní látky, které mívají poměrně malý 

vnější specifický povrch a vnitřní povrch často nulový, se proto jako absorbenty nebo 

katalyzátory používají ve formě jemných prášků. Vnější povrch pak činí řádově až stovky 

m
2
·g

-1 
[1].  

Tento proces může být a často je doprovázen adsorpcí, a to tehdy, když jsou 

adsorbované částice rozděleny nerovnoměrně okolo fázového rozhraní a v jeho okolí jich je 

dostatek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Blokové schéma sorpce [1] 

2.2 Adsorpce 

Pojmem adsorpce je označován proces, při kterém dochází k samovolnému zvyšování 

koncentrace látek v oblasti fázového rozhraní, které vede ke snížení povrchové energie. Za 

fázovou rozhraní považujeme oblast mezi sousedními objemovými fázemi a tloušťce 

minimálně jeden, většinou několik molekulárních poměrů. Podle typu fázového rozhraní 

můžeme adsorpci rozdělit na: 

 adsorpce na rozhraní roztok/plyn,  

sorpce 

absorpce 

adsorpce  vnitřní povrch 

pór 

vnější povrch 

adsorbent Specifický povrch 
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 adsorpce plynné fáze na tuhé látce,  

 adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce [1]. 

Vzhledem k zaměření mé bakalářské práce se budu nadále věnovat pouze adsorpci 

z kapalné fáze na tuhé látce. Při styku tuhých látek s kapalinami je k povrchu tuhé látky 

vázána vrstva molekul kapaliny. Dochází k adsorpci, a to i v případě, že se jedná o čistou 

kapalinu. Adsorbovaná vrstva, lyosféra, se při vzájemném pohybu tuhé látky a kapaliny 

nepohybuje s kapalinou, ale lpí na pevném povrchu. Molekuly kapaliny v této vrstvě jsou 

vlivem silového pole tuhé látky stlačené, případně i různě orientované, ale změna hustoty je 

vzhledem k malé stlačitelnosti kapalin nepatrná. Adsorpce čistých kapalin na tuhých látkách 

je proto neměřitelná [1]. 

Jako adsorptiv označujeme adsorbovanou složku. Částice adsorptivu neprocházejí 

fázovým rozhraním, ale zůstávají na povrchu (nazýváme je poté adsorpt), ke kterému jsou 

poutány silami různých povah a v důsledku toho také různých velikostí. Společný systém 

adsorbentu a adsorptu je označován jako absorbát [16]. 

Adsorpce je závislá jak na povaze adsorbující látky (adsorbátu) tak na povaze 

absorbentu. Podle charakteru sil, které váží absorbát k absorbentu, dělíme adsorpci na 

fyzikální a chemickou. Povaha adsorpčních sil ovlivňuje rovněž pohyblivost molekul 

v adsorpčních filmech na pevných površích [2].  

Tekutina se uvede do styku s porézní zrnitou pevnou fází. Na jejímž povrchu se složky 

tekutiny v rozličné míře adsorbují (obvykle v závislosti na molární hmotnosti nebo polaritě) 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

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

adsorbují celé molekuly nebo oba druhy iontů elektrolytu ve stejné míře, a iontová adsorpce, 

při níž se přednostně adsorbuje jeden druh iontů [2]. 

Podle charakteru silového pole rozlišujeme fyzikální adsorpci a chemisorpci.  

2.2.1 Fyzikální adsorpce  

Fyzikální adsorpce je děj, při němž jsou vázány molekuly plynu nebo kapaliny k 

povrchu pevné látky fyzikálními (van der Walsovými) silami, které působí mezi všemi druhy 

částic. Fyzikální adsorpce není proto specifická a probíhá na celém povrchu pevné látky. Na 

první naadsorbované vrstvě molekul může vznikat další vrstva (vícevrstvá adsorpce). Je-li 

adsorbent porézní, může adsorbát pod svou kritickou teplotou úplně zaplnit póry adsorbentu. 

Vlastní fyzikální adsorpce je velice rychlá, prakticky okamžitá [1]. 
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Nedochází při ní k přenosu elektronů mezi oběma partnery ani k jejich sdílení. 

Molekula adsorbované látky se při sorpci neštěpí. Síly fyzikální adsorpce působí na větší 

vzdálenost než síly výměnné, které se projevují při chemisorpci. Všechny tyto skutečnosti 

vytvářejí předpoklad pro vytvoření vícevrstvé adsorpce, samozřejmě pokud to umožní 

struktura pevné látky. Fyzikální adsorpce je děj vratný, to znamená, že při snížení tlaku nebo 

zvýšení teploty dochází k uvolnění adsorbované látky (tzv. desorpci), tuhá fáze se tak 

regeneruje [17]. 

2.2.2 Chemisorpce  

Chemisorpce je děj, při níž mezi molekulami adsorbátu a molekulami povrchu 

adsorbentu vzniká chemická vazba. Protože vazba může vznikat jen mezi určitými 

molekulami, je chemisorpce velmi specifická. Vzhledem k tomu, že k vytvoření chemické 

vazby je třeba aktivační energie, probíhá chemisorpce často pouze na místech povrchu, která 

mají vyšší energii, na tzv. aktivních centrech. Je evidentní, že chemisorpcí se může 

adsorbovat na povrchu pouze jedna vrstva molekul – chemisorpce je monovrstvá. Vzniká-li 

při adsorpci více vrstev, jsou druhá a další vrstvy vázány už jen fyzikálními silami. 

Chemisorpce je ve srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách [1]. 

Chemisorpce je výsledkem daleko silnějších vazebných sil, jež jsou srovnatelné se 

silami vedoucími ke vzniku chemických sloučenin. Na rozdíl od fyzikální adsorpce, při 

chemisorpci dochází k přenosu nebo sdílení elektronů mezi adsorbentem a adsorbovanou 

látkou. Vzniklá vazba je proto daleko silnější a lze hovořit o tvorbě jakési povrchové 

sloučeniny. Tento děj je nevratný. K uvolnění vazby je nutná podstatně vyšší teplota a 

desorbovaná látka je odlišná od adsorbované 0. 

2.2.3 Molekulární adsorpce  

Molekulární adsorpce je někdy označovaná jako nepolární adsorpce. Je to děj, při 

němž se na tuhém povrchu adsorbují z roztoku celé molekuly nebo u elektrolytů oba druhy 

iontů ve stejné míře (viz adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce) [1]. 

2.2.4 Iontová adsorpce  

Jedná se o proces, kdy se ionty vzniklé disociací elektrolytu v roztoku zachycují na 

adsorbentu různou měrou. Dochází buď k adsorpci jednoho iontu, takže povrch adsorbentu 

získává elektrický náboj, tedy prostá iontová adsorpce, nebo současně s adsorpcí iontu 
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probíhá další děj, který způsobí, že náboj adsorbentu zůstává nezměněn; tímto způsobem 

probíhá výměnná adsorpce a hydrolytická adsorpce [1]. 

3 Sorbenty 

Pokud můžeme o sorpčních procesech říct, že se jedná o proces, kdy probíhá vzájemně 

jak adsorpce tak i absorpce, pak lze obecně tvrdit, že sorbenty jsou látky, které buď absorbují 

(absorbenty) nebo adsorbují (adsorbenty).  

 Definice adsorbentu 

Pevná látka, na jejímž povrchu dochází k adsorpci. Aby byla adsorpce měřitelná, musí 

mít adsorbent dostatečně velký specifický povrch. Adsorbenty bývají proto buď látky porézní 

až mikroporézní nebo velmi jemně práškovité [1]. 

 Definice absorbentu 

Je to pevná látka, která celým svým objemem pohlcuje (absorbuje) tekutinu, 

prostřednictvím vnitřního povrchu. Porézní látky mohou mít tak velký vnitřní povrch, že 

naopak jejich vnější povrch je zanedbatelný. Vnitřní povrch může dosáhnout hodnoty až 1000 

m
2
 g

-1
 (např. aktivní uhlí) [1]. 

 

 Dělení sorbentů 

Existuje široká škála rozdělení sorbentů. Nejčastěji se sorbenty rozdělují na sypké a 

textilní. Sypké se můžou dále dělit dle materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Textilní bychom 

mohli dále rozdělit na rohože, koberce, hady, norné stěny, polštářky, sorpční pásky a drtě. 

Zvolil jsem pro tuto práci rozdělení sorbentů dle blokového schématu (Obrázek 2). 

 

Obrázek 2 Schéma rozdělení sorbentů 
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3.1 Sypké sorbenty 

Sypké sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického 

složení, uvedené do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména 

pro odstraňováni tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Tímto způsobem je snaha 

znečištěný povrch osušit. Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme jednoznačně 

přiřadit jejich prašnost a špinění při práci s nimi.  

Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěžuje jejich uživatele. Při zásahu s únikem 

nebezpečné látky, může prašnost znepříjemňovat práci zasahujícím jednotkám. Dále mohou 

způsobit dýchací potíže jak zraněným osobám, tak i případně osobám nezúčastněným. Navíc, 

díky úletům narůstá i vlastní spotřeba sorbentů k zachycení uniklých kapalin. Špinavost nám 

může mnohdy znemožnit použití sypkých sorbentů zvláště v provozech, kde je kladen důraz 

na zvýšenou čistotu a hygienu [3]. 

 

3.1.1 Přírodní sorbenty 

Přírodní sorbenty můžeme dále dělit na anorganické (neživé) a organické (živé). 

a) Anorganické 

Jedná se o sorbenty vyráběné či modifikované převážně z minerálních hornin a jílu, 

jako je například: křemelina (Diatomit), perlit, zeolit. 

 Křemelina 

Křemelina je sedimentární hornina, složená převážně z mikroskopických schránek 

sladkovodních nebo mořských rozsivek (diatom). Tato hornina jeví různý stupeň zpevnění – 

je buď sypká (křemelina, rozsivková zemina) nebo zpevněná (diatomová břidlice, popř. i 

rohovec). Sypká hornina má podobu velice jemnozrnného sedimentu. Vysoce kvalitní 

křemelina obsahuje kolem 90 % SiO2. Je-li čistá, má bílou barvu, bývá i nazelenalá, šedá, 

hnědavá dle příměsí. Důležitou vlastností pro využití je pórovitost, dosahující u dobrých 

druhů až 80 %. Z technologického hlediska je sledována pórovitost, odolnost vůči kyselinám 

a teplotám, tepelná a elektrická vodivost, objemová hmotnost suroviny, vlhkost, chemické 

složení aj.  

Surovina se používá k filtračním účelům (nejčistší druhy), k výrobě plniv (pryž, papír, 

kosmetika), k účelům brusným, při výrobě nosičů katalyzátorů a ve stavebnictví pro výrobu 

tepelně i zvukově izolačních hmot [7].  

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rovitost
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Mezi sorbenty na bázi křemeliny, které jsou dostupné na trhu lze zařadit například: 

ECO-DRY COMPACT, ECO-DRY PLUS, REOSTAR II, K1M. 

 

 ECO-DRY a sorbenty REOSTAR II  

Tyto sorbenty jsou neprašné a nehořlavé. Jsou dodávány pouze v hydrofilním 

provedení. Sorbují ropné látky i vodu a vodné roztoky. Vyznačují se vysokou chemickou 

odolností. Při použití snáší i mechanické zatížení, zrnka se nedrtí a neuvolňují zachycenou 

kapalinu. Nejčastěji se využívají k zachycení kapalin na pevném povrchu – likvidace 

provozních kapalin po automobilových nehodách. Sorbent REOSTAR II je vhodný také pro 

sorpci viskózních kapalin – barva, těžký olej apod. [6]. 

 Perlit 

Perlit je v podstatě amorfní křemičitan hlinitý sopečného původu, patří ke kyselým 

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

chemicky vázané vody. Tepelným zpracováním (expandací) při teplotách 900–1300 °C 

vznikne produkt (tzv. expandovaný perlit) ve formě drobných dutých kuliček různých 

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

Expandovaný perlit získává výborné 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 [11].  

 

Sorbenty na bázi expandovaného perlitu:  

 VAPEX 

Vapex je hydrofobizovaný perlit. Je to sypký, zrnitý, pórovitý materiál bílé barvy. Při 

styku se směsi vody a ropných produktů, tedy nepolárních kapalin, váže na svém povrchu v 

otevřených pórech přednostně nepolární látky. Tato vlastnost se s úspěchem využívá při 

čištění odpadních vod a znečištěných podlah. Vapex má následující složení: minimálně 67 % 

SiO2, maximálně 19% Al2O3 a maximálně 2,8 % Fe2O3. 

Z praxe lze k Vapexu říci, že je to látka, kterou v minulosti, kdy nebyly dostupné jiné 

prostředky určené k likvidaci ropných havárií, používaly všechny jednotky požární ochrany a 

nutno dodat, že s úspěchem. 
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Při aplikaci s naftou Vapex reaguje poměrně rychle. U oleje je nasákavost znatelně 

pomalejší. Při aplikaci je nutno počítat s velkou prašností a při použití na vodní hladině i s 

částečnou sedimentací. 1 kilogram Vapexu pohltí 1,43 litrů oleje a 2 litry směsi nafta - benzín 

s poměrem 6:4 [3].  

 NOWAP 

Nowap je materiál určený k rychlému odstranění ropných látek a jiných nebezpečných 

kapalin, zejména paliv, maziv, brzdových a chladicích kapalin z povrchu půdy a vod. Tento 

materiál je schopen vázat velká množství kapalných organických látek a příznivé jsou i jeho 

hygienické vlastnosti. 

1 kilogram Nowapu pohltí 1,16 litrů motorového oleje 2.22 litrů směsi nafta, benzin 

[3]. 

 CONEX WB 

Je produkt vyrobený ze speciálního plovoucího perlitu. Lze ho nasadit při likvidaci 

olejů ve vodách i na silnici. Materiál má vysokou kapacitu jímání oleje a plave i ve vířivých 

vodách [3]. 

 ABSODAN PLUS 

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

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

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

roztoku hydroxidu sodného), mají nízkou prašnost. Nasátou látku již neuvolní [3]. 

b) Organické 

Jedná se o sorbenty vyráběny z materiálu organického původu jako je aktivní uhlí, 

vysušena rašelina či nadrcené mechy nebo kůra. 

 Rašelina 

Rašelina je převážně ústrojná hmota, která se vytvořila zvláštním anaerobním 

rozkladným pochodem (rašeliněním), hlavně ze zbytků odumřelých rašeliništních rostlin. 

Jako nerost je původu přírodního, obsahuje přes 50 % spalitelných látek a rostlinné 

zbytky si v ní dlouho uchovávají svou strukturu. 

U normálního rozkladu ústrojných látek, při němž vzniká humus a který nazýváme 

humifikací, jde především o uplatnění biologických činitelů – hlavně nižší flory a fauny – 



9 

 

vedle slabších vlivů fyzikálních a chemických. Při rašelinění se naopak uplatňují tyto vlivy 

nejsilněji a to za ztíženého až znemožněného přístupu vzduchu, a obvykle za nadbytku vody, 

při čemž spolupůsobení mikroorganismů je při rozkladu omezené. Při rašelinění tedy 

převládají pochody odkysličovací, redukční a vznikající hmota si uchovává svou strukturu a 

vyznačuje se vysokým obsahem uhlíku. 

Rašeliny z různých ložisek se liší svým složením i chemickými vlastnostmi. To je 

způsobeno složením výchozího materiálu (zbytky rostlinné pokrývky), okolnostmi které 

nastávaly při ukládání a rozkladu apod. 

Mladá rašelina se vyznačuje velkou nasákavosti, proto ji lze po vhodné úpravě použít 

jako sorbent [13]. 

 Cansorb 

Jedná se o sypký, přírodní, organický materiál hnědé barvy, který má svůj původ v 

Kanadě. Je netoxický. Po speciálních úpravách se stává vodě odolným schopným vázat oleje. 

Absorbuje účinně a rychle uhlovodíky, PCB a jiné chemikálie. U olejů je schopen absorbovat 

až 8 – 10 násobek své hmotnosti v návaznosti na druh a teplotu oleje. Nasáklý se nevyluhuje a 

obsahuje látky, které vyvolávají biodegradaci stimulací mikrobiologického procesu. 

Testy s tímto sorbentem prokázaly jeho kapacita v rozmezí 6 až 18 měsíců plně 

rozložit uhlovodíky obsažené v ropných látkách na oxid uhličitý a vodu, čímž dochází k 

naprostému biologickému odbourání absorbované látky. 

Teoreticky by se tedy použitý (Cansorb) mohl ukládat na běžné skládky. Samotný 

výrobce však doporučuje jeho likvidaci spálením. Absorpční kapacita Cansorbu je 95 litrů 

ropného produktu na jeden pytel sorbentu o váze 11,4 kilogram. Má nízkou hmotnost a malé 

nároky na skladování. Materiál s podobnými vlastnostmi se vyskytuje pod názvem 

PEATSORB [3]. 

 PEATSORB  

PEATSORP je neabrazivní sorbent vyrobený z upravené rašeliny. Sorbent dlouhodobě 

plave na vodní hladině a výborně dočišťuje i nejtenčí plovoucí vrstvy ropné látky. Sorbent 

tvoří vhodný podklad pro bakterie, které rozkládají dlouhé řetězce uhlovodíků a urychluje 

biodegradaci zachycené látky. Sorbent se používá tam, kde není možné např. díky pobřežní 

vegetaci, beze zbytku sesbírat nasycený sorbent. Sorpční kapacita 1 kilogram sorbentu 6,4 

litrů oleje [6]. 
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 LITE-DRI 

Mezi neprašný a neabrazivní sorbent vyrobený z upravené celulózy se řadí sorbent 

s označením LITE DRI. Vyrábí se v hydrofilním a hydrofobním provedení. V hydrofobním 

provedení plave na vodní  hladině a sorbuje pouze ropné látky. Sorbent v hydrofilní úpravě 

sorbuje i vodu a vodné roztoky. Sorbent je dodáván i ve speciálním provedení DUPLEX, 

který se hodí k záchytu nejtenčích vrstev ropné látky. Sorbent Lite – Dri je výborně spalitelný. 

Sorpční kapacita 1 kilogram sorbentu nasaje 3,2 l vody a 3,6 litrů oleje [6]. 

 

3.1.2 Syntetické sorbenty 

Do této kategorie patří sorbenty vyráběné ze syntetických (umělých) hmot. Spadají 

zde textilní drtě na bázi polypropylenu a sypké sorbenty na bázi polyuretanu.  

 REOSORB  

REOSORB je neprašný sorbent  s velmi vysokou sorpční kapacitou. Sorbent je tvořen 

polypropylénovými vlákny s vysokou chemickou odolností. Vyrábí se jak v hydrofobní tak i 

hydrofilní úpravě. Sorbent se velmi dobře spaluje. Sorpční kapacita na 1 kilogram sorbentu 

13,8 litrů oleje [6]. 

 Sorpční drť – CP5 

Sorpční neprašná drť s vysokou sorpční kapacitou. Je vyrobena z polypropylenových 

vláken. Hodí se pro sorpci uniklých kapalin v chemické výrobě, nebo při haváriích, při 

kterých unikly nebezpečné látky. Sorpční kapacita na 1 kilogram sorbentu 13,6 litrů oleje [4].  

 Öl-Ex 82 

Jedná se o středně těžký polyuretanový sorbent, který saje pouze látky na ropné bázi. 

Lze použít za každého počasí jak na silnicích tak i vodních plochách. Vysoká sorpční kapacita 

a různá velikost zrn sorbentu napomáhá i k dočištění olejových stop. Sorpční kapacita na 1 

kilogram sorbentu 2,3 litrů oleje [4]. 

 Allwetter  

Celoroční sorbent na bázi recyklované polyuretanové pěny s možností použití za 

jakéhokoliv počasí ho řadí mezi nejvyhledávanější sorbenty na trhu. Je hydrofobní a lze ho 

použít i na vodní hladinu. Sorpční kapacita  1 kilogram 1,4 litrů oleje [4]. 
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3.2 Textilní sorbenty 

Textilní sorbety pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbentu. 

Vyznačují se:  

 Vynikajícími sorpčními vlastnostmi a pro odsátí srovnatelného množství 

kapaliny je jejich hmotnost asi 30krát nižší než při použití sorbetů sypkých. 

 Dlouhou životností. Odolávají plísním i slunečnímu záření. Při déle trvajícím 

zásahu je lze použít několikrát. Použitý sorbent se jednoduše mechanicky vyždímá. Tuto 

vlastnost lze využít do vyčerpání kapacity daného sorbentu. 

 Snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru. 

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

sorpčních pásků a sorpční drti [3]. 

Textilní sorbenty se nejčastěji dělí na tři druhy: 

 Údrţbové, které sají 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. 

 Hydrofobní, které sají pouze nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných povrchů, 

kde se vyžaduje, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a nikoli vodu či vodou 

ředitelné kapaliny. 

 Univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Poněvadž sají 

i vodu, nehodí se pro použití na vodní hladině [3]. 

Sorbenty mohou být také rozděleny podle barevného provedení pro jejich snadnější 

identifikaci na:  

 ŠEDÉ SORBENTY – univerzální sorbenty pro veškeré neagresivní kapaliny  

Tato skupina univerzálních sorbentů je vhodná především k odstraňování úkapů, 

rozlitých kapalin a následků havárií z pevných povrchů. Preventivní využití sorbentů – 

nasazením do míst předpokládaného úniku nebezpečných kapalin a jejich následnému šíření. 

Tyto sorbenty jsou schopny zachytit jakoukoliv nebezpečnou kapalinu, včetně vody. Z tohoto 

důvodu, je však nelze použít při odstraňování látek uniklých na vodní hladinu. Nedoporučuje 

se, tyto sorbenty používat jako preventivní ve venkovním prostředí (např. v úkapových 

vaničkách pod vozidly stojícími na volných plochách). Jsou odolné proti většině agresivních 

chemikálií. Tyto sorbenty jsou vhodné na: 

Kyseliny: kyselina sírová (96%); kyselina chlorovodíková (49%); kyselina dusičná 

(71%); kyselina ortofosforečná (85%); kyselina octová (95%); kyselina chloristá (75%). 
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Leptadla: hydroxid sodný; hydroxid draselný; čpavek; trisodiumfosfát (TSP); 

uhličitan sodný; uhličitan vápenatý; vápenná voda) [12]. 

Dobře sorbují například vodu, chladicí kapaliny, olejové emulze, hydraulický olej, 

rostlinný olej, motorový olej, motorovou naftu, rozpouštědla – aceton, benzen, 

methylethylketon, toluen, trichlorethylen, terpentýn, hexan.  

Univerzální sorbenty nejsou vhodné pro užívání  s kyselinami a s leptadly koncentrace 

větší než 10 %, nebo se silnými okysličovadly jako jsou organické peroxidy; peroxid vodíku 

(30%) a koncentrované sírové, chloristé a dusičné kyseliny při teplotách 60 °C a vyšších [12]. 

Pro výše zmíněné podmínky je vhodné použit sorbenty růžové [6]. 

 RŮŢOVÉ SORBENTY – chemicky odolné sorbenty pro agresivní kapaliny. 

Dobře sorbují například oleje řezné a chladicí emulze, kyselinu sírovou, kyselinu 

chlorovodíkovou, kyselinu dusičnou, kyselinu fosforečnou, kyselinu fluorovodíkovou, 

kyselinu mravenčí, hydroxid sodný, vodný roztok amoniaku [6]. 

 BÍLÉ SORBENTY – hydrofobní sorbenty 

Hydrofobní sorbenty se vyznačují velkou sorpční kapacitou pro veškeré organické 

uhlovodíky. Nepřijímají však vodu ani vodní roztoky, proto i dlouhodobě plavou na vodní 

hladině. Tato vlastnost předurčuje hydrofobní sorbenty nejen pro použití ve venkovních 

prostorách, ale i ke sběru ropných látek a organických chemikálií z vodní hladiny. Do této 

skupiny patří i norné stěny, které umí nejen lokalizovat oblast zasaženou havárií, ale zároveň 

využívají svou sorpční kapacita pro odstranění nežádoucích látek [12]. 

Dobře sorbují například olej, hydraulický olej, motorový olej, ropu, petrolej, 

motorovou naftu, benzín [6].  

Obdobné použití mají i olejové sorbenty – vaky, určené pro sběr ropných látek z 

hladiny jímek a nádrží.  

Další oblastí pro využití těchto hydrofóbních sorbentů je filtrace. Úspěšně oddělují 

například řezné a chladící emulze, lze je však použít i k filtraci vzduchu nasyceného vodními 

parami s olejovou mlhou. Vzhledem k jejich příznivým hygienickým vlastnostem je možné 

použití těchto sorbentů do klasických zařízení na filtraci vzduchu od prachových částic. Pro 

filtraci jsou sorbenty používány převážně ve formě vloček nebo nudliček [12]. 
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3.2.1 Přírodní sorbenty 

Sorbenty jsou vyrobeny z přírodních rostlinných vláken. Materiál podléhá 

biodegradaci. Sorbenty jsou k dispozici v různých formách, jsou lehké, pevné, neprašné, 

odpuzují vodu, sorbují ropné látky. Dlouhodobě plavou na vodní hladině. 

 Hydrofobní sorbenty ze směsi lnu a technického konopí 

Používá se pro prevenci a likvidaci úniků oleje a dalších neagresivních ropných 

kapalin. Pomáhají čistit a udržovat bezpečné pracovní prostředí, snižují riziko uklouznutí a 

pádu. Sorbenty mají světlehnědou barvu, tmavnou při dosažení bodu nasycení. Je dostupný ve 

formě koberce a rohože. 

Sorbenty ze směsi lnu a technického konopí sorbují tyto látky: olej, benzín, řezné 

kapaliny, lubrikanty. Sorbují také většinu kapalin z následujících chemických skupin: 

alkoholy, halogenové uhlovodíkové estery, uhlovodíky a silikony [19]. 

Sorpční kapacita těchto sorbentů je uvedená v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Sorpční kapacita sorbentu ze směsi lnu a technického konopí [19]. 

Druhy Sorpční kapacita Rozměry Hmotnost  Obsah 

rohož ze směsi lnu a tech. konopí 45 l 40 x 50 cm 5,0 kg 100 ks 

koberec ze směsi lnu a tech.konopí 45 l  100 cm x 20 m  5,0 kg 1 role 

koberec ze směsi lnu a tech. konopí   23 l    50 cm x 20 m  2,5 kg 1 role 

 

3.2.2 Syntetické sorbenty 

Do této kategorie náleží všechny nepřírodní sorbenty. Nejčastěji používané sorbenty 

jsou na bázi polypropylenu. Jedná se plast vyráběný polymerací a je pro ně specifické, že je 

velmi lehký a plave na vodní hladině. 

Syntetické sorbenty jsou k dodaní ve třech provedení a to: sorpční rohož, koberec a 

had. 

4 Praktická část 

4.1 Laboratorní podmínky 

Měření v laboratoři probíhalo za běžných podmínek uvedených v tabulce č. 2. Dle 

ASTM F 726 – 06 má měření probíhat při teplotě v rozmezí 23 ± 4°C a relativní vlhkosti 70 ± 

20 % .  
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Tabulka 2 Laboratorní podmínky 

 Nejnižší  Nejvyšší 

teplota [°C] 21,9 24,3 

 tlak [kPa] 97,5 99,7 

relativní vlhkost [%] 19,1 33,7 

 

4.2 Použité materiály 

Na základě dohodnuté spolupráce s firmou REO AMOS, spol. s r.o.  mi byly darovány 

vzorky sorbentů, které byly následně testovány, a pro porovnání naměřených výsledku byl 

také použit běžně dostupný sorbent VAPEX.  

4.2.1 Sorbenty 

Základní informace o sorbentech jako je sorpční kapacita, sypná hmotnost, materiál 

z kterého jsou vyrobeny, způsob likvidace a druh sorbentu jsou uvedené v tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3 Vlastností sorbentů 

Sorbent 

ECO -  DRY 

COMPACT REOSTAR II PEATSORB LITE - DRI VAPEX 

Sorpční schopnost [6]      

Olej [1 kg nasaje l ]  1,35 0,8 7 2,8 1,43 

Voda [1 kg nasaje l ] 1,3 0,8 - - - 

Sypná hmotnost [kg m
-3

]  

Naměřená 558 564 132 242 91 

Tabulková  [15] 400 400 100 200 95 

Materiál křemelina křemelina rašelina celulóza perlit 

Druh sorbentu hydrofilní hydrofobní 

     

a) ECO – DRY COMPACT 

Sorbent ECO DRY je k dostání na trhu ve dvou provedeních a to ECO - DRY PLUS a 

ECO – DRY COMPACT. Vzhledem k mému zadání bakalářské práce byl pro další testovaní 

zvolen vzorek ECO – DRY COMPACT. Jedná se o sypký anorganický sorbent na bázi 

křemeliny, který byl pro další měření rozsítován. Sorbent byl rozdělen na frakce dle 

dostupných sít.  
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Celkové množství darovaného sorbentu bylo rozděleno na 8 dílů, které byly postupně 

vloženy na třepačku s amplitudou 1,5 mm po dobu 10 minut.  

Přehled hmotností a objemových koncentrací je uveden v tabulce č. 4.  

Tabulka 4 Přehled hmotnosti a hmotnostního podílu frakce v %. 

frakce [mm] hmotnost [g] hmotnostní podíl frakce [%] 

2,5 73 7,64 

2 185 19,37 

1,6 91 9,53 

1 623 65,24 

0,6 47 4,92 

0,4 9 0,94 

0,1 9 0,94 

<1 9 0,94 

SUMY 955 99,99 

 

Frakce do 0,6 mm nemělo smysl testovat vzhledem k minimálnímu využití v praxi 

kvůli přílišné prašnosti. Pro měření byly použity pouze frakce 0,6 až 2,5 mm. Na obrázku č. 2 

je vzorek v původní velikosti a vzorek 40 x zvětšený pomocí mikroskopu. 

Obrázek 3 ECO – DRY COMPACT vlevo skutečná velikost [6] a v pravo 40 x zvětšený. 

b) REOSTAR II  

Jak už bylo zmíněno výše, jedná se sypký anorganický sorbent na bázi křemeliny. Má 

podobné vlastnosti jako ECO – DRY COMPACT. Je neprašný a nehořlavý. Sorbent je 

dostupný pouze v hydrofilním provedení. To znamená, že sorbuje ropné látky i vodu a vodné 

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

zrnka se nedrtí a neuvolňují zachycenou kapalinu. Sorbent se nejčastěji využívá k zachycení 
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kapalin na pevném povrchu – likvidace provozních kapalin po automobilových nehodách. 

Sorbent REOSTAR II je vhodný pro sorpci viskózních kapalin – barva, těžký olej apod. 

V tomto případě byl použit stejně jako ostatní sorbenty pro lehký a střední olej. Na 

obrázku č. 3 je vzorek v původní velikosti a vzorek 40 x zvětšený pomocí mikroskopu.  

Obrázek 4 REOSTAR II vlevo skutečná velikost [6] a v pravo 40 x zvětšený. 

c) Peatsorb 

Obecná charakteristika je již popsána výše. Jedná se o sypký organický sorbent na bázi 

rašeliny. Je dostupný pouze v hydrofobním provedení. Vzhledem ke své hustotě se 

dlouhodobě drží na povrchu testované kapaliny. Tento sorbent je vhodné použít za situací, 

kdy je znemožněno zachytit všechen nasycený sorbent, jelikož je organického původu a 

podléhá biodegradaci.  

Na obrázku č. 5 je vzorek v původní velikosti a vzorek 40 x zvětšený pomocí 

mikroskopu. 

Obrázek 5 PEATSORB vlevo skutečná velikost [6] a v pravo 40 x zvětšený. 
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d) LITE-DRI 

Je to sorbent vyrobený z upravené celulózy. Vyrábí se v hydrofilním a hydrofobním 

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

Sorbent v hydrofilní úpravě sorbuje i vodu a vodné roztoky. Sorbent je dodáván i ve 

speciálním provedení DUPLEX, který se hodí k záchytu nejtenčích vrstev ropné látky. 

Sorbent LITE – DRI je výborně spalitelný. Sorpční kapacita 1 kilogram sorbentu nasaje 3,2 l 

vody a 3,6 litrů oleje [6]. 

Hydrofobních vlastnosti tohoto sorbentu bylo využito při měření jak maximální 

sorpční kapacity (nafty a oleje) tak i v emulzi. 

Na obrázku č. 6 je vzorek v původní velikosti a vzorek 40 x zvětšený pomocí 

mikroskopu. 

 

Obrázek 6 LITE – DRI vlevo skutečná velikost [6] a v pravo 40 x zvětšený. 

e) VAPEX 

VAPEX se vyrábí expandováním a hydrofobizací horniny sopečného původu – perlitu. 

Jeho chemické složení je informativně: 

min 69 % SiO2 a max 18%Al2O3, 6% CaO+MgO, 8%Na2O+K2O, 3%Fe2O3. 

Tepelným zpracováním tato hornina expanduje na produkt ve formě drobných dutých 

kuliček. Vzniká jemně zrnitý prášek šedobílé barvy s vysokou tepelnou odolností a nízkou 

objemovou hmotností. Expandovaný perlit je biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a 

zdravotně nezávadný. Při hydrofobizaci se povrch zrn pokryje nesmáčivým, vodoodpudivým 

povlakem. Vapex má vysokou kapacita adsorbovat ropné látky a na vodě plave [11]. 

Vyrábí se 3 druhy: 
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 VAPEX A zrnitost: 0 - 1 mm sypná hmotnost: cca 80 kg m
-3

 

 VAPEX B zrnitost: 0 - 2 mm sypná hmotnost: cca 120kg m
-3

 

 VAPEX E zrnitost: 0 – 4 mm sypná hmotnost: cca 180 kg m
-3

 

Pro měření byl použit VAPEX B. Vzhledem k velikosti ok ve zkušebním koši, musel 

být však přesit přes síto o velikosti ok 0,6 mm. Proto výsledná testovaná frakce byla 

v rozmezí 0,6 – 2 mm.  

Na obrázku č. 6 je vzorek v původní velikosti a vzorek 40 x zvětšený pomocí 

mikroskopu. 

Obrázek 7 VAPEX vlevo skutečná velikost [19] a v pravo 40 x zvětšený. 

4.2.2 Testované kapaliny 

Pro posouzení vlivu granulometrické stavby na sorpční kapacitu sorbentu byly 

vybrány dvě látky o různé hustotě. Norma ASTM F726-06 určuje jako zkušební kapalinu pro 

sypké sorbenty olej s označením SAE10W-40. Proto byl tento olej vybrán k testování. Druhou 

zvolenou kapalinou byla zimní motorová nafta 0.  

Tabulka 5 Hustota testovaných kapalin 

Nafta Olej 

Měření m [g] v [ml] hustota [g cm
-3

] měření m [g] v [ml] hustota [g cm
-3

] 

1 15,643 19 0,823 1 13,242 15 0,883 

2 14,061 17 0,827 2 12,213 14 0,872 

3 8,409 10 0,841 3 8,771 10 0,877 

průměrná hustota 0,830 g.cm
-3

 průměrná hustota 0,877 g.cm
-3

 

Poznámka hustoty jsou podle ASTM F 726 – 06 uváděný v  g.cm
-3

. 
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Tabulka č. 5 uvádí změřené hodnoty hustoty pro testované kapaliny. Na základě těchto 

hodnot je lze zařadit do jednotlivých tříd podle normy. SAE 10W-40 jako střední olej a 

motorovou naftu jako lehký olej.  

a) Nafta 

Je směs kapalných uhlovodíků, která se získává destilací a rafinací z ropy, obvykle při 

teplotách 150 – 370 °C. Kvalita motorové nafty se udává cetanovým číslem, které vyjadřuje 

její vznětovou charakteristiku.  

Podle bezpečnostního listu by se měla pohybovat hustota nafty při 15 °C v rozmezí 

0,820 – 0,845 g.cm-3 (viz. tabulka č. 5). Jedná se o kapalinu nažloutlé barvy 

s charakteristickým zápachem. Jako teplota vzplanutí se uvádí 55 °C a teplota hoření nad 80 

°C  [8].  

b) Olej 

Dle normy ASTM F 726 – 06 byl použit olej SAE 10W40 obrázek č. 8. Jedná se o 

polysyntetický olej hnědé barvy s charakteristickým ropným zápachem.  

Svou hustotou (tabulka č. 5) se zařazuje do kategorie středních olejů.   

 

Obrázek 8 SAE 10W-40 

 

4.3 Použité pomůcky a přístroje 

Pro stanovení sorpční kapacity jednotlivých sorbentů a připravených frakcí byly 

použity následující přístroje a laboratorní pomůcky: 

 digitální váha SCALTEC s přesnosti na setinu a tisícinu gramu, 

 stopky,  
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 hřídelové míchadlo IKA, 

 stojan, 

 kádinky, 

 skleněná nálevka a tyčinka,  

 misky pro zachycení odkapu ze sorbentu,   

 koš na sorbent, 

 mikroskop. 

 

 

Obrázek 9  Vlevo malý a velký koš s miskou na odkap, uprostřed digitální váha a 

vpravo kádinky. 

 

4.4 Stanovení sorpční kapacity testovaných sorbentů. 

Metodika zkoušení maximální sorpční kapacity sorbentů byla převzata z americké 

normy ASTM F726 – 06. Tato metodika simuluje adsorpci ropných látek z pevného povrchu. 

V normě jsou popsány dva testy tykající se adsorpce nepolárních látek, konkrétněji olejů, 

sypkými sorbenty. První z testů, tak zvaný dlouhý adsorpční test olejů, byl z hlediska počtu 

měření a délky jednoho měření (24 hodin) vyhodnocen jako nevhodný. Proto bylo 

přistoupeno ke krátkému olejovému testu, kdy délka jednoho měření je 15 minut. Oba olejové 

testy se podle normy používají pouze pro hydrofobní sorbenty.  

Cílem mé práce bylo také najít vhodnou metodiku pro testování sorbentu v emulzi 

ropná látka – voda, která by simulovala absorpci ropných látek z vodní hladiny. Základem pro 

navrženou metodiku byla opět norma ASTM F 726 – 06 [14]. 
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4.4.1 Sorbent – ropný produkt 

Jak již bylo uvedeno výše, metodika stanovení sorpční kapacitu sypkých sorbentů 

simulující sorpci na pevném povrchu byla převzata z normy ASTM F726 – 06. Postup 

stanovení byl následující. 

Do kádinky bylo nalito 400 ml nafty (nebo oleje). Tato hodnota byla stanovena tak, 

aby odpovídala normě, které požadovala výšku hladiny testované kapaliny nad sorbentem 

minimálně 2,5 cm.   

Následně bylo naváženo cca 5 g sorbentu. Opět byla váha zvolena dle požadavků 

normy, kdy měla hmotnost vzorku nabývat hodnot mezi 4–10 gramy. Navážka byla přesypána 

do předem zváženého koše na předem zvážené misce.  

Koš se sorbentem byl ponořen na 15 minut do testované kapaliny. Při prvním doteku 

testované kapaliny se sorbentem byly spuštěné stopky. Po 15 min ± 20 sekund byl koš 

z kapaliny vytažen a nechal se odkapat po dobu 30 ± 3 s. Doba odkapu 30 sekund je určená 

pro lehké (o hustotě v rozmezí 0,820-0,870 g/cm
3
) a střední oleje (0,860-0,970 g/cm

3
). Pro 

těžké oleje (0,930-1,000 g/cm
3
) je doba odkapu prodloužená na 2 min ± 3 s. 

Ihned po odkapání se koš položil na misku a miska i s košem a sorbentem byla 

zvážena. Na základě rozdílu hmotnosti celého souboru před a po adsorpci bylo spočítáno 

množství zachycené kapaliny (absorbátu) sorbentem, tedy sorpční kapacita. 

Pro každý vzorek se měření opakovalo 3x a pokud se aritmetický průměr sorpční 

kapacity jednotlivých měření lišil o více, než 15 % musela se všechna měření opakovat [14]. 

4.4.2 Sorbent – ropný produkt – voda 

Pro posouzení schopnosti sorbentů sorbovat ropnou látku z vodní hladiny bylo nutné 

najít vhodnou metodiku. Tato metodika částečně vychází z normy ASTM F 726 – 06, kde je 

popsán postup stanovení sorpční kapacity takto: 

Vzorek sorbentu je nejdříve zvážen, poté umístěn do 4 litrové nádoby, která je 

z poloviny zaplněná vodou a uzavřena. Nádoba je potom položená na bok a vložena na 

třepačku, která má frekvenci 150 cyklů za minutu a amplitudu 3 cm po dobu 15 minut. Obsah 

nádoby se nechá ustálit po dobu 2 minut. Tento čas je určen pro pozorování a zaznamenávání 

chování vody a sorbentu. Pokud se ponoří více jak 10 % sorbentu. Je tento test neúspěšný. 

Následně se sesbírá všechen sorbent z vodní hladiny. Necháme 30 s vteřin odkapat a následně 

se sorbent opět zváží. Na základě rozdílu hmotností vypočítáme hmotnost nasorbované vody. 
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Nádoba se opět z poloviny naplní vodou a přidá se 3 ml oleje střední třídy (viskozita 

300 cP a nebo ekvivalent). Přidáme vzorek sorbentu a uzavřeme. Nádoba se položí opět na 

třepačku a frekvence, amplituda a doba třepání zůstává stejná jako v předchozím případě. 

Obsah nádoby se nechá ustálit 2 minuty. Tato doba opět slouží k pozorování. Tentokrát je 

však pozorováno, kolik sorbentu se ponoří na dno nádoby, fyzický vzhled sorbentu a vody a 

barva výsledné tekutiny [14]. 

Protože někteří výrobci uvádějí, že hydrofobní sorbentu sorbují přednostně ropnou 

látku a poté vodu, upravil jsem metodiku tak, abych vytvořil emulzi ropná látka – voda a do ní 

jsem pak vložil testovaný sorbent. Postup stanovení lze rozdělit do čtyř částí: 

1. Příprava emulze, 

2. Příprava a vložení sorbentů do emulze, 

3. Příprava dělicí nádoby na oddělení oleje a vody z emulze, 

4. Oddělení vody od nafty a následné vážení. 

 

ad 1. Příprava emulze 

Na začátku testu byla zvážená kádinka o objemu jeden litr. Nalilo se do ní 500 ml 

vody a objem vody se překontroloval, pro větší přesnost, hmotnostně. Následně do kádinky 

bylo přidáno 30 g absorbátu. Vzniklý roztok je umístěn pod elektrickou míchačku, kde se při 

400 ot.min
-1 

vytvořila emulze. Doba přípravy emulze byla stanovená experimentálně na 4 

minuty. 

ad 2. Příprava a vložení sorbentů do emulze. 

Testovaný vzorek byl zvážen. Hmotnost navážky byla opět stanovena na cca 5 g. 

Sorbent byl vážen na misce a připraven k nasypání do připravené emulze. Po vsypání 

sorbentu do kádinky s emulzí byly spuštěné stopky. Délka pokusu byla opět stanovená na 15 

min. Po 15 min ± 20 sekund byl sorbent oddělen od emulze za pomocí koše z hustého síta. 

Zachycený sorbent se nechal odkapat po dobu ustálení emulze, která se nalila do dělící 

nálevky. Doba ustalování emulze byla cca 30 minut. 

ad 3. Příprava dělicí nádoby na oddělení oleje a vody z emulze. 

Tato část začíná sestavením dělicího aparátu viz obrázek č. 10. Na stojan byla pomocí 

držáku připevněná dělicí nádoba o objemu 500 ml, která byla předem zvážena a její hmotnost 

zaznamenána. Následně byla zvážena skleněná nálevka, která byla použita pro přelití emulze 

se sorbentem do úzkého hrdla dělicí nádoby, keramická miska a koš. Keramická miska byla 

určena pro zachycení případného odkapu ze sorbentů uvíznutého v koši (po přelití emulze do 



23 

 

dělící nádoby). Koš byl volený tak, aby se zamezilo propadu sorbentu do dělicí nádoby. Pod 

dělicí nádobu byla umístěná menší kádinka určená k zachycení vody z dělicí nádoby. Po 

ustálení emulze došlo k oddělení obou kapalin. Kapalina s menší hustotou (v tomto případě 

nafta) se držela nad kapalinou s větší hustotou (voda).  

ad 4. Oddělení vody od nafty a následné vážení. 

Po separaci kapalin došlo k odpuštění vody z dělící nádoby do připravené (předem 

zvážené) kádinky. Odpouštění vody bylo ukončeno po prvním kapce oleje v kádince. Kádinka 

s vodou byla zvážená a hmotnost zaznamenána. Na základě rozdílu hmotnosti vody před 

pokusem a po pokusu byl stanoven úbytek vody během pokusu. Následně byla zvážená dělicí 

nádoba s olejem a skleněná nálevka. Na základě rozdílu hmotnost oleje před a po testu byl 

stanoven také hmotnostní úbytek oleje.  

 

   

Obrázek 10 Sestava pro výrobu emulze a dělicího aparátu 

5 Výsledky a diskuze 

Všechny naměřené hodnoty byly následně zpracovány v Excelu a zde budou uvedeny 

jen závěrečné porovnání výsledku měření s údaji od výrobce. 

Kádinky 

Stojany Dělící nádoba 

Skleněná nálevka 

Koš Hřídelové míchadlo IKA 
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5.1 Zhodnocení maximální sorpční kapacity  

Měření bylo provedeno za podmínek popsaných v kapitole 4.1 pro vybrané sorbenty a 

ropné látky uvedené v kapitole 4.2 a podle metodik popsaných v kapitole 4.3. 

5.1.1 Vliv granulometrické stavby sorbentu na sorpční kapacitu 

Cílem práce bylo posoudit vliv granulometrické stavby sorbentu na jeho sorpční 

kapacitu. K tomuto účelu byly použity dva postupy pro stanovení sorpční kapacity, a to dle 

metody ASTM F 726 – 06, který by měl simulovat sorpci ropné látky z pevného povrchu. 

Hodnoty maximálních sorpčních kapacit pro jednotlivé frakce jsou uvedeny v tabulce 

č. 6. 

 

Tabulka 6 Množství ropné látky v litech nasorbovaného na 1 kg sorbentu  

ECO - DRY COMPACT Sorpční kapacita ropné látky v litrech na kilogram sorbentu 

Frakce [mm] Nafta Olej 

0,6 1,753 2,782 

1,0 1,687 2,732 

1,6 1,752 2,816 

2,0 1,231 1,685 

2,5 1,127 1,733 

Původní 1,756 2,920 

 

Jak je patrné z naměřených a přepočtených hodnot, mezi menšími frakcemi 0,6 – 1,6 

mm není významný rozdíl v sorpční kapacitě. Rozdíl tedy nepovažuji za statisticky významný 

a může být způsobený odchylkou při měření nebo v rámci statistické chyby.  

Větší frakce 2 a 2,5 mm vykazují menší sorpční kapacitu jak pro naftu, tak i pro olej. 

Na základě těchto výsledku lze tvrdit, že granulometrická stavba u testovaného materiálu 

nemá výrazný vliv na sorpční kapacitu. Významnějších rozdílů bylo dosaženo pouze mezi 

maximální a minimální frakcí, kde je pokles sorpční kapacity o cca 36 % pro naftu a o 38 % 

pro olej. 
 

Pro názornější ukázku nám může posloužit obrázek č. 12, kde je grafický znázorněná 

jak maximální sorpční kapacita pro naftu i olej tak i vliv granulometrie na sorpční kapacitu.  
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Rozdíl sorpční kapacity pro naftu není až tak markantní jako pro olej, nicméně lze 

pozorovat určitou závislost sorpční kapacity na granulometrické stavbě pro menší a větší 

frakce. Jak již vyplývá z tabulky č. 6. 

Z grafu je patrné, že není velký rozdíl v sorpční kapacitě mezi původním sorbentem 

frakcí od 0,6 po 1,6. Malý rozdíl by mohl být způsobený přítomností částic pod 0,6 mm, které 

nebyly testovány. 

 

 

Obrázek 11 Graf závislosti sorpční kapacity na granulometrické stavbě sorbentu 

5.1.2 Porovnání sorpční kapacity různých druhů sypkých sorbentů. 

Toto porovnání se také provádělo pro vybrané sypké sorbenty různých materiálů. Byly 

použity sorbenty bez a s hydrofobní úpravou. Jako sorbované kapaliny byly použity nafta a 

olej SAE 10W – 40. V tabulce 8 jsou uvedeny sorpční kapacity jednotlivých sorbentů a jejich 

porovnání s hodnotou uvedenou výrobcem v katalogu. 
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Tabulka 7 Množství ropné látky v litrech nasorbovaného na 1 kg sorbentu 

Sorbenty 

Sorpční kapacita ropné látky v litrech na 1 kg sorbentu 

Nafta Olej Výrobce 
Nárůst (pokles) nafty v 

% 

Nárůst (pokles) oleje v 

% 

Eco-dry 

compact 
1,756 2,920 1,3 135,1 224,6 

Vapex 4,016 5,508 2,0 200,8 275,4 

Reostar II 1,818 2,341 0,8 227,3 292,6 

Peatsorb 6,624 8,928 6,2 106,8 144,0 

LITE-DRI 1,673 3,040 2,8 59,8 108,6 

 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že nejlepší sorpční kapacitu, vztaženou na jeden kilogram 

sorbentu, má Peatsorb a Vapex. U ostatních sorbentu jsou výsledky srovnatelné. Všechny 

testované sorbenty překonaly sorpční kapacitu udávanou výrobcem. V tomto pohledu byly 

vyhodnoceny jako nejlepší sorbenty Reostar II a Vapex. Tyto sorbenty, jak ukazuje tabulka č. 

7, dosahují pro olej více než dvojnásobku sorpční kapacitu udávanou výrobcem. Porovnáme-li 

sorpční kapacitu všech testovaných sorbentů pro naftu a olej, je vidět, že ve všech případech 

je nasorbované množství nafty menší než nasorbované množství oleje. Největší pokles byl 

zaznamenán u sorbentu LITE-DRI a to cca o 45 %, dále pak u sorbentu Eco-dry compact (40 

%). Ostatní sorbenty sorbovaly naftu cca o 25 % méně než olej. Snížení sorpční schopnosti 

pro naftu by šlo zřejmě vysvětlil nižší viskozitou a tedy větší tekutostí kapaliny. Také je třeba 

podotknout, že ač jsem postupoval při měření maximální sorpční kapacity, přesně podle 

normy. Dle mého názoru, tam docházelo ke zkreslení výsledku, protože v normě byla 

uvedena pouze doba odkapu košíku (v kterém plaval sorbent) pro lehký olej (naftu) a těžký 

olej. Dle mého názoru by měla být definována doba odkapu pro střední olej, protože doba 

odkapu určená pro lehký olej nepostačuje. Část oleje zůstávalo v košíku. Norma také neuvádí, 

jak naložit s olejem, který během pokusu „nasorbuje“ použitý koš. Bylo zjištěno, že hmotnost 

oleje, který zůstává v sítu koše je cca 4,52 g (pro velký koš) a 2,145 g (pro malý koš).Tento 

olej se započítává do celkového množství nasorbovaného oleje. Na obrázku č. 12 lze vidět 

porovnání sorpční kapacity testovaných sypkých sorbentů.  
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Obrázek 12 Graf sorpční kapacity pro testované sorbenty 

 

5.2 Stanovení sorpční kapacity sorbentu v emulzi voda – nafta 

Pro stanovené sorpční kapacity sorbentů bylo nutné vytvořit vhodnou emulzi voda – 

ropná látka. Nejdříve byla zkoušená emulze voda – olej, ale během zkoušek bylo zjištěno, že 

dochází ke značné nehomogenitě emulze (viz obrázek č. 13).  

 

 

Obrázek 13 Emulze voda – olej po 14 dnech 
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Obrázek 14 Neúspěšné výsledky emulze voda – olej 

Na obrázku č. 14 je možno vidět neúspěšné pokusy emulze voda – olej pro VAPEX. 

Při tomto pokusu se vytvořila hustá olejová pěna, na kterou se navázal VAPEX. Ten pak 

nebylo možné oddělit od emulze, čímž byla znemožněné další měření. 

Proto byla vytvořena emulze voda – nafta, která byla rovnoměrně rozptýlená po celé 

kádince a tedy pro měření vhodnější. Pro tato stanovení byly vybrány sypké sorbenty bez a 

s hydrofobními vlastnostmi. Také byl zkoušen vliv granulometrické stavby sorbentu na sorpci 

ropné látky z emulze voda – ropná látka. K tomuto účelu byly vybrány pouze dvě velikosti 

frakce, protože na základě předchozího hodnocení bylo zjištěno, že rozdíly v sorpčních 

kapacitách jednotlivých frakcí nejsou moc významné. Výsledky byly přepočítány opět dle 

normy na množství vody a nafty nasáté 1 kg sorbentu. Hodnoty jsou uvedené v tabulce č. 10. 

 

Tabulka 8 Množství vody a nafty nasorbované 1 kg sorbentu. 

Sorbenty 
hmotnost nasorbované látky v [l] hmotnost nasorbované látky v % 

voda  nafta  celkem  voda  nafta 

Eco-dry compact 0,6 mm 1,656 0,179 1,834 90,3 9,7 

Eco-dry compact 2,5 mm 1,406 0,159 1,565 89,8 10,2 

Eco-dry Compact 1,246 0,354 1,600 77,9 22,1 

LITE – DRI 0,738 1,317 2,055 35,9 64,1 

VAPEX 2,251 1,637 3,888 57,9 42,1 

 

Z tabulky č. 10 nebo obrázku č. 15 je dobře patrné, že sorbenty sorbovaly z emulze 

mnohonásobně více vodu než naftu. Výjimkou je pouze hydrofobní sorbent LITE – DRI, 

který sorboval více naftu než vodu, jak je dobře patrné z obrázku č. 15. Taky je třeba 

poukázat na skutečnost, že hydrofobní sorbenty Vapex a LITE – DRI sorbovaly také vodu, 
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nicméně ve srovnání s hydrofilními sorbenty sorbovaly vodu s naftou v mnohem příznivějších 

poměrech, což ukazuje na funkčnost hydrofobní úpravy těchto sorbentů. LITE – DRI 

nasorbovala 0,738 litru vody na 1 kg sorbentu, což je 36 % sorpční kapacity a Vapex dokonce 

2,251 litru na 1 kg sorbentu, což je 58 % sorpční kapacity. Co do množství nasáté nafty je 

nejlepším sorbentem Vapex, který nasorboval  1,637 litru na kilogram sorbentu.  

Z celkového nasorbovaného množství (vody a ropné látky) měl největší sorpční 

kapacitu nafty sorbent LITE – DRI, který z celkového množství sorboval 64,1 % nafty. Na 

druhou stranu nejméně ropné látky sorboval sorbent ECO – DRY COMPACT (frakce 0,6 

mm) a to  9,7 % v přepočtu na celkové množství.  

 

  

Obrázek 15 Porovnání sorpční kapacity vody a nafty vztažené na 1 kg sorbentu. 

6 Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo zhodnotit vliv granulometrické stavby na sorpční 

kapacitu sypkých sorbentů. Abych vůbec byl schopen porovnávat sorpční kapacitu a 

granulometrickou stavbu, musel jsem nalézt vhodné metodiky. Čerpal jsem z americké normy 

ASTM F 726 – 06, kdy jsem použil olejový test pro zjištění maximální sorpční kapacity. 
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Pro posouzení vlivu granulometrické stavby na sorpční kapacitu sorbentu byl použit 

sorbent z křemeliny, který byl rozsítován na pět frakcí v rozmezí 0,6 – 2,5 mm. Jako 

sorbovaná kapalina byl použit olej SAE 10W – 40 (střední olej), který udává norma a dále 

nafta, jako zástupce lehčích olejů. Jak vyplývá z naměřených hodnot (tabulka č. 6) mezi 

frakcemi 0,6, až 1,6 mm není významný rozdíl v sorpční kapacitě. Ale o významném rozdílu 

už můžeme uvažovat při porovnání frakcí 0,6 – 1,6 mm s frakcí 2 nebo 2,5 mm. Mezi 

nejmenší a největší frakci je pokles sorpční kapacity o 30 % pro naftu 36 % pro olej.  

Vliv granulometrické stavby byl posuzován také v emulzi voda – ropná látka, která 

simulovala sorbování ropné látky na neklidné vodní hladině. K tomuto účelu byly vybrány 

pouze dvě frakce a to 0,6 a 2,5 mm. Protože v uvedené normě nebyla popsána vhodná 

metodika stanovení sorpční kapacity sorbentu v emulzi voda – ropná látky, bylo nutné 

vymyslet vlastní metodiku. Po porovnání výsledků bylo zjištěno, že celková sorpční kapacita 

větší frakce je opět nižší, ale podíl nasorbované vody a oleje je u obou frakcí shodný. 

V rámci této práce byly také porovnány sorpční schopnosti různých typů sypkých 

sorbentů, které byly opět stanoveny pro dvě sorbované kapaliny (nafta, olej) a emulzi voda – 

nafta. Bylo zjištěno, že údaje uvedené v katalogu se moc neshodují s naměřenou hodnotou. 

Stanovená sorpční kapacita byla ve všech případech vyšší, a to až dvakrát větší, než uvádí 

výrobce. Vybrané sypké sorbenty byly také použity pro sorpci ropné látky z emulze voda – 

ropná látka. Z výsledků měření jednoznačně vyplývá, že sorbenty s hydrofobními vlastnostmi 

(VAPEX, LITE – DRI) sorbují naftu z vody mnohem lépe, než hydrofilní sorbenty. Proto lze 

říci, že navržená metodika stanovení sorpční kapacity sorbentů pro sorpci ropné látky 

z neklidné vodní hladiny je vhodná pro toto hodnocení jednotlivých sypkých sorbentů. 

Nevýhodou této metodiky je, že pro velmi jemné sorbenty, jako jsou například sorbenty na 

bázi rašeliny, nebylo možné stanovit sorpční kapacitu, protože nebylo možné oddělit jemné 

části sorbentu od emulze. Toto by šlo pravděpodobně vyřešit jemnějším sítem, nicméně doba, 

po kterou by se nechala emulze se sorbentem odkapat, by musela být větší. 
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