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Anotace 

Předloţená diplomová práce se zabývá přípravou a testováním sorbentu na bázi 

polyuretanové pěny, která je odpadem při výrobě izolačních desek. V teoretické části je 

nastíněna charakteristika, rozdělení, moţnosti odstraňování a vliv ropných látek na ţivotní 

prostředí. Polyuretanová pěna je hydrofobní a vykazuje výraznou afinitu k nepolárním 

extrahovatelným látkám. Polyuretanová pěna je ovšem velmi polétavá a při aplikaci ulpívá 

mimo oblast pouţití a jako takové ji nelze prakticky jako sorbentu pouţít. V rámci 

experimentů byly testovány různé přísady, které jsou schopny eliminovat polétavost 

polyuretanové pěny. U vybraných vzorků připravených sorbentů byla stanovena sorpční 

kapacita. V závěru experimentální práce byl vybrán a připraven vzorek s nejlepšími 

vlastnostmi a tento byl testován pro odstranění motorové nafty z pevného povrchu a vodní 

hladiny. 

Klíčová slova: polyuretan, ropné látky, sorbent, sorpční kapacita 

Summary 

The Diploma Thesis deals with the preparation and testing of sorbent on the basis 

of polyurethane foam which is a refuse from insulation board production. The theoretical 

part describes the characteristics, classification, possible elimination and environmental 

impacts of oil substances. The polyurethane foam is hydrophobic and demonstrates 

a significant affinity to non-polar extractable substances. However, the polyurethane foam 

suspends in the air and also clings onto areas outside the area of application. From the 

practical point of view, it cannot be used in sorbents as such. Within experiments various 

admixtures able to eliminate the buoyancy of the polyurethane foam were tested. Sorptive 

capacity of selected sorbent samples was determined. Within the final experiments 

a sample bearing the best properties was selected, prepared and tested in order to eliminate 

diesel oil from firm surface and water level. 

Keywords: polyurethane, oil substances, sorbent, sorptive capacity
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Seznam pouţitých zkratek 

 

ν   kinematická viskozita 

tt   bod tuhnutí 

tv   bod varu 

tvz   bod vzplanutí 

α   objemová roztaţnost 

ρ   hustota 

γ   povrchové napětí 

HCl   kyselina chlorovodíková 

H2SO4   kyselina sírová 

NORSTAR E7 hydroxypropylether bramborového škrobu  

S0     počáteční váha suchého sorbentu 

SST     hmotnost nasyceného sorbentu 

PP vlákna   polypropylenová vlákna 

PUR   polyuretan 

U   vzestupná rychlost kapky ropné látky  

d   průměr kapky  

sv resp so   specifická hmotnost vody nebo ropné látky  

μ   dynamická viskozita vody při dané teplotě  
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1. ÚVOD 

Současná doba a společnost se stále potýká se zvyšujícím počtem událostí 

spojených s únikem nebezpečných látek do ţivotního prostředí. Člověk svými činnostmi 

působí a ovlivňuje faunu i flóru. Znečišťuje ovzduší, vodu i půdu. Je nutno této 

problematice věnovat zvýšenou pozornost, protoţe s rozvojem dopravy a průmyslu 

vznikají stále nové chemikálie, které ovlivňují ţivotní prostředí. 

Velkým znečišťovatelem ţivotního prostředí jsou nepolární extrahovatelné látky, 

dříve označované jako látky ropné. Ropa a ropné látky jsou vyuţívány v celé řadě 

průmyslových odvětví. Nacházejí se v odpadních vodách z výroby, skladování a distribuce 

ropných látek, z mazutových výtopen, strojírenského průmyslu, zejména při mechanickém 

opracování kovů, z lakoven, opraváren motorových a kolejových vozidel. Vyuţívají se pro 

výrobu paliv, olejů, hnojiv, pesticidů a mnoha jiných produktů slouţících lidem po celém 

světě. (Fadrus, Sojka 2000) 

Z ekologického hlediska mají větší význam nepolární extrahovatelné látky, dříve 

nazývané ropné látky nebo minerální oleje, protoţe v ropě a jejích produktech tvoří 

převaţující sloţku. Z chemické stránky jsou to alifatické a aromatické uhlovodíky, z nichţ 

mnohé jsou biologicky obtíţně rozloţitelné. Jejich zvýšené koncentrace se nacházejí 

v odpadních vodách z výroby, skladování a distribuce ropných látek, z mazutových 

výtopen, strojírenského průmyslu, hlavně při mechanickém opracování kovů, odmašťování 

předmětů a kalení, také z lakoven, opraváren motorových a kolejových vozidel (Malý, 

Hlavínek 1996).  

Na znečištěné vody je nutno pouţít speciální zařízení, která jsou schopna 

nebezpečné látky ve vodě zachytit a částečně nebo úplně odstranit. Odstranění znečištěné 

kapaliny se provádí zachycením pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny 

kapalinu na sebe vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat. Zachytávání probíhá pomocí 

fyzikálních nebo chemických principů. Obecně se jim říká sorpce.  

V praxi látkám a materiálům, které na sebe sorbují znečišťující látky, říkáme 

sorbenty. Sorbenty jsou látky v pevném skupenství, různého chemického sloţení, uvedené 

do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. 
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Cílem diplomové práce byla příprava a testování sorbentu na bázi polyuretanové 

pěny. Polyuretanová pěna vykazuje vysokou polétavost, proto byla fixována vybranými 

přísadami, které polétavost do značné míry omezily. Připravené vzorky byly dále 

sledovány v čase a v konečné fázi byla u vybraných vzorků posuzována sorpční schopnost 

při odstraňování ropných látek, konkrétně motorové nafty, z pevného povrchu a vodní 

hladiny. 
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2. PROBLEMATIKA ROPNÝCH LÁTEK V ŢIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

Znečištění ţivotního prostředí různými látkami pochází nejčastěji z průmyslu 

a zemědělství, které ovlivňuje a řídí člověk. V průmyslových odvětvích znečišťující látky 

pocházejí z energetiky, hornictví, metalurgie, z průmyslu chemického a potravinářského aj. 

Ve všech těchto oborech můţeme najít látky ropného původu. Jimi jsou znečišťovány 

všechny sloţky ţivotního prostředí (Dirner 1997). 

Přírodní a odpadní vody bývají často znečištěny různými uhlovodíky ropného 

původu. Uhlovodíky ve vodách bývají nejen ropného původu, ale i původu přírodního. 

Ropné látky jsou podskupinou nepolárních extrahovatelných látek (Pitter 1999). 

Ropa je hořlavá kapalná směs převáţně z kapalných uhlovodíků, ve kterých jsou 

rozpuštěné menší podíly plynných i tuhých uhlovodíků. Je lehčí neţ voda, má světlou, 

ţlutohnědou, zelenou, šedou aţ téměř černou barvu a charakteristický zápach 

(Bienik 1982). 

Ropné látky jsou sloţitou směsí převáţně uhlovodíků různé struktury a sloučenin 

vysokomolekulárních látek, sirné, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny. Uhlovodíky jsou 

v plynné, kapalné a tuhé formě. Plynné uhlovodíky jsou zastoupeny metanem, etanem, 

propanem, butanem, uhlovodíky kapalné pentany, hexany a vyššími uhlovodíky. V ropě 

jsou přítomny alkany, cyklany a aromatické uhlovodíky (Stenwai 2011). 

Hlavními sloţkami ropy jsou: uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík. 

Vysokomolekulární látky obsaţené v ropě mají aromatický charakter. Dle 

rozpustnosti v organických rozpouštědlech lze vysokomolekulární látky rozdělit do 

následujících skupin: 

a) ropné pryskyřice, 

b) asfalteny, 

c) karbeny, 

d) karboidy, 

e) asfaltogenní kyseliny a anhydridy (Stenwai 1992). 
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2.1 Ropné výrobky 

Látky vyráběné z ropy jsou označovány za ropné výrobky. K zlepšení jejich 

vlastností se přidávají aditiva. Aditivy se rozumějí organické sloučeniny, které obsahují 

kovy, fenoly, aminy, fosforečnany, polysulfidy, sulfonové a karboxylové kyseliny a další 

látky (Dvořák et al. 1982). 

Dle způsobu pouţitelnosti lze ropné produkty rozdělit na: 

a) Benzíny – směsi uhlovodíků C4 – C12, které vřou v rozmezí teplot 30–210 ºC. 

Obsahují alkany, izoalkany, cyklopentany, cyklohexany, benzen a jeho homology. 

Benzín je dle normy ČSN 65 0201 hořlavinou I. třídy, která má bod vzplanutí do 

21 ºC. Na druhu ropy a na jejím zpracování na benzíny je závislý poměr 

jednotlivých uhlovodíkových skupin. 

b) Petroleje – jsou směsí uhlovodíků C12 – C18. Jsou vroucí v rozmezí teplot  

140–300 ºC. Jedná se o hořlavinu II. třídy s bodem vzplanutí v mezi 21–55 ºC. 

Obsahují alkany, isoalkany, alkylnafteny, alkylbenzeny, dicykloalkany, 

tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, kondenzované a nekondenzované 

polycyklické uhlovodíky. Maximální hustota petrolejů je 0,820 g.cm
-3

.  

c) Plynové oleje – obsahují uhlovodíky C16 – C24. Uhlovodíky obsaţené v petrolejích 

se často vyskytují i v olejích plynových. Mimo ně se zde vyskytují i vyšší 

homology a cyklické uhlovodíky. Oproti petrolejům je v plynových olejích 

přítomno více cyklických, dicyklických a cykloaromatických uhlovodíků. Alkany, 

isoalkany a nealkylované aromatické uhlovodíky jsou obsaţeny v menším obsahu. 

Plynové oleje tvoří ve směsi s petroleji motorové nafty, které vřou mezi teplotami 

150–360 ºC. 

d) Mazací oleje – obsahují uhlovodíky C24 – C40 i vyšší s převládajícími skupinami 

alkylcyklanů s jedním delším nebo několika krátkými alkyly. Alkycykloalkany jsou 

tvořeny jedním, dvěma, třemi nebo i více nasycenými kruhy. Jednotlivé kruhy 

mohou být cyklopentanové nebo cyklohexanové. Mezi další aromatické uhlovodíky 

obsaţené v mazacích olejích se řadí alkylaromatické a alkylcykloaromatické 

uhlovodíky. Mazací oleje jsou odparafinované a odasfaltované destiláty z destilace 

ropy za sníţeného tlaku a jednotlivé druhy uhlovodíků se izolují obtíţně. Tyto oleje 

obsahují směs uhlovodíků s blízkými body varu a s velmi podobnými fyzikálními a 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  5 

 

chemickými vlastnostmi (Dvořák 1982; Šedivý 1992). 

Nejdůleţitějšími fyzikálními a fyzikálně chemickými vlastnostmi ropných produktů 

z hlediska čistoty vody jsou tyto veličiny: kinematická viskozita ν [m
2
.s

-1
], bod tuhnutí tt 

[°C], hustota ρ [kg.m
-3

], bod varu tv [°C], bod vzplanutí tvz [°C], objemová roztažnost 

α [K
-1

], rozpustnost ve vodě cL [kg.m
-3

], povrchové napětí γ [N.m
-1

] (Dvořák et al. 1982). 

2.2 Vliv ropných látek na ţivotní prostředí 

Ropa a ropné látky znečišťují půdu, vodu, ničí pobřeţní rostliny, ryby, poškozují 

vozovky, v kanalizacích vytvářejí nebezpečí výbuchu. Rozlité pohonné hmoty (hlavně 

nafta) sniţují bezpečnost dopravy, ropné látky poškozují provoz čistíren odpadních vod 

tím, ţe ničí organismy biologického stupně čištění apod. Ropa a její produkty jsou 

všestranně nebezpečné nejen pro přírodní prostředí, ale i pro produkty lidské činnosti 

(Sokolov 1972). 

Ve vodním toku je signalizací většího mnoţství ropných látek olejový film (obr. 1). 

Dochází k omezení přístupu vzdušného kyslíku k vodní hladině, a tím k ovlivnění 

biocenózy vodního toku a nádrţe, které působí na průběh biologických samočisticích 

procesů (Dvořák 1982). 

 

Obr. 1: Ropná skvrna na vodní hladině (Associated Press 2011) 

 

Plovoucí filmy mohou mít aţ smrtící následky pro vodní ptactvo (obr. 2). Plovoucí 

olejová vrstva tlumí vlnění vody a vytváří dojem klidné vodní hladiny, coţ ptactvo 

vyhledává. Jeho peří se obalí vrstvou plovoucích ropných látek, pták se neudrţí na hladině 

a utopí se (Dvořák 1982). 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  6 

 

 
Obr. 2 : Pták obalený nánosy ropy (Associated Press 2011) 

 

Vodní toky jsou charakteristické svou biodiverzitou. Působením ropných látek, 

které změní vlastnosti prostředí, dochází k úbytku původních organismů nebo i k jejich 

úplnému úhynu a dochází k rozvoji organismů pro toto prostředí nezvyklých. Ropa má tak 

často toxický účinek (Dvořák 1982). 

V povrchových i podzemních vodách zabraňují obsaţené ropné látky jejich vyuţití 

pro pitné i zavlaţovací účely. Voda na závlahu s obsahem ropných látek má za následek 

odumírání kultur nebo jejich zaostávání v růstu. Při závlaze vodou s obsahem ropných 

látek dochází také ke kontaminaci půdy. Její regenerace je pak závislá na vlastnostech 

znečisťujících látek. Málo rozpustné zbytky ropy mohou v půdě přetrvávat i několik desítek 

let (tab. 1). Půda má pak nedostatek humusu a pro potřebnou regeneraci je potřeba zváţit 

obsah organických hnojiv (kompost, mrva). Ropné látky v půdě tak brzdí transport vody 

a jejích roztoků se ţivinami půdními kapilárami ke kořenům rostlin (Dvořák et al. 1982). 

Tab. 1 Průměrné hodnoty regenerace půdy při znečištění ropnou látkou (Bydoza 2012) 

Znečištění půdy ropnou látkou (m
2
) 

Počet let potřebných k regeneraci zemědělské 

využitelnosti půdy 

Doba (rok) Regenerace (%) 

benzín  9 1 100 

petrolej 
1 1 100 

3 – 9 2 – 3 100 

nafta 

1 3 100 

3 3 74 

9 3 57 

topný olej 

1 3 72 

3 3 58 

9 3 48 

motorový olej 1 3 100 

 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  7 

 

3. PROBLEMATIKA HAVÁRIÍ ROPNÝCH LÁTEK 

Ropná havárie je mimořádná událost, při níţ dojde k úniku ropných produktů nebo 

jiných podobných látek v takovém mnoţství, ţe je ohroţeno ţivotní prostředí, zejména pak 

jakost povrchových a podzemních vod (Burger 1997). 

K ropným haváriím dochází při zpracování, výrobě, skladování a manipulaci 

s ropnými látkami (stacionární zdroje rizik) a dále při přepravě ropných látek (mobilní 

zdroje rizik). K nejčastějším únikům ropných látek dochází v důsledku dopravních nehod 

motorových vozidel (Guyas, Swarbrick 2004). 

3.1 Příčiny havárií 

Havárie lze rozlišovat podle řady příčin vzniku, průběhu a následku. Mezi základní 

charakteristiky, podle kterých vznikají havárie, patří: 

 vsakování závadných látek do terénu a podzemní vody, 

 spláchnutí závadných látek do vody, 

 vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod při selhání funkce čistírny 

odpadních vod, 

 vypouštění jiných látek, neţ jsou odpadní vody, prostřednictvím veřejných nebo 

průmyslových kanalizací. 

Mezi první dva body lze zařadit především dopravní nehody vozidel přepravujících 

závadnou látku. Technická závada jako příčina havárie je často zapříčiněna selháním 

lidského faktoru, kterým je nedbalost, neznalost předpisů a také moţných následků těchto 

nehod (Kvarčák et al., 2000). 

3.2 Opatření při havárii 

Následky havárií a jejich odstraňování je velmi sloţitý proces jak technicky, 

časově, tak i finančně (viz Graf 1). Úniky kontaminantů do vnějšího prostředí a odstranění 

jejich následků představuje sloţitou problematiku. Hlavní faktory ovlivňující efektivitu 

zásahu jsou: 

 rychlost a efektivita přímých opatření pro eliminaci škod na ţivotním prostředí, 

 zhodnocení rizika proveditelnosti zvoleného sanačního zásahu, 
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 technická připravenost a odbornost zasahujících sloţek, 

 dosaţitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění (Kvarčák et al. 

2000). 

Vzniklé dopady na ţivotní prostředí lze omezit rychlým a odborným zásahem, 

pokud jsou navrţená a realizovaná opatření správná. Váhavý postup a nerozhodnost 

řídících pracovníků spojená s nevhodným postupem při likvidaci havárie má za následek 

šíření kontaminace do širšího okolí, zvláště pokud došlo ke znečištění povrchových toků. 

Finanční náklady na likvidaci následků pak značně stoupají a vzniklá situace se stává 

obtíţnou i pro nejzkušenější odborníky v daném oboru (Kvarčák et al. 2000). 

Povinnosti účastníků, původců, subjektů odstraňujících havárii vyplývají 

z platných právních předpisů. Na úseku vodního hospodářství se řídí § 41 zákona 

č. 254/2001 Sb., kde jsou uvedeny povinnosti při havárii (Vodní zákon). 

Kromě ohlašovací povinnosti je to povinnost realizovat bezprostřední opatření ke 

zneškodnění havárie, opatření k odstranění škodlivých následků, povinnost orgánů 

a organizací spolupracovat při zneškodňování havárie a odstraňovat škodlivé následky. 

Dále povinnost uhradit náklady, jimiţ má být zabráněno škodě, jejímu dalšímu zvětšování 

nebo jejímu odstranění (Vodní zákon). 

 

Graf 1 Přehled počtu havárií na vodách v České republice (Cenia 2008) 
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4. ODSTRAŇOVÁNÍ ROPNÝCH LÁTEK Z PEVNÉHO POVRCHU 

A VODNÍ HLADINY 

Oblast, která je zasaţena ropnou havárií, je třeba zabezpečit tak, aby se látka 

nerozšiřovala dále do okolí. K tomu je moţné pouţít norné stěny, hráze a hrázky ze zeminy, 

písku, sorbentů atd. Především je však důleţité ochránit vodní toky, kterými se šíří látky 

velice rychle. Unikající ropu, je-li to moţné, je třeba lokalizovat na nesavém povrchu 

(Kvarčák et al. 2000). 

4.1 Odstraňování ropných látek v homogenní fázi 

Ropné látky v homogenní fázi vznikají přímo z výroby nebo deemulgací nestálých 

odpadních emulzí.  

 Metody odstraňování ropných látek: 

a) mechanicky, 

b) fyzikálně (Dvořák et al. 1982). 

4.1.1 Mechanické odstraňování ropných látek 

Mechanické odstraňování se dělí na :  

 gravitační odlučování  

Je to nejdéle pouţívaný čistírenský způsob separace volných ropných látek. Na 

základě obsahujících ropných látek se volí vhodný typ odlučovače. Musí se rozlišit forma 

ropných látek – homogenní emulze, emulze snadno a samovolně přecházející 

z dispergovaného stavu do homogenní fáze. Gravitační odlučování není pouţitelné pro 

čištění odpadních vod s obsahem stálých emulzí ropných látek (Dvořák et al. 1982). 

Olejovité látky se oddělují v nádrţích, jimiţ čištěná voda pomalu protéká 

horizontálním směrem. Látky s menší hustotou vyplouvají na hladinu a vytváří plovoucí 

vrstvu. Pro správnou funkčnost odlučovače ropných látek je neţádoucí přítomnost 

usaditelných látek a povrchově aktivních látek. Účinnost odlučování se sniţuje 

s intenzivním mechanickým promícháváním ropných látek s odpadními vodami 

bezprostředně před jejich vypouštěním do gravitačního odlučovače. Rychlost gravitačního 

odlučování je významně ovlivněna velikostí kapiček (Dvořák et al. 1982). 
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 odstřeďování  

Oddělovat volné a slabě emulgované ropné látky od vodní fáze lze odstřeďováním 

v separačních odstředivkách. Ve vyčištěné vodě však zůstává zbytková koncentrace 

ropných látek okolo 100 mg.l
-1

, a proto je potřeba tuto vodu před vypuštěním do recipientu 

dočistit. Odstředivky je vhodné pouţít pro oddělování veškerých ropných látek ze 

zaolejovaných třísek a z mechanického obrábění kovu (Dvořák et al. 1982). 

4.1.2 Fyzikální odstraňování ropných látek 

Mezi fyzikální odstraňování patří separace ropných látek tuhými adsorbenty. 

Proces adsorpce je vyuţíván k dočišťování vod s obsahem ropných látek ve formě 

rozpuštěných látek, emulzí i homogenní fáze. Ropné látky v čištěné odpadní vodě jsou 

přitahovány k povrchu tuhé fáze adsorbentu a hromadí se na jeho povrchu (Dvořák et al. 

1982). 

Mezi adsorbenty patří přírodní materiály, upravené materiály i materiály uměle 

připravené. Volné ropné látky jsou odlučovány na hladině, a proto se nejčastěji jako 

adsorbentu vyuţívá adsorpčních hmot o malé hmotnosti. Především se v praxi vyţívají 

rašelinové preparáty, preparáty z dřevěné moučky, plasty, aktivní uhlí. Jednotlivé hmoty se 

liší svou pouţitelností, adsorpční účinností a cenou (Dvořák et al. 1982). 

Z vodní hladiny musí být rašelinové preparáty odebrány ihned po nasáknutí 

ropnými látkami. Preparáty na bázi dřevěné moučky jsou pro aplikaci na hladině vhodné 

méně, protoţe po znečištění ropnou látkou rychle klesají ke dnu. Nejčastěji se k adsorpci 

plovoucích volných ropných látek vyuţívají hydrofobizované hmoty. Aby nedošlo k jejich 

odplavení na tekoucích vodách, vyuţívají se norné stěny (obr. 3), které tyto 

hydrofobizované hmoty zachytí (Dvořák et al. 1982). 
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Obr. 3 Ukázka norné stěny (Absorbent 2008)  

 

4.2 Odstraňování ropných látek v emulgované fázi 

V odpadních vodách se ropné látky vyskytují nejen v homogenní formě, ale i ve 

formě emulze. Stabilita emulzí je ovlivňována chemických sloţením vod, emulgotvornou 

schopností přítomných emulgátorů atd. Procesy pro čištění při deemulgaci odpadních vod 

s obsahem emulgovaných ropných látek se v technologii často kombinují. Výběr vhodné 

technologie a procesů se řídí přítomností toxických látek, sloţením a mnoţstvím odpadní 

vody (Dvořák et. al. 1982). 

 Podle charakteru dělíme procesy na: 

 chemické procesy, 

 fyzikální procesy, 

 termické procesy, 

 mechanické separační procesy, 

 biologické procesy. 

4.2.1 Chemické procesy 

Chemická deemulgace emulzí ropných látek je vyvolaná přídavkem pomocné látky 

(koagulační, deemulgační činidlo) do emulze. Chemická deemulgace probíhá snadněji 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  12 

 

přídavkem ionaktivního deemulgačního činidla – s elektrickým nábojem (Dvořák et al. 

1982). 

Chemickou deemulgaci lze rozděli na koagulační procesy: 

a) bez průvodní adsorpce: 

 okyselení silnou minerální kyselinou (HCl, H2SO4), 

 přídavek organických povrchově aktivních látek (organické deemulgátory – 

sulfonovaný ricinový olej, etylenoxid, propylenoxid), 

b) za současné adsorpce: 

 přídavek solí (deemulgátory – soli ţeleza, hliníku), 

 přídavek tuhých adsorpčních hmot, 

 přídavek polymerních flokulantů.  

Odpadní vody znečištěné ropnými látkami obsahují i po chemickém vyčistění malé 

koncentrace ropných látek, které způsobují charakteristický zápach. Pokud jsou na 

vyčištěnou odpadní vodu kladeny vysoké nároky, zápach se odstraňuje pomocí oxidace 

chlorem, oxidem chloričitým, ozonem (Dvořák et al. 1982). 

4.2.2 Fyzikální procesy 

Síly, které poutají adsorbované částice na povrchu tuhé fáze, se podle povahy rozdělují na: 

 fyzikální adsorpci – kohezní Van der Waalsovy síly, 

 chemisorpci – chemické síly. 

Fyzikální adsorpce i chemisorpce probíhají současně. Pro pouţití adsorpčního 

procesu k čištění vody je potřeba, aby afinita nečistot k adsorpční hmotě byla o mnoho 

vyšší neţ k vodě. Adsorpce dané sloţky je tím vyšší, čím hůře se adsorbují ostatní sloţky 

(Dvořák et al. 1982). 

Mírou adsorpční mohutnosti absorbentu je jeho aktivita: 

 statická – udává mnoţství látky, které adsorbuje hmotnostní nebo objemová 

jednotka absorbentu do dosaţení rovnováţného stavu, 
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 dynamická – udává mnoţství látky, jeţ se adsorbuje jednotkou mnoţství 

absorbentu při průtoku ověřované odpadní vody aţ k okamţiku, kdy se 

adsorbovaná látka objeví ve vytékající tekutině (Dvořák et al., 1982). 

Mezi vhodné adsorbenty lze zařadit silikátové hmoty (dispergovaná hydrofobní 

kyselina křemičitá – siloxid, hořečnaté soli, rozsivkové zeminy, bentonit), aktivní uhlí 

a pryskyřice. Při niţších nárocích na vyčištěnou odpadní vodu se pouţívá tuhých paliv 

(koks, uhelný prach, dřevěné piliny, rašelin) (Dvořák et al. 1982). 

4.2.3 Termické procesy 

Termické metody se při deemulgaci odpadních vod s obsahem emulgovaných 

ropných látek kombinují s chemickou deemulgací i s mechanickými procesy. Zvýšená 

teplota a zahřívání urychlují chemické deemulgační reakce a usnadňují separaci olejové 

fáze od vodné fáze. Emulzi lze ohřát přímo ponorným hořákem, ostrou parou, nebo 

nepřímo pomocí výměníku tepla (Dvořák et al. 1982). 

Pro odpařování je charakteristické, že: 

 k deemulgaci dochází bez přípravku chemických činidel, 

 kal je tvořen vykrystalizovanými solemi rozpuštěnými v odpadní emulzi, 

 emulgátory, stabilizátory emulzí a další organická aditiva zůstávají zachycena 

v olejové fázi, 

 na proces nemá vliv stabilizace emulzí různými emulgátory, 

 voda z odpadní emulze se odpaří a pouţívá se k přípravě nových emulzí – 

neodpadají ţádné odpadní vody, 

 olejovou fázi lze spalovat. 

Nevýhodou termických metod je vzájemné znečišťování odpadávajících nečistot 

ropnými látkami (Dvořák et al. 1982). 

4.2.4 Mechanické procesy 

Mezi mechanické procesy patří: 

Ultrafiltrace 

 Vyuţívají se polopropustné membrány. Směr toku je orientován přibliţně v pravém 

úhlu ke směru toku média přiváděného k filtraci a současně omývajícího povrch 
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polopropustné membrány. Velikost zachycených částic na membráně je podmíněna 

velikostí jejich pórů. Důleţité je omývání membrány, aby nedocházelo k jejímu 

ucpávání. Při ultrafiltraci nevzniká kalový koláč (Dvořák et al. 1982). 

Odstřeďování nedeemulgovaných emulzí 

 Procesu musí předcházet chemicko-adsorpční deemulgační úpravy a důleţitým 

faktorem je rozdíl hustot mezi oběma fázemi. Nejčastěji se odstřeďování pouţívá 

pro předběţnou úpravu odpadních emulzí. Odstřeďování na separačních 

odstředivkách je pouţitelné pro volné ropné látky, pro nestálé emulze za 

předpokladu, ţe ve fugátu nebude poţadována koncentrace ropných látek menší 

neţ 0,1 g.l
-1

(Dvořák et al. 1982). 

 Deemulgace emulgovaných ropných látek filtrací 

 Dochází k ní na filtrační přepáţce s úzkými póry, dochází k překonání odpudivých 

sil mezi jednotlivými částicemi, které se postupně slévají ve větší kapky ropných 

látek (Dvořák et al. 1982). 

4.2.5 Biologické procesy 

Biologické čištění předčištěných odpadních vod pomocí fyzikálně-chemických procesů 

je zaloţeno na schopnosti mikroorganismů rozkládat organické látky, které jsou v těchto vodách 

obsaţeny. Rozkladu podléhají také všechny uhlovodíky i jejich směsi. Mikroorganismy nejlépe 

rozkládají alkany a nejhůře aromatické uhlovodíky (Dvořák et al. 1982). 

Mezi biologické procesy čištění odpadních vod s obsahem ropných látek patří: 

 čištění aktivací, 

 čištění biologickými filtry, 

 čištění ve stabilizačních nádrţích, 

 čištění v chladicích věţích (Dvořák et al. 1982). 
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4.3 Separace ropných látek 

Při separaci ropných látek se vyuţívá odlišné (niţší) specifické hmotnosti těchto 

látek od specifické hmotnosti vody a jejich omezené rozpustnosti ve vodě. Za vhodných 

podmínek (zmenšená průtoková rychlost) vystupují látky lehčí neţ voda na hladinu, odkud 

mohou být odstraněny (Malý, Hlavínek 1996).  

Vzestupnou rychlost kapky ropné látky lze vypočítat ze Stokesova zákona, na 

základě kterého je odvozen vztah: 

 

  u = [d
2
 . (sv – so) . g] / 18 μ 

 

kde u je vzestupná rychlost kapky ropné látky (m.s
-1

) 

 d je průměr kapky (m) 

 sv resp so je specifická hmotnost vody nebo ropné látky (kg.m
-3

) 

 μ je dynamická viskozita vody při dané teplotě (Pa.s) (Malý, Hlavínek 1996) 

 

Pro dimenzování odlučovačů ropných látek jsou důleţité tyto faktory: 

- teplota (při vyšší teplotě probíhá odlučování lépe), 

- velikost kapek ropných látek (obvyklá minimální velikost je 0,1 nm), 

- suspendované látky, které ruší tvorbu nesedimentovatelných konglomerátů, 

- maximální doba zdrţení 2 hodiny, 

- maximální průtočná rychlost 45 m.hod
-1

, jinak je proces rušen turbulencí, 

- specifická hmotnost ropné látky (limitní hodnota pro návrh gravitačního 

odlučovače je 945 kg.m
-3

) (Malý, Hlavínek 1996). 

Na účinnost odstranění ropných látek v odlučovači má velký vliv forma výskytu 

ropné látky ve vodě. Ropné látky se mohou vyskytovat jako volné, emulgované 

a rozpuštěné. Separátory ropných látek zachycují pouze volné ropné látky ve formě 

odlučitelných kapek, které jsou schopné se shlukovat a tvořit olejové vrstvy. Pro ostatní 

formy výskytu musíme volit jiné postupy (Malý, Hlavínek 1996). 

 

4.4 Technické provedení separátorů 

Konstrukčně nejjednodušší odlučovače pouţitelné pro menší mnoţství 

zaolejovaných odpadních vod jsou odlučovače Lapol (viz obr. 4). V podstatě se jedná 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  16 

 

o kontinuálně protékanou nádrţ, v níţ při zpomaleném proudu dochází k vyplouvání částic 

s hustotou menší, neţ je hustota vody k hladině, na níţ se akumulují a periodicky jsou 

odstraňovány. Nornou stěnou je zabráněno úniku těchto látek s vyčištěnou vodou. Někdy 

bývá předřazován usazovací prostor pro zachycení těţších částic, není to však pravidlem. 

Stírání hladiny je buď ruční, nebo (u větších zařízení) strojní. Při navrhování lapačů tuků 

a olejů je nutno brát zřetel na to, aby byla hladina dostupná a aby bylo moţno zajistit její 

pravidelné čištění (Malý, Hlavínek 1996). 

 

Obr. 4 Odlučovač ropných látek LAPOL T (Malý, Hlavínek 1996) 

 

Pro čištění málo stabilních emulzí je moţno pouţít koalescenční filtr. Voda protéká 

vrstvou materiálu s ostrými hranami - střepy, přičemţ na jejich hranách se shlukují 

emulgované částice do větších kapének, které lze jiţ separovat gravitací. Za touto vrstvou 

je pak vlastní lapač oleje. Koalescenční postup je pouţitelný jen pro oddělení volných olejů 

a nestabilních emulzí s obsahem oleje pod 1 g.l
-1

 a s koncentrací tenzidů do 200 mg.l
-1

 

(tyto stabilizují emulzi) (Malý, Hlavínek 1996). 

 

V ropném průmyslu se pro čištění zaolejovaných vod pouţívá separátor API 

(American petroleum institute, viz obr. 5). Doba zdrţení je u něj cca 2 h, průtočná rychlost 

5 aţ 10 mm.s
-1

. Jsou vybaveny stíráním hladiny a pro odstranění těţkých olejů i stíráním 

dna (Malý, Hlavínek 1996). 

 

 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  17 

 

 

Obr. 5 Separátor API (Malý, Hlavínek 1996) 

 

Zvýšení účinnosti gravitačních separátorů lze dosáhnout pomocí lamel, jak je 

ilustrováno na obrázcích 6 (CPI s lamelovou vestavbou) a 7 (GOOL), které podobně jako 

u sedimentačních nádrţí, zvětšují plochu odlučovače a omezují rušivé vlivy (turbulenci, 

hustotní a teplotní proudy). Lamely se zhotovují z plastů nebo z nerezových materiálů, 

mají délku 1–2,5 m a odstup 4–8 cm. Podmínkou pro dobrou funkci lamelového 

odlučovače je laminární průtok vody lamelami. 

Odpadní voda se před vstupem do lapače čistí sedimentací a pak přitéká do 

odlučovacího prostoru se soustavou lamel. Odloučené kapky oleje se na horních plochách 

lamel spojují do větších kapek a ty se sunou souproudým pohybem po stěnách ke kraji, kde 

se odlučují na hladinu. Zařízení je určeno pro separaci zaolejovaných vod nevytvářejících 

stabilní emulze. 

 

 

Obr. 6 Typ odlučovače lehkých látek CPI s lamelovou vestavbou (Malý, Hlavínek 1996) 
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Obr. 7 Odlučovač typu GOOL (Malý, Hlavínek 1996) 

Pro separaci ropných látek se osvědčila také tlaková flotace (obr. 8). Optimální 

velikost bublinek vzduchu je 1,5–3.10
-5

 m. Nádrţ měla hloubku 1,5 m, tlak vzduchu 

v sytící komoře 0,4 MPa, spotřeba vzduch 5–6 m
3
 na 1 m

3
 odpadní vody. Ropné látky byly 

odstraněny s účinností 70–90 %. Flotační pěna obsahovala 86% vody, 12 % oleje a 2 % 

nerozpuštěných látek (Malý, Hlavínek 1996). 

 

Obr. 8 Schéma tlakové flotační jednotky fy Nijhus (Malý, Hlavínek 1996) 

I nejlépe pracující odlučovače ropných látek odstraňují pouze volné, neemulgované 

ropné látky. Proto je dosaţitelná koncentrace ropných látek v odtoku z odlučovače dána 

mnoţstvím rozpuštěných a emulgovaných ropných látek v odpadní vodě (Malý, Hlavínek 

1996).  

Pokud jsou na odtoku poţadovány koncentrace niţší, neţ lze dosáhnout 

jednoduchou separací volných ropných látek, je třeba zařadit další stupně čištění, např. 

adsorpční filtr s náplní aktivního uhlí nebo chezakarbu, koagulaci nebo biologické čištění 

(Malý, Hlavínek 1996). 
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5. SORBENTY PRO LIKVIDACI ROPNÝCH LÁTEK 

Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického sloţení, 

v takové formě, aby měly co největší aktivní povrch. Vhodné jsou zejména pro 

odstraňování tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše, aby se znečištěný povrch 

osušil. Mezi záporné vlastnosti mnohých sorbentů patři jejich prašnost a špinění při práci 

s nimi (Kvarčák et al. 2000). 

Po úniku kapaliny z uzavřeného zařízení do volného prostoru se provádí zachycení 

pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe vázat, pohlcovat 

nebo s ní reagovat. Toto zachytávání kapalin probíhá na různých chemických nebo 

fyzikálních principech. Obecně se těmto principům říká sorpce. V praxi všem látkám 

a materiálům, které na sebe váţou kapalinu, říkáme sorbenty (Erben et al. 2012). 

Hlavní poţadavky na vlastnosti sorbentů: 

 nasákavost – schopnost pojmout ropnou látku z okolí a izolovat ji tak, aby 

nemohla dále poškozovat ţivotní prostředí. Udává se v hmotnostních procentech. 

Čím vyšší nasákavost, tím více ropné látky je sorbent schopen absorbovat. 

 stabilita – sorbent by měl být odolný vůči kyselinám, louhům a organickým 

rozpouštědlům a působení mikroorganismů, neměl by podléhat změnám vlivem 

UV záření, 

 netoxičnost – pro pouţívání sorbentů v blízkosti zdrojů pitné vody je nutné, aby 

takový sorbent nebyl toxický (Erben et al. 2012). 

5.1. Rozdělení sorbentů 

5.1.1 Textilní sorbenty 

Textilní sorbenty se dodávají ve formě vláken, vlákenných útvarů, netkaných 

textilií a jiných textilních útvarů. Nejčastěji se vyrábějí z aditivovaného polypropylenu 

a polyethylenu. Jejich sorpční schopnost je výrazně vyšší neţ u sorbentů sypkých, jsou 

lehčí a práce s nimi je podstatně komfortnější. Pouţívají se při prevenci úniku ropných 

produktů do volného prostředí (k zachycování olejů z vodných emulzí v průtočných 

adsorpčních kolonách, k izolování míst, kde můţe dojít k úniku oleje, k dočišťování 

průmyslových a komunálních odpadních vod s nízkou koncentrací ropných látek apod.), 
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při zneškodňování úniků ropných látek do volného prostředí, k izolování ropných látek na 

hladině stojatých vod, k ochraně břehů a vegetace na březích kontaminovaných vodních 

toků i nádrţí, k zabránění dalšího šíření ropného znečištění na vodní hladině apod. 

(Reamos 2012). 

Rozdělení textilních sorbentů: 

 Základní sorbenty – základní typ polypropylenového sorbentu vyrobeného 

technologií meltblown, který je určen k sorpci nebezpečných kapalin z vodní 

hladiny i pevného povrchu. Tento typ sorbentu je dodáván v různých rozměrech 

rolí a rohoţí. Dosahuje velmi dobrého poměru ceny a sorpčních vlastností. 

 Zpevněné sorbenty – základní sorbent, který je zpevněn ultrazvukem. Má delší 

ţivotnost a je zvláště vhodný k sorpci nebezpečných kapalin z pevného 

povrchu. Husté body pojení zvyšují odolnost materiálu proti otěru a zajišťují 

rychlejší nasátí uniklé kapaliny. 

 Propletené sorbenty – základní sorbent propletený polyesterovou nití. Takto 

zpevněný sorbent má vyšší mechanickou odolnost, rychlost sorpce zůstává 

zachována. Vlastnosti materiálu jsou prověřeny několikaletým uţíváním. 

 Odolné sorbenty – polypropylenový sorbent vyrobený technologií SMS 

(spunbond-meltblown-spunbond). Tento typ sorbentu je rovněţ zpevněn 

ultrazvukovými body a navíc je oboustranně pokryt zpevňující vrstvou 

spunbondu, která mu zajišťuje vysokou odolnost proti otěru a prodluţuje 

ţivotnost výrobku. 

 Traffic – koberec z PP vláken zpevněný tepelnou kalandrací. Nejpevnější 

textilní sorbent. Snáší přejezdy i těţké techniky. 

 Nepropustné sorbenty – koberec s kašírovanou (nanesenou) vrstvou 

polyetylenu. Nepropustná vrstva zamezí průsaku tekutin do podkladu, na 

kterém koberec leţí.  

 Lněné – konopné sorbenty – koberec vyrobený z přírodních vláken. Při 

výrobě nejsou pouţity materiály, které by mohly zatíţit ţivotní prostředí.  



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  22 

 

 NTRF REO Fb – textilie NTRF je vyrobená z vysoce pevných, avšak 

porézních hydrofobních vláken. Materiál nepřijímá vodu. 

 WIP – rychlosavá utěrka vyrobena z polypropylenových vláken. Husté body 

pojení zvyšují odolnost materiálu proti otěru (Reamos 2012). 

5.1.2 Sypké sorbenty 

Sypké sorbenty se vyrábějí v zrnitosti od 0,1 mm do 3 cm. Mezi tradičně pouţívané 

sorbenty patří přípravky na bázi aktivního uhlí. Jejich nevýhodou je prašnost a špinivost. 

Nelze je pouţít za zhoršených povětrnostních podmínek nebo v uzavřených místnostech, 

kde je třeba udrţovat vysokou míru čistoty. Z uvedeného důvodu se častěji vyrábějí ve 

formě granulí (Kvarčák et al. 2000). 

Příklady sypkých sorbentů běžně dostupných na trhu: 

 LITE-DRI – neprašná a neabrazivní drť vyrobená z upravené celulózy. Drť 

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

V hydrofilním provedení drť sorbuje i vodu a vodné roztoky. Je dodávána i ve 

speciálním provedení DUPLEX, které se hodí k záchytu nejtenčích vrstev ropné 

látky. Lite-Dri je výborně spalitelná při vysoké sorpční schopnosti.  

 ECO-DRY a REOSTAR II – neprašná a nehořlavá drť na bázi horniny – křemeliny. 

Je dodávána pouze v hydrofilním provedení. Sorbuje ropné látky i vodu a vodné 

roztoky. Vyznačuje se vysokou chemickou odolností. Při pouţití snáší i mechanické 

zatíţení, zrnka se nedrtí a neuvolňují zachycenou kapalinu. Nejčastěji je drť 

vyuţívána k zachycení kapalin na pevném povrchu – likvidace provozních kapalin 

po automobilových nehodách. Drť REOSTAR II je vhodná pro sorpci viskózních 

kapalin – barva, těţký olej apod.  

 REOSORB – neprašná drť s velmi vysokou sorpční kapacitou. Je tvořena 

polypropylenovými vlákny s vysokou chemickou odolností. Vyrábí se v hydrofobní 

i hydrofilní úpravě. Velmi dobře se spaluje.  

 PEATSORB – neabrazivní drť vyrobená z upravené rašeliny. Drť dlouhodobě plave 

na vodní hladině a výborně dočišťuje i nejtenčí plovoucí vrstvy ropné látky. Drť 
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tvoří vhodný podklad pro bakterie, které rozkládají dlouhé řetězce uhlovodíků, 

a urychluje biodegradaci zachycené látky. Drť se pouţívá tam, kde není moţné 

beze zbytku sesbírat nasycený sorbent, např. pobřeţní vegetace (Absorbent 2012). 

Mezi hlavní náplně sypkých sorbentů patří: 

Perlit – amorfní křemičitan hlinitý sopečného původu, který patří ke kyselým 

vulkanickým sklům. Tepelným zpracováním vzniká produkt ve formě drobných dutých 

kuliček různé velikosti. S dalšími přísadami se perlit vyuţívá jako sorpční přípravek na 

pevný povrch i vodní hladinu. V praxi se označuje např. Vapex, Nowap (Perlit 2012). 

Rašelina – její sorbenty se upravují za vysokých teplot, kde dochází k uvolňování 

přírodních vosků z této organické hmoty. Vosky způsobují hydrofobnost a rašelinu je 

moţno pouţít i na vodní plochy. Vyskytují se pod názvem EUROSORB, CANSORB, 

PEATSORB aj. (Cansorb 2012).  

Polyuretan – polymer, který se vyrábí polyadicí diizokyanátů a dvoj- nebo 

vícesytných alkoholů za vzniku karbamátové (uretanové) vazby. Izokyanáty velmi snadno 

reagují se všemi sloučeninami, které obsahují aktivní vodík (coţ je např. voda, alkoholy, 

fenoly, thioly, aminy, karboxylové kyseliny aj.). Hlavní růstová reakce je proto 

doprovázena řadou vedlejších reakcí, z nichţ některé se cíleně vyuţívají při výrobě 

určitých typů polyuretanů, např. při výrobě pěnového polyuretanu je důleţité uvolňování 

CO2 (díky reakci izokyanatové skupiny s vodou), protoţe působí jako nadouvadlo. 

Výhodou je jeho lehkost a pevnost (Wikipedia 2012). 

Celulóza (jinak buničina) – rostlinný polysacharid, který je součástí stěn 

rostlinných buněk. Celulóza je nerozpustná látka. Při reakci celulózy s hydroxidem 

sodným a sirouhlíkem vzniká xantogenan celulózy – meziprodukt na výrobu viskózového 

hedvábu a celofánu. Celulóza se pouţívá na výrobu papíru, obalových materiálů, 

hygienických potřeb a podobně. Je hlavní ţivinou pro býloţravce a nejrozšířenější 

organickou látkou na Zemi (Wikipedia 2012). 

 

Křemelina – nezpevněná (sypká) hornina, velice jemnozrnná aţ práškovitá. Je-li čistá, 
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má bílou barvu, bývá i nazelenalá, šedá, hnědavá dle příměsí. Vysoce kvalitní křemelina 

obsahuje kolem 90 % SiO2. Důleţitou vlastností pro vyuţití je pórovitost, dosahující u dobrých 

druhů aţ 80 %. Objemová hmotnost vysušené křemeliny je 0,3–0,5 g/cm³, takţe výrobky z ní 

plavou na vodě. Ceněnými vlastnostmi jsou tepelně izolační, ţáruvzdornost, vysoká absorpční 

schopnost, odolnost vůči kyselinám atd. (Wikipedia 2012).  
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Pomůcky 

 plastové nádoby, pipety, skleněné tyčinky na míchání, plastový podnos o rozměru 

150 mm x 300 mm, 

 kádinky, 

 odměrný válec, 

 vzorky sorbentů, 

 laboratorní předváţka značky DENVER, typ SI-4002A, 

 analytická váha značky DENVER, typ SI-234A, 

 střička,  

 laboratorní lţička, 

 magnetické míchadlo značky LAVAT, 

 fotoaparát. 

 

Obr. 9 Laboratorní pomůcky (foto autor 2012) 
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6.2 Popis sorbentu 

 Základní sloţkou sorbentu je polyuretanová pěna (viz obr. 10) o velikosti zrna 1–

3  mm a objemové hmotnosti 50 g v 1 l. Pouţitá polyuretanová pěna je odpadem při výrobě 

izolačních desek. Je to lehká, sypká, světle ţlutá hmota, bez zápachu. Je hydrofobní. 

Vykazuje vysokou prášivost, a není proto v této formě vhodná pro reálné pouţití 

k odstraňování ropných látek.  

 

 

Obr. 10 Polyuretanová pěna (foto autor 2011) 

 

K omezení prášivosti byla polyuretanová pěna smíchána v různých poměrech 

s látkami, které prašnost z velké části eliminují, a to: 

 se škrobem, vápencem a vodou, 

 s flokulantem a vodou, 

 s flokulantem, vápencem a vodou. 

Byly testovány různé typy škrobů, a to bramborový škrob, pšeničný škrob, bobtnavý 

bramborový škrob, pšeničný bobtnavý škrob, TRITEST B, škrob NORSTAR E7 

(hydroxypropylether bramborového škrobu).  

V další řadě experimentů byly testovány flokulanty, a to anionaktivní flokulanty 

Sokoflok 12, Sokoflok 30 a kationaktivní flokulanty Sokoflok 60, Sokoflok 61. 

Pouţití vápence vychází ze zapsaného uţitného vzoru č. 21772 „Sorbent 

s kombinovaným účinkem pro fixaci znečišťujících látek z pevných povrchů a vodní 

hladiny na bázi polyuretanové pěny“, kde je ho uţito jako koagulační přísady zajišťující 



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  27 

 

odolnost proti rozměšování jiţ nasyceného sorbentu mechanickým způsobem. 

Uhličitan vápenatý CaCO3 je bílá krystalická látka. V přírodě se vyskytuje ve formě 

vápence. Při experimentech byl pouţíván jemně mletý technický vápenec, Krkonošské 

vápenky, Kunčice. Jeho hlavní sloţení je: 93 % CaCO3, 2,7 % MgCO3, 3,5 % SiO2, 0,6 % 

Al2O3 a 0,15 % Fe2O3. 

Subjektivně byla vyhodnocena manipulace se vzorky, tzn. prášivost, polétavost. Dále 

byly sledovány senzorické vlastnosti vzorků a jejich případné změny v čase.  

U vybraných vzorků byla změřena sorpční schopnost dle postupu normy ASTM F726 

– 06, Standard Test Metod for Sorbent Performace of Adsorbent, části 9.3 „rychlý 

test“. 

Její zjednodušený postup je následující: 

1. odváţeny 4 g sorbentu, 

2. úroveň hladiny látky, která se má sorbovat, min. 2,5 cm, 

3. sorbent ponořen na 15 minut do sorbované látky, 

4. nasycený sorbent se nechal okapat po dobu 30 s, 

5. stanovena hmotnost sorbentu s nasorbovanou látkou. 

Poté proveden výpočet dle normy: 

Oil adsorbencym = SS / S0 

Kde: 

S0 … počáteční váha suchého sorbentu 

SST … hmotnost nasyceného sorbentu 

SS = SST - S0 

6.3 Směs polyuretanové pěny se škrobem, vápencem a vodou 

 

Postup přípravy vzorků sorbentu spočíval v postupném přidávání a míchání 

jednotlivých komponent. K naváţce polyuretanové pěny byla dávkována zvolená naváţka 

vápence. Tato směs byla míchána skleněnou tyčinkou po dobu 2 minut. Poté byla do směsi 
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dávkována zvolená naváţka vybraného typu škrobu, směs byla dále míchána skleněnou 

tyčinkou po dobu 2 minut, nakonec byla do směsi přidána destilovaná voda. Současně byly 

připravovány stejné směsi s tím rozdílem, ţe namísto destilované vody byla přidávána 

voda pitná. Směs se opět míchala cca 2 minuty. Poměry sloţek jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

V průběhu přidávání jednotlivých komponent docházelo postupně ke sniţování 

polétavosti polyuretanové pěny aţ k téměř její úplné eliminaci. 

Takto připravené vzorky byly uzavřeny do plastového sáčku. 

Tab. 2 Vzorky 1-7 Polyuretan, škrob, vápenec, destilovaná voda nebo pitná vody 

Vzorek  

č. 

PUR 

 

g 

Škrob  

 

g 

Vápenec 

 

g 

Destilovaná voda 

nebo pitná voda 

ml 

1 50  16 (kukuřičný) 16  30  

2 50  16 (bramborový) 16  30  

3 50  16 (bobtnavý pšeničný) 16  30  

4 50  16 (bobtnavý bramborový) 16  30  

5 50  16 (TRITEST B) 16  30  

6 50  16 (pšeničný) 16  30  

7 50  16 (NORSTAR E7)  16  30  

 

Pouţité škroby u vzorků 1–6 jsou z krnovské škrobárny. Škrob bramborový a pšeničný 

patří mezi nativní škroby. Škrob bobtnavý bramborový, pšeničný bobtnavý a TRITEST B 

patří mezi modifikované – rozpustné za studena. Škrob NORSTAR E7 

(hydroxypropylether bramborového škrobu) patří mezi esterifikované škroby, dovoz 

z Německa. 

Po uplynutí cca 7 dní jsme sledovali změny senzorických vlastností zejména 

u vzorků 1–6. Vzorky byly barevně zbarveny zeleno-hnědě (obr. 11,12,13,14,15,16) 

a jejich zápach připomínal vůni lesa. Změny byly zaznamenány jak u vzorků připravených 

s pitnou vodou, tak s destilovanou vodou. Vzhledem k tomu, ţe cílem je nalézt recepturu 

vhodnou k přípravě nového výrobku – sorbentu, není akceptovatelná výše uvedená změna 

vlastností v čase. Z tohoto důvodu se ze vzorky 1–6 dále nepracovalo.  
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Obr. 11 Senzorické změny vzorku s kukuřičným škrobem (foto autor 2011) 

 

 

Obr. 12 Senzorické změny vzorku s bramborovým škrobem (foto autor 2011) 

 

 
 

Obr. 13 Senzorické změny vzorku s bobtnavým pšeničným škrobem (foto autor 2011) 
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Obr. 14 Senzorické změny vzorku s bobtnavým bramborovým škrobem (foto autor 2011) 

 

 
 

Obr. 15 Senzorické změny vzorku TRITEST B (foto autor 2011) 

 

 
 

Obr. 16 Senzorické změny vzorku s pšeničným škrobem (foto autor 2011) 
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 Nejlepší výsledky vykazoval vzorek č. 7 (obr. 17) se škrobem NORSTAR E7 

(hydroxypropylether bramborového škrobu). Po sledování v čase na něm nebyly znát 

ţádné senzorické ani pachové změny. Z připravených vzorků má nejlepší výsledky. 

 
 

Obr. 17 Nezměněný vzorek č. 7 se škrobem Norstar E7 (foto autor 2011) 

 

Nevýhodou při pouţití škrobu NORSTAR E7 je jeho vysoká pořizovací cena 

v porovnání s ostatním pouţitými škroby. 

 

6.4 Směs polyuretanové pěny s flokulantem a vodou 

Postup přípravy vzorků sorbentu spočíval v postupném přidávání a míchání 

jednotlivých komponent. K naváţce polyuretanové pěny byl dávkován 0,1% roztok 

flokulantu. Tato směs byla míchána skleněnou tyčinkou po dobu 2 minut. Poté byl do 

směsi dávkován zvolený objem vody, přičemţ byla pouţita jiţ pouze voda pitná, protoţe 

pouţití destilované vody nemělo vliv na výsledné vlastnosti sorbentu. Tato směs byla 

míchána po dobu dalších 2 minut. Poměry sloţek jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

6.4.1 Příprava roztoků flokulantů 

Byly testovány tyto flokulanty (viz obr. 18): 

 Sokoflok 12 

 Sokoflok 30 
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 Sokoflok 60 

 Sokoflok 61 

 

Obr. 18 Vzorky testovaných Sokofloků (foto autor 2012) 

 

Sokoflok 12 a Sokoflok 30 jsou anionaktivní polymerní flokulanty, jejichţ funkční 

skupina je nabita záporně a které se od sebe liší viskozitou, přičemţ čím vyšší číslo, tím 

vyšší viskozita roztoku. Jsou to deriváty polyakrylamidu. Podrobná specifikace je v příloze 

č. 1. 

Sokoflok 60 a Sokoflok 61 jsou kationaktivní polymerní flokulanty, jejichţ funkční 

skupina je nabita kladně a které se od sebe liší viskozitou a kationicitou. Jsou to deriváty 

polyakrylamidu. Podrobná specifikace je v příloze č. 1. 

Postup přípravy roztoků flokulantu: 

1. naváţka 0,1 g flokulantu, 

2. do 100 ml destilované vody dávkována naváţka flokulantu, 

3. míchání na magnetickém míchadle po dobu 60 minut. 

Jako vhodný flokulant byl, po prvotních testech, zvolen kationaktivní flokulant, 

který na rozdíl od anionaktivního flokulantu výrazně sníţil polétavost polyuretanové pěny. 

Proto bylo s kationaktivním flokulantem (konkrétně se Sokoflokem 60) připraveno více 

vzorků s odstupňovanými dávkami Sokofloku 60 a vody. 

Takto připravené vzorky byly uzavřeny do plastového sáčku. 
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Tab. 3 Vzorky 8-17 Polyuretan, Sokoflok, voda 

Vzorek  

č. 

PUR 

[g] 

0,1% roztok Sokofloku 

[ml] 

Voda 

[ml] 

8 16  1 (Sokoflok 12)  14  

9 16  7 (Sokoflok 12)  8  

10 16  1 (Sokoflok 30) 14  

11 16  7 (Sokoflok 30) 8  

12 16  1 (Sokoflok 60) 14  

13 16  3 (Sokoflok 60) 12  

14 16  5 (Sokoflok 60) 10  

15 16  7 (Sokoflok 60)  7  

16 16  1 (Sokolkok 61) 14  

17 16  7 (Sokoflok 61)  8  

 

Uvedené vzorky byly sledovány v čase po dobu cca 4 měsíce. V průběhu této doby se 

vlastnosti směsí neměnily, nebyly viditelné ţádné změny ve zbarvení a nebyl subjektivně 

zaznamenán zápach vzorků.  

Pouţitím pouze flokulantu a vody byla polétavost polyuretanové pěny sice sníţena 

výrazně, ale v porovnání se vzorky se škrobem a vápencem byly vlastnosti s ohledem na 

manipulovatelnost horší.  

Proto byly připraveny další směsi, ve kterých byly kombinovány flokulant, vápenec 

a voda k eliminaci polétavosti polyuretanové pěny. 

6.5 Směs polyuretanové pěny s flokulantem, vápencem a vodou 

Postup přípravy vzorků sorbentu spočíval v postupném přidávání a míchání 

jednotlivých komponent. K naváţce polyuretanové pěny byla nejprve dávkována zvolená 

naváţka vápence a směs byla míchána v kádince po dobu 2 minut. Následně byl dávkován 

zvolený objem 0,1% roztok flokulantu. Tato směs byla míchána skleněnou tyčinkou po 
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dobu 2 minut. Nakonec byl ke směsi přidán zvolený objem vody. Směs byla míchána po 

dobu dalších 2 minut. Poměry sloţek jsou uvedeny v tabulce č. 4. Namíchané vzorky byly 

uzavřeny do plastových sáčků. 

Příprava vzorků 18–27 

Tab. 4 Vzorky 18-27 polyuretanu se Sokoflokem a vápencem 

Vzorek  

č. 

PUR 

 

[g] 

0,1% roztok  

Sokofloku  

[ml] 

Vápenec 

 

[g] 

Voda 

 

[ml] 

18 12  1 (Sokoflok 12) 4   14  

19 12  7 (Sokoflok 12) 4  8  

20 12  1 (Sokoflok 30) 4  14  

21 12  7 (Sokoflok 30) 4  8  

22 12  1 (Sokoflok 60) 4  14  

23 12  3 (Sokoflok 60) 4   12  

24 12  5 (Sokoflok 60) 4  10  

25 12  7 (Sokoflok 60) 4  7 

26 12  1 (Sokoflok 61) 4  14  

27 12  7 (Sokoflok 61) 4  8  

 

I u těchto vzorků bylo po 2minutovém míchání zřetelně vidět sníţení prašnosti a lepší 

manipulační schopnost, protoţe vápenec působí nejen sníţení polétavosti polyuretanové 

pěny, ale zároveň jako zatěţkávadlo, coţ souvisí s lepší manipulovatelností se vzorkem 

připravovaného sorbentu. 

Sníţení prašnosti při pozorování zřetelně neovlivnilo mnoţství roztoku Sokofloku. 

Při přidání 1 ml roztoku nebo 7 ml roztoku byl namíchaný vzorek při běţném sledování 

stejný. Mnoţství přidávaného roztoku podle běţného sledování neovlivnil ani soudrţnost 

vzorků.  
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6.6 Měření sorpční schopnosti připravených vzorků 

Celkem bylo připraveno 27 vzorků sorbentu. Měření sorpčních vlastností bylo 

prováděno u 21 vzorků. Prvních 6 bylo vyloučeno z důvodu změny senzorických 

vlastností. 

Výsledky měření a jejich vyhodnocení 

Při testování se sledovala: 

 Sorpční kapacita (oil adsorbency) – byla stanovena podle normy ASTM F726 – 06, 

Standard Test Metod for Sorbent Performace of Adsorbent, části 9.3 „rychlý test“. 

Udává, jaký objem sorbované látky je schopen zachytit 1 g sorbentu. 

 Manipulovatelnost (polétavost) – byla zvolena stupnice: 

Dobrá manipulovatelnost – polétavost polyuretanové pěny je omezena 

Velmi dobrá manipulovatelnost – polétavost polyuretanové pěny je výrazně 

omezena 

Výborná manipulovatelnost – polétavost polyuretanové pěny je prakticky 

eliminována 

Postup stanovení sorpční schopnosti vzorků sorbentů 

Připravený vzorek sorbentu o hmotnosti 4 g byl v sítku ponořen do keramické 

misky s ropnou látkou – motorovou naftou (obr. 19).  

 

Obr 19. Stanovení sorpční schopnosti vzorků sorbentů (foto autor 2012) 
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Po 15 minutách se vzorek nechal na 30 sekund okapat a pak byl zváţen. Při 

výsledcích (tab. 5, 6, 7) je třeba vzít v úvahu i nejistoty měření přístrojů a pomůcek, které 

byly při testování pouţity, a také fakt, ţe posouzení vzorků bylo vizuální a subjektivní.  

 
Tab. 5 Výsledky sorpce nafty u vzorků 1-7 polyuretanu se škrobem a vápencem 

Vz. 

 č. 

PUR 

 

[g] 

Škrob  

 

[g] 

Vápenec 

 

[g] 

Destil.  

voda 

[ml] 

Sorpce 

 váha nafty
1 

[g] 

Oil 

adsorbency
2 

Manipulo-

vatelnost 

1 50 16 (kukuřičný) 16 30  - - dobrá 

2 50 16 (bramborový) 16 30  - - dobrá 

3 50 16 (bobtnavý 

 pšeniční) 

16 30  - - velmi 

dobrá 

4 50 16 (bobtnavý 

bramborový) 

16 30  - - velmi 

dobrá 

5 50 16 (TRITEST B) 16 30  - - výborná 

6 50 16 (pšeničný) 16 30  - - velmi 

dobrá 

7 50 16 (NORSTAR E7) 16 30  21,41 5,35 výborná 

1
 váha nafty zachycené čtyřmi gramy sorbentu  

2 
vypočtená sorpční schopnost jednoho gramu sorbentu 

 

U vzorků 1–6 byla po jejich namíchání posouzená manipulovatelnost, ale vzhledem 

ke změnám senzorických vlastností v čase nebyla dále stanovena sorpční schopnost. Tato 

byla stanovena pouze u vzorku číslo 7, kde byl pouţit škrob z řady esterifikovaných 

škrobů, a u něhoţ nebyly zaznamenány změny senzorických vlastností. 
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Tab. 6 Výsledky sorpce nafty u vzorků 8-17 polyuretanu se Sokoflokem  

Vz. 

č. 

PUR 

 

[g] 

0,1%roztok 

Sokofloku 

[ml]  

Voda 

 

[ml] 

Sorpce  

váha nafty
1 

[g] 

Oil 

adsorbency
2 

Manipulo- 

vatelnost 

8 16  1 (Sokoflok 12)  14  26,96 6,74 velmi dobrá 

9 16  7 (Sokoflok 12)  8  26,46 6,62 velmi dobrá 

10 16  1 (Sokoflok 30) 14  23,75 5,94 velmi dobrá 

11 16  7 (Sokoflok 30) 8  26,26 6,57 velmi dobrá 

12 16  1 (Sokoflok 60) 14  34,81 8,7 velmi dobrá 

13 16  3 (Sokoflok 60) 12  31,11 7,78 velmi dobrá 

14 16  5 (Sokoflok 60) 10  35,52 7,88 velmi dobrá 

15 16  7 (Sokoflok 60)  7  39,68 8,92 velmi dobrá 

16 16  1 (Sokolkok 61) 14  23,66 5,92 velmi dobrá 

17 16  7 (Sokoflok 61)  8  27,11 6,78 velmi dobrá 
1
 váha nafty zachycené čtyřmi gramy sorbentu  

2 
vypočtená sorpční schopnost jednoho gramu sorbentu 

 

U vzorků 8–17 byla naměřena výborná sorpční kapacita, nicméně sorbenty 

vykazovaly mírnou prášivost. 
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Tab. 7 Výsledky sorpce nafty u vzorků 18-27 polyuretanu se Sokoflokem a vápencem 

 

Vz. 

č. 

PUR 

 

[g] 

0,1%roztok  

Sokofloku  

[ml] 

Vápenec 

 

[g] 

Voda 

 

[ml] 

Sorpce  

váha nafty
1 

[g] 

Oil 

adsorbency
2 

Manipulo-

vatelnost 

18 12  1 (Sokoflok 12)  4   14  18,14 4,54 výborná 

19 12  7 (Sokoflok 12)  4  8  15,96 3,99 výborná 

20 12  1 (Sokoflok 30) 4  14  21,12 4,28 výborná 

21 12  7 (Sokoflok 30) 4  8  17,45 4,36 výborná 

22 12  1 (Sokoflok 60) 4  14  27,15 6,79 výborná 

23 12  3 (Sokoflok 60) 4  12 26,58 6,65 výborná 

24 12  5 (Sokoflok 60) 4  10  38,16 8,54 výborná 

25 12  7 (Sokoflok 60) 4  7  36,92 8,23 výborná 

26 12  1 (Sokoflok 61) 4  14  20,48 5,12 výborná 

27 12  7 (Sokoflok 61) 4  8  21,57 5,93 výborná 
1
 váha nafty zachycené čtyřmi gramy sorbentu  

2 
vypočtená sorpční schopnost jednoho gramu sorbentu 

Z uvedených měření se sestavily grafy sorpce nafty zachycené čtyřmi gramy 

vzorku sorbentu (graf 2) a hodnoty vypočtené sorpční kapacity - oil adsorbency (graf 3). 

 

Graf 2 Přehled výsledků naměřené sorpce nafty u vybraných vzorků 
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Graf 3 Sorpční kapacita (oil adsorbency) vybraných vzorků 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, ţe: 

 pouţití škrobu není vhodné z důvodu změny senzorických vlastností, konkrétně 

barvy a zápachu, 

 k eliminaci polétavosti je pouţití pouze flokulantu nedostačující, přestoţe vzorek 

číslo 15 vykazoval nejvyšší sorpční schopnost, 

 s ohledem na manipulovatelnost byly vyhodnoceny jako nejlepší vzorky 

s flokulantem, a to kationaktivním i anionaktivním, a vápencem, 

 při posouzení sorpční kapacity byly vyhodnoceny jako nejlepší vzorky sorbentu 

takové, ve kterých byl pouţit kationaktivní flokulant. 

Z uvedených souhrnů výsledků lze konstatovat, ţe s ohledem na 

manipulovatelnost a sorpční kapacitu je nejvhodnější tato kombinace: polyuretanová 

pěna, kationaktivní flokulant, vápenec, voda – vzorek č. 24. 

Tento poměr sloţek byl znovu namíchán a testován při odstraňování motorové 

nafty z vodní hladiny a z pevného povrchu.  

6.7 Odstraňování motorové nafty z vodní hladiny 

Do objemu 0,5 l vody v kádince o objemu 1 l byla dávkována motorová nafta o objemu 

5 ml. Skvrna na hladině byla zasypávána připraveným sorbentem. Tento na sebe sorboval 

5
,3

5

6
,7

4

6
,6

2

5
,9

4

6
,5

7

8
,7

7
,8

8

6
,8

8

8
,9

2

5
,9

2

6
,7

8

4
,5

4

3
,9

9 4
,2

8

4
,3

6

6
,7

9

6
,6

5

8
,5

4

8
,2

3

5
,1

2

5
,9

3

0

2

4

6

8

10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

O
il 

ad
so

rb
e

n
cy

Číslo vzorku



Lenka Marschalková: Příprava a testování sorbentu na bázi modifikované polyuretanové pěny   

 

2012  40 

 

naftu, coţ bylo zřejmé z vizuální změny zbarvení sorbentu. Sorbent byl aplikován do té doby, 

dokud docházelo k sorbování motorové nafty (obr. 20, 21). Jakmile nedocházelo ke změně 

zbarvení sorbentu, byla zváţena hmotnost zbylého sorbentu a od původní naváţky odečtena 

spotřeba sorbentu. Při sorpci nedocházelo k propadávání sorbentu do objemu vody. Poté byl 

sorbent odstraněn z hladiny vody podebráním sítkem.  

Na 5 ml motorové nafty byla spotřeba sorbentu 1,05 g.  

 

Obr. 20 Odstraňováni nafty z vodní hladiny (foto autor 2012) 

 

Obr. 21 Ukázka nepropadávání sorbentu pod vodní hladinu (foto autor 2012) 
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6.8 Odstraňování motorové nafty z pevného povrchu 

Na plastový tácek byla dávkována motorová nafta o objemu 5 ml (obr. 22). Tato 

byla zasypávána připraveným vzorkem sorbentu. Sorbent byl s naftou smícháván pomocí 

laboratorní lţičky. Sorbent byl přidáván aţ do chvíle, kdy byl povrch plastového tácku 

zcela suchý, tedy zbavený motorové nafty (obr. 23). Spotřeba sorbentu byla 1,22 g. Je 

nutno brát v úvahu, ţe část sorbentu zůstane při této aplikaci nevyuţita.  

 

Obr 22. Dávkování nafty na plastový tácek (foto autor 2012) 

 

 
 

Obr. 23 Odstraňování nafty z pevného povrchu (foto autor 2012) 
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Dále byla po nasorbování testována schopnost pouţitého sorbentu udrţet 

nasorbované látky při kontaktu s vodou, rozplavování jemných částic a zpětné uvolňování 

nasorbované látky ze sorbentu. K tomuto byla pouţita laboratorní střička s vodou. Na 

sorbent s nasorbovanou motorovou naftou byl aplikován proud vody ze střičky, přičemţ 

vizuálně nedocházelo k rozplavování částic ani k uvolňování motorové nafty ze sorbentu. 

Voda pouze stékala a byla čistá.  
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7. Závěr 

Předloţená diplomová práce se zabývala přípravou a testováním sorbentu na bázi 

polyuretanové pěny. Polyuretanová pěna je hydrofobní a vykazuje výraznou afinitu 

k nepolárním extrahovatelným látkám. Polyuretanová pěna je ovšem velmi polétavá a při 

aplikaci ulpívá mimo oblast pouţití, a jako takové ji nelze prakticky jako sorbentu pouţít. 

Hlavní sloţkou sorbentu je PUR pěna, která je odpadem při výrobě izolačních desek, ale 

lze ji také získat například drcením polyuretanu z recyklace spotřebičů (ledniček) apod.  

V rámci experimentů byly testovány různé přísady, které jsou schopny eliminovat 

polétavost polyuretanové pěny, konkrétně různé typy škrobů, anionaktivní a kationaktivní 

flokulant, vápenec, voda. Připravené vzorky sorbentů byly sledovány v čase s ohledem na 

moţnost změny jejich vlastností, a to především barvy a zápachu. Změny těchto vlastností 

byly zaznamenány pouze při pouţití škrobů s výjimkou škrobu Norstar E7 

(hydroxypropylether bramborového škrobu), který je ale v porovnání s dalšími 

testovanými přísadami finančně nákladný. Vzorky sorbentů se škroby proto nebyly dále 

testovány. 

Dalšími testovanými přísadami byly fakulanty v kombinaci s vodou, resp. 

s vápencem a vodou. K eliminaci polétavosti je pouţití pouze flokulantu a vody 

nedostačující, přestoţe vzorek sorbentu číslo 15 vykazoval nejvyšší sorpční schopnost ze 

všech připravených vzorků sorbentů.  

S ohledem na manipulovatelnost byly vyhodnoceny jako nejlepší vzorky 

s flokulantem, a to kationaktivním i anionaktivním, v kombinaci s uhličitanem vápenatým 

a vodou. 

U vybraných vzorků připravených sorbentů byla dále stanovena sorpční kapacita. 

Při posouzení sorpční kapacity byly vyhodnoceny jako nejlepší vzorky sorbentu ty, ve 

kterých byl pouţit kationaktivní flokulant s vápencem a vodou.  

V závěru experimentální práce byl vybrán a připraven vzorek s nejlepšími 

vlastnostmi, konkrétně vzorek číslo 24, který je tvořen polyuretanovou pěnou, 

kationaktivním flokulantem – Sokoflok 60, vápencem a vodou, a tento byl testován pro 

odstranění motorové nafty z pevného povrchu a vodní hladiny. Při odstranění motorové 

nafty nedocházelo při aplikaci sorbentu k jeho propadávání, na hladině sorboval pouze 

motorovou naftu a byl lehko odstranitelný podebráním sítem. Spotřeba po přepočtu je 
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taková, ţe na 1 l motorové nafty by bylo třeba cca 0,2 kg sorbentu. 

Při odstraňování motorové nafty z pevného povrchu byla tato odstraněna zcela 

a spotřeba sorbentu byla po přepočtu cca 0,25 kg na 1 l motorové nafty. Sorbent 

nasorbované látky se při aplikaci vody ze střičky neuvolňoval (simulace deště v případě 

reálného pouţití). 

Pomocí tohoto sorbentu lze tedy ze ţivotního prostředí odstraňovat znečišťující 

látky, zejména ropné látky jako důsledek havárií a nechtěných úniků. 

Vzhledem k tomu, ţe v praxi se standardně polyuretanové sorbenty pouţívají (např. 

Öl-EX kostky) a jejich likvidace s nasorbovanou látkou probíhá spalováním, lze i v tomto 

případě uvaţovat o likvidaci tohoto pouţitého sorbentu spalováním. 

Následné pokusy by měly být zaměřeny na pouţití připraveného sorbentu při 

teplotách odlišných od laboratorních podmínek. Dále by mělo být testováno odstraňování 

jiných látek, např. motorového oleje, případně chemikálií. 
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Příloha 1 

Specifikace flokulantů: 
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