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Anotace: 

Práce se zabývá flotací odpadu z odvalu Heřmanice za pomocí flotačních činidel 

Montanol 800 a Montanol 551. Cílem této práce bylo zjistit, zda odval obsahuje dostatečné 

množství černého uhlí, které by se dalo využít, protože jeho zásoby celosvětově ubývají 

a každý zdroj uhlí je důležitý. Navíc by se jednalo o formu rekultivace odvalového 

systému, který zaujímá největší plochu v Moravskoslezském kraji mezi odvaly. Jeho 

přítomnost vykazuje velkou ekologickou zátěž pro obyvatele Ostravska. V závěru 

diplomové práce jsou popsány výsledky flotace vzorku z odvalu Heřmanice a popsán 

doporučený postup rekultivace. 

Klíčová slova: Flotace, odpad, černé uhlí, odval Heřmanice, rekultivace, ekologická zátěž 

 

Summary: 

 This thesis deals with flotation from dump Heřmanice with using of flotation 

reagent Montanol 800 and Montanol 551. The aim of this work was determine whether 

dump contains sufficient amount of black coal, which could be used because of its 

dwindling supplies worldwide and each source of coal is important. In addition, this would 

be a form of restoration dump system, which occupies the largest area in the Moravian-

Silesian region among dumps. It‘s presence has a large environmental burden for the 

people from Ostrava. In conclusion, the thesis describes the results of flotation sample 

from dump Heřmanice a recommended procedure described restoration. 

 

Keywords: Flotation, waste, black coal, dump Heřmanice, restoration, environmental 

burden 
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1 ÚVOD 

Uhlí je stále jedna z nejdůležitějších a nejvýznamnějších surovin na celém světě. Má 

nesmírně široké uplatnění v mnoha odvětvích lidské činnosti. Jeho uplatnění můžeme najít 

například v metalurgii, hutnictví nebo chemickém průmyslu. Historie tohoto fosilního 

paliva sahá do dob, kdy se na planetě zemi začaly objevovat první rostliny [12]. 

Ovšem plnohodnotná ložiska černého uhlí se začaly objevovat až v prvohorách před 

300 – 200 miliony lety v oblasti severozápadu Severní Ameriky. V Evropě se ložiska 

černého uhlí začaly tvořit v permu a hlavně karbonu. Světové zásoby uhlí dosahují 15 × 

1012 tun. Tyto zásoby tvoří 90 % veškeré fosilní energie. Zásoby uhlí se odhadují na 

230 let, zemního plynu jakožto dalšího fosilního paliva na 70 až 90 let a zásoby ropy jen na 

50 let, ale tyto prognózy se často mění. Zásoby hnědého uhlí sahají do hloubky 800 m 

a černého dokonce až do 1200 m [2]. 

Populace čelí faktu, že uhlí je zdroj vyčerpatelný, každoročně ho ubývá a poptávka 

po něm je a bude. Tato situace se úzce váže k faktu, že uhelné hornictví je na ústupu, ať už 

díky ekonomických důvodů nebo národních a nadnárodních politických podmínek a 

smluv. Musíme také brát v zřetel dohody o snížení znečištění ovzduší, půd a vod, které 

těžba způsobuje. Všechny tyto faktory vedou k tomu, že jsme nuceni vynalézat stále nové 

úpravnické procesy a zdokonalovat technologie tak, abychom lépe zpracovávali uhlí a 

méně škodili sobě a našemu okolí. 

Jedním z těchto procesů je i flotace, kterou se zabýváme v této diplomové práci. 

Samotná flotace se začala vyvíjet začátkem minulého století. Flotace jako proces takový je 

znám již od 15. století, ovšem jeho průmyslové využití a postupné zdokonalování započalo 

v roce 1905, kdy se zavedla do úpravnictví rudy [18].  

V České republice se flotace začala využívat v roce 1927, a to v koksovně 

Vítkovických železáren. Od té doby prošla flotace dlouhou cestou a zdokonalila se téměř 

k nepoznání, protože v dnešní době se flotace využívá například k úpravě jemnozrnného 

uhlí a uhelných kalů [18, 28]. 
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Díky technologické úrovni dnešní flotace je možno flotovat i staré odvaly 

a rozdružovat i jemné podíly, které jsou jinak uloženy v odpadu a nevyužity, a to je 

vzhledem ke klesajícím zásobám černého uhlí velká ztráta. Další využití je také v podobě 

získávání uhlí pro energetické účely z odkališť [21, 24]. 
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem této práce je zjistit, zda odpad uložený na haldě Heřmanice obsahuje 

dostatečné množství černého uhlí pro případné využití v rámci celkové rekultivace odvalu 

a zda je možno toto černé uhlí znovu získat pomocí flotace. Toto zjištění by mohlo mít vliv 

na způsob rekultivace odvalu Heřmanice. 

Jako flotační činidlo je použit Belgický Montanol 551, který patří mezi 

nejpoužívanější a nejlepší flotační činidla. Jako druhé a srovnávací činidlo je použit 

Montanol 800. Výsledky jednotlivých flotací jsou zpracovány, porovnány a je navrhnuta 

nejvhodnější varianta úpravy odpadu z odvalu Heřmanice. 
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3 CHARAKTERISTIKA A VZNIK ODVALU HEŘMANICE 

Tato kapitola se zabývá obecnou charakteristikou odvalů, tím jak vznikaly a také se 

zabývá jejich složením, vlastnostmi a dopadem na obyvatele, kteří v blízkosti odvalu žijí. 

V druhé části charakteristiky odvalů je popsán odval Heřmanice, který je předmětem 

diplomové práce. 

3.1 Odvaly a jejich vznik 

V české Hornoslezské pánvi se hornická činnost od počátku vyznačovala dvěma 

základními aspekty. V první řadě šlo o těžbu užitkového nerostu, v tomto případě 

konkrétně o černé uhlí. To s sebou ovšem neslo následky v podobě sekundárních aspektů. 

[16] 

3.1.1 Sekundární aspekty 

Následky těžby nejsou jen v podobě nově vzniklých odvalu, ale v takzvaných 

sekundárních aspektech, které jsou rozděleny a popsány níže. 

 hlušinové novotvary  

 změny hydrologických poměrů 

 plošné poklesy 

 exhalace uvolněných plynů  

Těžba měla za následek migraci podzemních vod, náhlé kolísání podzemní vody 

a její znečištění [9, 16]. 

Vlivem poddolovaných oblastí se také tvořily plošné poklesy, které představují 

hrozbu dodnes, a pravděpodobně se jich už nikdy nezbavíme. Dochází k propadům půdy, 

nestabilitě silnic. Pro příklad délka udržovaných důlních chodeb v dolu Heřmanice byla 

více než 138 km a největší těžební hloubka byla v 850 m [8,19]. 

Exhalace uvolněných plynů je nedílnou součástí každé důlní činnosti a starost 

přetrvává i dlouho po ukončení samotné těžby. Doly je potřeba neustále odvětrávat 

a odsávat z nich plyny. Neboli provádět degazaci. Celým tímto problémem se zabývá 

vyhláška Českého báňského úřadu o důlní degazaci, a to konkrétně předpis č. 72/2002 Sb. 

[5]. 
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3.1.2 Seznam škodlivých látek u sekundárních aspektů 

Těžba a její doprovodné činnosti sebou nesou rizika pro životní prostředí. 

Ohroženy jsou vzorky vod podzemních i povrchových (tab. 1), ovzduší, do kterého unikají 

plyny z důlního prostředí (tab. 2)a také samotné geologické podloží (tab. 3) [16]. 

Tabulka 1: Vzorky z horninového prostředí [16] 

V sušině: spalitelné látky, BTEX, PAU, PCB, TOC, C10-C40, NEL 

Ve výluzích: chloridy, sírany, fluoridy, As, Ba, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, 

rozpuštěné látky, DOC, fenolový index 

 

Tabulka 2: Vzorky vod [5] 

chloridy, sírany, amonné ionty, NEL, Ca, Na, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn, Ni, PAU, PCB, DOC a C10-

C40, pH, vodivost, CHSK/Cr 

 

Tabulka 3: Plynometrické vzorky [5] 

vinylchlorid, methylbromid, ethylbromid, ethylchlorid, chlormethan, dichlormethan, trichlor-

methan,tetrachlormethan, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlor-ethan, 

CH4, O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, VOC (BTEX, styren, freony 11, 12, 113, 114, 1,1-DCE, c-

1,2-DCE, TCE, 1,2-dichlorpropan, c-1,3-dichlorpropen,t-1,3-dichlorpropen, 1,1,2-trichlorethan, 

PCE, 1,2-dibromethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, trimethyl-benzeny, CB, DCB, TCB, 

hexachlorbutadien),  

PAU, PCB a PCDD/F.  

3.1.3 Hlušinové novotvary 

Jedním z produktů těžby je hlušina a ta se musí vždy někde ukládat, a tak vznikají 

takzvané deponie hlušin. Ty tvoří mohutné odvaly, které tvoří velice významné relikty 

hornické činnosti na Ostravsku.  Samotné odvaly jsou vnímány ambivalentně. Na jednu 
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stranu se jedná o typický krajinný prvek Ostravska. Na straně druhé je jejich negativní 

environmentální dopad na okolí, což je v tomto případě důležitější. Na území okresu 

Ostrava je uloženo přes 300 hlušinových deponií [16]. 

3.1.4 Odvaly důlní hlušiny na Ostravsku 

Díky významné hornické činnosti na Ostravsku je v okolí rozseto více než 300 

hlušinových deponií a odvalů, z nichž největší a nejznámější je právě odval Heřmanice, 

který zaujímá největší plochu [33]. 

 Odval Heřmanice (komplex), 100 ha  

 Centrální odval Jan Šverma a chemický odval KJŠ, 25,7 ha 

 Haldový komplex dolu Ostrava (P. Bezruč, Michálka), 31,9 ha  

 Odval dolu Paskov „B“, 12,54 ha  

 Odval dolu Odra – závod Koblov, 24 ha  

 Odval dolu Odra - závod Lidice, 14 ha  

 Odval dolu Ostrava – závod Zárubek (COZ), východ 30,1 ha, západ 43,3 ha  

 Odval Petr Cingr I, 15,9 ha  

 Odval Petr Cingr II, 17 ha  

 Odval Salma, 4,25 ha  

 Hydroodval dolu Jan Šverma, 10 ha  

 Odval z hloubení dolu J. Šverma, 24,6 ha  

 Odval dolu Fučík II, 28,3 ha  

 Odval dolu Odra – závod E. Urx, 12 ha  

 Halda dolu Odra – závod Stachanov, 3,5 ha  

 Odval Jan Maria, 12,3 ha  

 Odval dolu E. Urx, Koblov, 9,8 ha  

 Odval Jeremenko, 9 ha  

 Halda dolu Oskar, 2,2 ha  

 Odval Alexander, 2,1 ha 
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3.1.5 Základní prvek odvalů 

Dominantní prvek odvalů je bezesporu karbonská hlušina. Je integrálním produktem 

hornické činnosti. Nelze ji jakkoliv eliminovat. Hořlavá složka je neoddělitelnou součástí 

hlušiny, protože musíme vzít v potaz petrografické složení doprovodných hornin, úpravu 

těženého nerostu a způsob dobývání. V tomto materiálu se uhelná substance objevuje jak 

ve formě vázaných uhelných částic dispergovaných ve spíše jemnozrnných karbonských 

horninách, tak ve formě čistého uhlí s různorodou zrnitostí. A díky přítomnosti těchto 

látek, jejich vlastnostem a dalších nezbytných parametrů, vzniká možnost samovznícení 

odvalu [36]. 

3.2 Odval Heřmanice 

Odval Heřmanice je největší odvalový komplex na Ostravsku. Tak jako bývalo 

kdysi zvykem, tak i tady se kromě karbonské hlušiny a úpravárenských výpěrků ukládal 

různý stavební odpad, průmyslový odpad a ostatní komunální odpad. Odval jako celek je 

čistě antropogenní komplex propojených navážkových struktur, které jsou na sebe 

navázané. Odval samotný se skládal ze dvou oddělených menších odvalů, které se v roce 

1976 v rámci rekultivace sjednotily. Jednalo se o odval Karolina a Svoboda. Odvaly 

pocházely z Dolů Rudý říjen 1 a 2 neboli z dolů Ida a Heřmanice (obr. 1) [23]. 

 

Obrázek 1: Důl Heřmanice [8] 

 



Robin Liška: Flotace odpadu z odvalu Heřmanice 

 

2014  8 

Obvodní báňský úřad zařadil odval dle dobývacích prostorů (tab. 4) [30]. 

Tabulka 4: Zařazení odvalu Heřmanice dle Obvodního báňského úřadu v Ostravě [30] 

 

 Průměrná výška odvalu byla 25 m, maximální výška sypného kužele však bývala až 

70 m, ale díky vyhlášce z roku 1978 se výška odvalů snižovala, aby byla Ostravská kotlina 

lépe provětrávána. I tak ale odval výrazně převyšoval a dodnes převyšuje přirozený okolní 

terén. Když v roce 1990 skončila těžba v Dolu Heřmanice, byl odval dorovnán mírným 

svahem až k Heřmanickému rybníku. Ten je dnes součástí lokality Natura 2000. Celková 

plocha odvalu je 100 ha a materiál zde uložený má objem zhruba 21 milionů m3. Ovšem 

díky množství postranních hlušinových navážek je téměř nemožné určit přesný objem 

uloženého materiálu. Odval Heřmanice se nachází na území statutárního města Ostravy, 

konkrétně v obvodu Slezská Ostrava [16]. 

3.2.1 Vymezení a popis lokality 

Heřmanická halda zaujímá nezanedbatelnou část městského obvodu Slezská Ostrava 

Statutárního města Ostravy v Moravskoslezském kraji. Nachází se na katastrálním území 

Hrušova a Heřmanic.  

Slezská Ostrava má přes 20 000 obyvatel a zahrnuje osm katastrálních území – 

Slezskou Ostravu, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice nad Ostravicí, Muglinov, 

Antošovice a Kunčičky. Oblast vznikla především díky zemědělským účelům, ovšem díky 

objevení zásob černého uhlí populace výrazně rostla, a to mělo za následek prudké změny 

ekonomického a společenského života v této oblasti Ostravy. Vznikly volná pracovní místa 

a pracovní příležitosti v oblasti těžkého průmyslu, s tím bylo spojeno napojení na železnici 

v polovině 19. století a vybudování průmyslových závodů. Probíhaly rozsáhlé výstavby 

domů a bytů. Specialitou téhle oblasti byly tzv. finské domky. Důlní podniky se významně 

podílely na vylepšení sociálních podmínek převážně pro své zaměstnance [8]. 
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Tyto aspekty měly za následek nevyhnutelnou změnu krajiny k horšímu. V povodí 

Ostravice nebylo možno chytat ryby a kanalizace nebyla dokonalá. Vše se změnilo až po 

útlumu důlní činnosti a s ústupem těžkého průmyslu. 

Z východní strany je odvalový komplex lemován Heřmanickým rybníkem, ze severu 

a západu je halda ohraničena železniční tratí Ostrava – Bohumín a z jižní části se o haldu 

opírá Heřmanické věznice s přilehlým areálem na sběr kovů, bývalá Hrušovská chemická 

továrna a areál dolu Heřmanice (obr. 2) [40]. 

 

Obrázek 2: Zájmová oblast diplomové práce[30] 

 

3.2.2 Geologický popis oblasti 

Je zde možnost migrace toxických látek do podloží a vzájemného ovlivnění 

geologických podloží, a proto je nutno zmínit kapitolu geologických poměrů oblasti odvalu 

Heřmanice. 

Zájmová oblast se nachází na pomezí Českého masivu karpatské předhlubně. Ve 

zkoumané oblasti se Český masiv objevuje v malé míře, je tvořen svrchnokarbonskými 

horninami [15]. 
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Na něj jsou z jihovýchodu nasunuty sedimenty karpatské předhlubně a různé 

příkrovy Vnějších Karpat. Tvořily se čelní hlubiny, které byly nejprve vyplněny 

paleozoickými sedimenty a později mladotřetihorninami a později čtvrtohorninami [20]. 

Celá oblast se označuje jako hornoslezská pánev (obr. 3), která vede z polské části 

Slezska. Celé podloží pánve je složeno převážně ze spodnokarbonské a devonské 

uloženiny. Výplň pánve je tvořena slojemi černého uhlí a z klastických 

svrchnokarbonských sedimentů [15, 25]. 

Hornoslezská pánev se dělí na podbeskydskou oblast a oblast ostravsko-karvinskou. 

Ty se dále dělí na spoustu malých celků. Naše území haldy Heřmanice náleží ostravské 

části a z jižní části je odděleno bludovickém zlomem od části příborské a z východu 

orlovskou strukturou od části karvinské [23]. 

 

Obrázek 3: Hornoslezská uhelná pánev [18] 

 

V ostravském souvrství se v opakujících sledech střídají facie kontinentální, 

brakické a mořské. Je zde opakující se sled uhelných slojí, jílovců s faunou mořskou, 

brakickou i kontinentální. Nadále se zde střídají prachovce a hrubozrnné bazální pískovce. 

Nejdůležitější období pro pozdější vývoj oblasti z geologického hlediska bylo období 

karbonu, kdy docházelo k vzniku černouhelných slojí vlivem sedimentací [3, 34]. 



Robin Liška: Flotace odpadu z odvalu Heřmanice 

 

2014  11 

Podle geologické mapy ČR dominuje v Heřmanické lokalitě navážka. To je zcela 

logické, protože celá oblast odvalu a okolí je tvořena navážkou. Ta má proměnlivé 

minerální složení, různou barvu a zrnitost. Je to tzv. nezpevněný sediment. Patří do 

soustavy Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity v oblasti kvartér. Hlína 

a písek v nivách Odry a Ostravice náleží do stejné soustavy. Jedná se o nezpevněný nivní 

sediment fluviálního původu. Sprašové hlíny se nacházejí dále od vodních toků. Tyto 

eolické nezpevněné sedimenty mají minerální složení křemen + příměsi. Sprašové hlíny 

jsou převážně hnědé. V místech slepých ramen řek Ostravice a Odry se často vyskytují 

slatiny, hnilokaly a rašeliny [10, 37]. 

V polovině 20. století byly v lokalitě odvalu Heřmanice prováděny vrtné práce za 

účelem zjištění podloží a jeho vlastností. Sonda byla hluboká 20 metrů a podala informace 

o geologickém podloží. Vše bylo prováděno v rámci průzkumu ohledně plánované skládky 

tuhých komunálních odpadů [35]. 

Ve svrchní vrstvě podloží se vyskytují hrubé kusy břidlice a pískovce o velikosti 

zhruba 20 cm. Násyp je kyprý, ale zespoda vlivem tlaku ulehlý. Pod svrchní vrstvou se 

nachází málo mocné vrstvy hlín, štěrku a písku a také slínu. Během báze odvalu bylo 

zjištěno, že drobné kousky haldoviny jsou smíseny s písčitými hlínami. Poté následuje 

světle šedá hlína pevného složení s lehkým mramorováním. Následuje měkká, prachová, 

písčitá hlína, která tvoří mocnější vrstvu. Její barva je světle zelená až šedá a vrstva 

obsahuje kořínky recentních rostlin. Pod touto vrstvou se nachází zavlhlý světle šedý písek. 

Pod ním se nachází prachově písčitá hlína, která je nasáta vodou a následuje jí černá 

jílovitá zemina s obsahem organických látek. Tato zemina se střídá s měkkou písčitou 

hlínou s obsahem Fe hydroxidu, které při styku se vzduchem modrají. Pod touto vrstvou se 

nachází písčitý zvodnělý štěrk modrozelené barvy s odštěpky beskydského pískovce 

o přibližné velikosti do 8 cm, výjimečně až do 15 cm. Tato vrstva se nachází na úrovni 

šedomodrého miocenního slínu s drobnou příměsí křemene a pískovce do velikosti 1 cm. 

V nejspodnější zkoumané vrstvě v hloubce 20 metrů se nachází z větší části jemně 

vrstevnatý písčitý slín. K daleko lepší představě o geologickém složení podloží poslouží 

řez (obr. 4) [14, 40]. 
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Obrázek 4: Geologický řez podložím Heřmanic [40] 
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3.2.3 Geomorfologický popis oblasti 

Zkoumané území se nachází v Alpsko-himalájském systému. V subsystému 

Karpatském, provincii Západní Karpaty a v její subprovincii Vněkarpatská sníženina. 

Celek Ostravská pánev se nachází konkrétně v Severní Vněkarpatské sníženině [27]. 

Sníženina Ostravská pánev vznikla poklesem Českého masivu, který se podsouvá 

pod Karpaty. Celek je tvořen převážně pahorkatinami a rovinnými plochami. Jeho rozloha 

je 486 km2, průměrná výška činí 244 m a průměrný sklon je 1° 38´. Určitou osu tvoří řeka 

Odra, vyplněná souvrstvími mořských třetihorních sedimentů, fluviálních a eolických 

usazenin. V podloží můžeme také najít karbonské sedimenty s obsahem černého uhlí [13, 

39]. 

Oblast odvalu Heřmanice leží na pravém břehu řeky Odry. Povrch jejího okolí je 

z velké části ovlivněn antropogenní činností (obr. 5), a to v podobě hlušin a námi 

zkoumaných hald. Díky poddolování oblasti se zde vyskytují také poklesy půd. Samotný 

odval Heřmanice ční v jinak převážně rovinatém terénu, a to až o 30 m oproti okolí [40]. 

 

 

Obrázek 5: Ostravská pánev[29] 

 



Robin Liška: Flotace odpadu z odvalu Heřmanice 

 

2014  14 

3.2.4 Hydrogeologické poměry 

Lokalita odvalu Heřmanice se vyskytuje podle regionálního členění České republiky 

ve skupině 15 - Kvartérní sedimenty v povodí Odry a také v rajónu 156 - Glacigenní 

sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Rajón 156 je hlavně rovinného 

rázu kvarterních struktur nižších fluviálních teras a také plochou pahorkatinou 

pleistocenního kontinentálního zalednění [29]. 

Díky značné litologické pestrosti daného rajónu se zde vyskytují hydrologické 

ledovcové sedimenty.  Kolektor podzemních vod má průlinovou propustnost a je tvořen 

hlavně písčitými štěrky o mocnosti od 3 do 20 m. Podzemní voda je mělká a má složitý 

podzemní oběh, který je dán množstvím litologických typů, členitostí terénu a reliéfu 

podloží. Také je ovlivněn mocností i výškovou polohou kolektorů a izolátorů, které tvoří 

ve většině případů nepropustné jíly. Podzemní voda je také silně ovlivněna přírodním 

odvodňováním zvodní. Jejich hladina bývá volná, napjatá bývá pouze lokálně. O doplnění 

mělké vody se starají jen atmosférické srážky. Filtrace kolektorů má hodnotu 0,8.10-7 –

9,38.10-4 m.s-1. Jako reprezentativní pro celý rajón je hodnota 3-4.10-4 m.s-1. Podzemní 

vody jsou převážně natrium-calcium, natrium-calcium hydrogenuhličitanového typu. 

Mineralizace je nízká zhruba okolo 190 mg/l. Z chemického hlediska je podzemní voda 

velice kvalitní, ovlivňována je pouze vnějšími vlivy, jako je zemědělská výroba, 

průmyslová exhalace, znečištění povrchových toků nebo srážek. Velký vliv na znečištění 

podzemních vod má mocnost a charakter pokryvných uloženin. Občas dochází ke 

zvýšeným hodnotám u Mn, Fe, dusičnanů a některých bakterií. Dotace vody do systému 

zásobníků podzemních vod je z větší části z atmosférických srážek. Kolektor je schopen 

jímat vodu s vydatností v řádech litrů za sekundu. Díky diluviálním jílům vytváří 

přípovrchová zóna přirozenou hydraulickou překážku, která zpomaluje infiltraci vody 

a zvyšuje povrchový a mělký odtok [7, 38]. 

V oblasti Hrušovského rybníka byla zjištěna ve fluviálních sedimentech volná až 

mírně napjatá podzemní voda, a to v hloubce zhruba 4 metry. Rybník byl téměř vysušen 

a na jeho místě se začala ukládat hlušina. V tomto místě dochází k přímému kontaktu 

přírodní zvodně údolí nivy Odry a zvodně, která je vázána na antropogenní navážky. Tyto 

zvodně jsou navzájem propojeny z důvodu chybějící povodňové hlíny. Když se tyto dva 

protisměrné proudy potkají, dochází ke zvednutí hladiny a migrace této vody. V místech 
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s menší mocností povodňových hlín dochází ke vzájemné komunikaci obou zvodní 

a k průniku zvodně z antropogenního kolektoru do kolektoru kvartérního. Díky zatížení 

vlivem odvalových hornin s mocností větší než 30 m ke zhutnění podloží. Díky tomu se 

rapidně snižuje efektivní pórovitost a snížení propustnosti podloží [6, 40]. 

3.2.5 Fauna a flóra 

Vzhledem k neustálým endogenním procesům, které na odvalu probíhají, nejsou 

podmínky pro jakýkoliv život příliš přijatelné. Místo pro život to vhodné není ani 

v zimních a jarních měsících, kdy by se jako vhodné jevit mohlo, vzhledem k vyšším 

teplotám. Děje se tak pravděpodobně z důvodu neustálých výstupů plynů z tělesa hald, 

které jsou pro většinu fauny a flóry jedovaté. Díky tomuto jsou druhy většinou zarostlé, 

zdeformované a postupně dochází k jejich odumírání [22]. 

Odval Heřmanice je část ekosystému, která je záměrně dotčená lidskou rukou. Je 

porostlá stromovou vegetací. Východní a jižní část odvalu Heřmanice byla v letech 1986-

1989 osázena listnatými stromy. Osázení bylo tenkrát provedeno z důvodu ozelenění okolí 

a také kvůli zpevnění severovýchodní a jihovýchodní části odvalu. Sazenice se sázely 

přímo do důlní hlušiny. Stromy rostou minimálně a nerozmnožují se takřka vůbec. To vše 

odpovídá mizerné kvalitě substrátu, jakým hlušina bezesporu je. I tak se jedná o biologicky 

nejbohatší část celého odvalu. Zbytek celého odvalu Heřmanice je takřka bez života 

a připomíná spíš měsíční krajinu plnou strojů na odtěžení a zpracování hlušiny (obr. 6) 

[32]. 
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Obrázek 6: Odtěžování části odvalu Heřmanice 

Povrch odvalu je pokryt nálety bříz (Betula pendula). Výjimečně můžeme najít na 

ploše odvalu trnovníky akáty (Robinia pseudoacacia) a topol osiku (Populus tremola). 

Směrem od středu ke krajům odvalu rozmanitost narůstá. Na okrajích je možno spatřit 

duby (Quercus petrarea), buky (Fagus sylvatica) a borovice (Pinus sylvestris) [40]. 

Fauna má zde své zastoupení v podobě bažanta obecného (Phasianus colchius), 

zajíce polního (Lepus europacus), srnce obecného (Capreolus capreolus), možnost výskytu 

lišky obecné (Vulpes vulpes). První dva zmíněné živočichy se dá zahlédnout přes den na 

povrchu odvalu, poslední dva typy jsou na odvalu vzácnost. Z malých živočichů je možno 

zahlédnout motýly, brouky nebo mravence. Všechny tyto druhy žijí mimo termicky 

postižené oblasti [40]. 

3.2.6 Klimatologie 

Dle klimatologického dělení spadá území do mírně teplé oblasti MT10 (obr. 7). 

Charakterově se tato oblast vyznačuje dlouhým, teplým a mírně suchým létem. Zima bývá 

převážně kratší, velmi suchá, mírně teplá s kratším intervalem sněhové pokrývky. Jaro 

a podzim bývají kratší, teploty jsou lehce nadprůměrné [29]. 
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Obrázek 7: Klimatické rozdělení regionů [33] 

 

3.2.7 Ekosystémy 

Díky intenzivní průmyslové činnosti byly přirozené původní ekosystémy zatíženy 

tolik, že úplně zanikly. Pravděpodobně se v lokalitě původně nacházely vodní plochy 

a podmáčené plochy. Odhaduje se takto hlavně díky vrstvám černé organické hmoty 

jílovité konzistence. V těchto jílech mají zastoupení zbytky dřevin, a to pravděpodobně 

kvůli výskytu lužních lesů.  

Ekosystémy, které zde vznikají v těchto dobách, jsou nestabilní. Okrajové části 

svahů jsou druhově velice pestré. Je to způsobeno umělým vysazováním dřevin, které zde 

byly vysazeny za cílem zpevnit svah a zabránit případným deformacím. Plocha odvalu je 

poseta především břízou bělokorou. Navzdory tomu, že se jedná o poměrně nový a uměle 

vytvořený ekosystém, tak i přesto poskytuje útočiště určitým druhům (viz kapitola fauna 

a flóra) [1]. 

Heřmanický odval je součástí Územního systému ekologické stability (ÚSES). Je to 

krajinotvorný program, jehož úkolem je navýšení ekologické stability od malých území až 

po evropské sítě [11]. 
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Hlavní cíle ÚSES: 

 zabezpečení nebo uchování přirozeného vývoje genofondu krajiny v rámci jejího 

přirozeného prostorového členění 

 tvoření ideálního prostorového základu ekologicky stabilní plochy v krajině 

především z hlediska zabezpečení jejího kladného působení na méně stabilní části 

v okolí 

ÚSES se skládá ze tří hlavních skladebných částí. 

 Biocentrum: Je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k 

zákonu č. 114/1992 Sb. Jako soubor biotopů nebo biotop v krajině, který umožňuje 

trvalou existenci přirozeného nebo pozměněného ekosystému, který je přírodě 

blízký. 

 Biokoridor: Je definován stejnou prováděcí vyhláškou jako biocentrum. Je 

definován jako území, které neumožňuje organismům trvalou nebo dlouhodobou 

existenci, ale je umožněna jejich migrace, která vytváří síť biocenter. 

 Interakční prvek: Je krajinný segment, který zprostředkovává kladné působení 

základních skladebných částí ÚSES na lokální úrovni. Interakční prvky umožňují 

trvalou existenci určitých organismů, které mají menší prostorové nároky (hmyz, 

hlodavci, ptáci, některé druhy rostlin). 

Lze plánovat, že díky plánované rekultivaci dojde ke zlepšení současného stavu 

lokality. Zájmová plocha odvalu by měla být vrácena do stavu, kdy na místě bude lesní 

vegetace a bohatá fauna a flóra. Předpokládá se pozitivní vliv ÚSES na lokalitu odvalu 

Heřmanice [11]. 

3.2.8 Stav životního prostředí na odvalu Heřmanice 

Jedná se o starou ekologickou zátěž a tudíž je postižená plocha výrazně narušena 

konkrétně průmyslovou činností. Z hlediska platných norem a limitů není současný stav 

životního prostředí vyhovující. Je potřeba snížit míru zatížení prostředí. 

Odval Heřmanice a děje, které na něm a v něm probíhají, výrazně ovlivňují 

a ohrožují kvalitu podzemních i povrchových vod a ovzduší. Nebezpečné odpady, které se 

na odvalu také vyskytují, negativně ovlivňují kvalitu geologického podloží, vod a půd. 
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Vysoká prašnost způsobena těžbou a pracemi na odvalu Heřmanice společně s termickými 

procesy negativně ovlivňují kvalitu ovzduší [42]. 

Díky termickým procesům na haldě je zde riziko samovznícení haldy. Teploty uvnitř 

haldy přesahují 400 stupňů Celsia. Je potřeba provést opatření, které tomuto případu 

předejdou. Hlavními procesy by měly být odtěžování, ochlazování a termické sledování 

oblasti. Na základě zjištěných skutečností z východní části haldy lze konstatovat, že 

samovolné ochlazování je rychlejší než vznik a rozvíjení záparu. To znamená, že pokud se 

bude halda likvidovat a odtěžovat i nadále, mělo by riziko zahoření být minimalizováno 

[17,41]. 

Úřad práce Ostrava označil lokalitu haldy Heřmanice jako území ovlivněné výstupy 

důlních plynů. Lze tedy tvrdit, že odval Heřmanice ve svém stávajícím stavu působí 

negativně na zdraví obyvatel a životní prostředí. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – FLOTAČNÍ TESTY 

Hlavním cílem předložené diplomové práce na téma flotace odpadu z odvalu 

Heřmanice bylo ověření obsahu černého uhlí za pomocí činidel Montanol 551 a Montanol 

800. Veškeré laboratorní experimenty byly prováděny v laboratořích VŠB-TU Ostrava, 

institutu environmentálního inženýrství. 

4.1 Metodické postupy 

V této části jsou přesně popsány prováděné postupy. Od charakteristiky lokality, kde 

došlo k odebrání vzorků haldoviny, přes popis flotačních činidel, až po samotný proces 

flotace včetně přípravy vzorků na flotaci. 

4.1.1 Charakteristika lokality a vzorku 

V lokalitě, kde právě probíhá rekultivace, se haldovina odtěží, následně drtí, třídí 

a prodává. Odtěžená haldovina o frakci 0-300 mm se přesouvá do dvouvzpěrného 

čelisťového drtiče, který drtí haldovinu na frakci 0-63 mm. Celá tato frakce putuje 

pásovým dopravníkem do třídiče, kde se produkt finálně třídí na 4 frakce:  

 0-8 mm 

 8-16 mm 

 16-32 mm 

 32-63 mm 

Jedná se o největší odvalový komplex na Ostravsku (obr. 8). Tak jako bývalo kdysi 

zvykem, tak i tady se kromě karbonské hlušiny a úpravárenských výpěrků ukládal různý 

stavební odpad, průmyslový odpad a ostatní komunální odpad. Odval jako celek je čistě 

antropogenní komplex propojených navážkových struktur, které jsou na sebe navázané. 

Odval samotný se skládal ze dvou oddělených menších odvalů, které se v roce 1976 

v rámci rekultivace sjednotily. Jednalo se o odval Karolina a Svoboda. Odvaly pocházely 

z Dolů Rudý říjen 1, 2 neboli z dolů Ida a Heřmanice [30]. 
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Obrázek 8: Odval Heřmanice během rekultivace 

Průměrná výška odvalu byla 25 m, maximální výška sypného kužele bývala až 

70 m, ale díky vyhlášce z roku 1978 se výška odvalů snižovala, aby byla Ostravská kotlina 

lépe provětrávána. I tak ale odval výrazně převyšoval a dodnes převyšuje přirozený okolní 

terén. Když v roce 1990 skončila těžba v Dolu Heřmanice, byl odval dorovnán mírným 

svahem až k Heřmanickému rybníku. Ten je dnes součástí lokality Natura 2000. Celková 

plocha odvalu je 100 ha a materiál zde uložený má objem zhruba 21 milionů m3. Ovšem 

díky množství postranních hlušinových navážek je téměř nemožné určit přesný objem 

uloženého materiálu. Odval Heřmanice se nachází na území statutárního města Ostravy, 

konkrétně v obvodu Slezská Ostrava [16]. 

Odebraný vzorek haldoviny pochází z odvalu Heřmanice (obr. 9). Frakce 

odebraného vzorku byla 0–8 mm. Vzorek byl odebrán v aktivní části odvalu, kde probíhá 

odtěžování svahu (obr. 8). Odebírání vzorku probíhalo dvoufázově s týdenním odstupem. 

Odebráno bylo určité množství vzorku o frakci 0-8 mm a týden poté, kdy byl viditelný 

progres v odtěžení svahu, se odebrala druhá polovina vzorku. Celková hmotnost vzorku 

byla zhruba 5 kg, vzorek se promísil, aby byla zajištěna homogenita a reprezentativnost 

vzorku. 
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Obrázek 9: Vzorek haldoviny 0-8 mm 

 

4.1.2 Flotační činidla 

Jako flotační činidla byly v této diplomové práci použity Montanol 551 a Montanol 

800. Tyto činidla jsou v oblasti flotace černého uhlí osvědčené. 

 Montanol 551 

Flotační činidlo Montanol 551 je homogenní, netoxická, organická kapalina 

s rozpouštěcími vlastnostmi.  

Tabulka 5: Vlastnosti montanolu 551 [26] 

 

 Toto flotační činidlo má primární využití při flotaci kamenných uhlí 

a černouhelných kalů o zrnitosti maximálně 1 mm. S pomocí Montanolu 551 je možno 
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provádět flotace různých typů uhlí s odlišným stupněm prouhelnění. Od antracitických, 

koksovacích až po plynové uhlí. Tvoří velice stabilní mineralizovanou pěnu s nízkým 

podílem vody, která se posléze snadno rozpadá a filtruje [26]. 

 Montanol 551 je velmi selektivní činidlo díky tomu, že neváže minerální částice 

hlušiny, ale váže jen organickou substanci uhlí. Díky tomu je možno získat flotační 

koncentrát s nízkým obsahem popela. Činidlo Montanol 551 nepotřebuje dlouhou reakční 

dobu v procesu flotace a je velmi aktivní. Dávkování reagentu je velice nízké oproti 

většiny ostatním činidlům, v závislosti na vsázce mu stačí 100 až 800 gramů na tunu suché 

vsázky [26]. 

 Stabilita Montanolu 551 je vysoká. Neusazuje se, nemá tendence se rozkládat ani 

po delší době skladování. Díky tomu může být ekonomický skladován delší dobu při 

menším použití. Jedná se o činidlo organického charakteru, a proto je třeba dbát na vhodné 

těsnící materiály typu Klingerit, Eternit nebo Hostaflen. Jelikož Montanol 551 neobsahuje 

téměř žádnou vodu, tak nekoroduje, a tudíž není nutné používat nerezové zásobníky. 

 Z chemického hlediska je Montanol 551 složen z karboxylových sloučenin, 

alkoholů, fenolů, esterů, éteru, alkanů, alkenů, aromatických a alifatických uhlovodíků 

a glykolu. Vyplývá to z analýzy infračervených spekter, který byla provedena v centrálních 

analytických laboratořích VŠB-TU v Ostravě (obr. 10). 
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Obrázek 10: Infračervená spektroskopie Montanolu 551 

 Montanol 800 

Zlatavá až nažloutlá netoxická kapalina, která obsahuje podobně jako Montanol 551 

karboxylové sloučeniny, aromatické a alifatické uhlovodíky, alkeny, alkoholy, fenoly, 

glykoly, estery, ethery a alkany. Má stejné selektivní vlastnosti. Hodí se pro nejjemnější 

frakce pod 0,5 mm [31]. 

4.1.3 Příprava vzorku 

Po transportu vzorku do laboratoře byl vzorek přirozeně vlhký. Proto byla jeho část 

o hmotnosti 1 kg rozmístěna na plech a dala se sušit do sušárny o teplotě 105˚C na dobu 12 

hodin. Sušárna je značky Memmert, modelové označení UF 110 Plus (obr. 11). Na obrázku 

11 je také vidět vzorek.  
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Obrázek 11: Sušárna Memmert, UF 110 Plus 

  

Po vychladnutí byl vzorek vyjmut ze sušárny a vysypán do kádinky. Z něj bylo 

odváženo 600 g, které se daly pomlít do mlýnu. Vzorek měl před mletím zrnitost 0-8 mm. 

Mlecí cyklus trval zhruba 2 minuty. Mletí bylo prováděno z důvodu, že bylo potřeba mít 

homogenní vzorek o zrnitosti menší než 0,5 mm.  

Pomletý vzorek byl přesypán na vibrační síto Retsch AS200 (obr. 12), který se 

taktéž nacházel v laboratoři. Průměr síta byl o velikosti 0,5 mm a podsítné, jelikož tato 

velikost byla žádoucí. Po vypnutí procesu na vibračním sítě bylo zjištěno, že všechen 

materiál propadl pod síto o velikosti 0,5 mm a tudíž byl proces mletí efektivní. 
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Obrázek 12: Vibrační síto Retsch AS200 

 

Po přesypání podsítného vzorku o velikosti pod 0,5 mm byl vzorek připraven na 

flotaci.  

 

4.1.4 Flotační proces 

Proces flotace s flotačním činidlem Montanol 551 a Montanol 800 byl proveden za 

těchto podmínek:  

 zahuštění přívodu 100 g/l 

 zrnitostní třída vzorku <0.5 mm 

 dávka flotačního činidla 500 g/t 

 doba agitace rmutu 1 minuta 

 provzdušnění rmutu od 200 do 300 l∙m-2min-1 

 doba flotace 15 minut 
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Do předem připravené flotační cely bylo odváženo 100 g vzorku pomleté haldoviny 

o velikosti zrn pod 0,5 mm. Vzorek byl zalit vodou po zlom flotační cely. Vzorek s vodou 

byl důkladně promíchán a přidalo se flotační činidlo. Při první sérii flotací bylo použito 

flotační činidlo Montanol 800 [4]. 

Flotační celu s připraveným vzorkem byla připevněna k pneumo-mechanickému 

flotátoru typu VRF-1 (obr. 13).  

 

Obrázek 13: Pneumo-mechanický flotátor VRF-1 

Rmut byl agitován po dobu jedné minuty za vypnutého provzdušnění. Následně byl 

rmut doplněn vodou po okraj flotační cely a po jedné minutě se zapnulo provzdušňování 

rmutu. Lopatky sbíraly mineralizovanou pěnu, která byla tvořena na povrchu rmutu. Pěna 

padala do předem připravené kádinky. Celý proces flotace trval 15 minut. Po celou dobu 

byla doplňovaná voda ve rmutu a střičkou se čistily okraje flotační cely, lopatky a flotační 

ústrojí. Postupem času začala pěna blednout a vynášet čím dál méně uhlí. Z černé barvy se 

stávala barva šedá, která pozvolna přešla v barvu bílou. To vše se událo během výše 

zmíněných 15 minut flotace. 

Po flotaci následovala flotace přečistná, kdy obsah kádinky umístěné pod flotační 

celou, kde byla po dobu flotace shromažďována pěna, byl přelit do čisté flotační cely. 



Robin Liška: Flotace odpadu z odvalu Heřmanice 

 

2014  28 

Flotační cela, která zůstala po první flotaci, byla odložena stranou a její obsah byl přelit do 

kádinky, která byla postavena na připravený filtrační papír s nápisem ODPAD Montanol 

800. Před přečistnou flotací byla připravena nová kádinka na výsledný kal, flotační cela 

byla upevněna na své místo a započala nová flotace. Opět s dobou agitace 1 minuta, ovšem 

už nebyla potřeba přidávat flotační činidlo, protože vzorek už jej obsahoval po minulé 

flotaci. Průběh flotace byl totožný s první flotací.  

Když flotace po 15 minutách skončila, vzorek z flotační cely byl označen jako 

MEZIPRODUKT Montanol 800 a byl umístěn vedle již připravené kádinky s odpadem. 

Poslední kádinka obsahovala kal a již z vizuálního hodnocení obsahovala největší podíl 

černého uhlí (obr. 14). Její barva se výrazně lišila od dvou zbylých vzorků. Poslední 

vzorek se označil KAL Montanol 800.  

 

Obrázek 14: Vizuální srovnání kalu a odpadu po flotaci 

 

Následovala druhá příprava pomletého a přesítovaného vzorku za účelem flotace, 

která byla naprosto identická s předchozí flotací, ovšem místo činidla Montanolu 800 bylo 

použito činidlo Montanol 551. 

Díky tomu bylo po druhé sérii flotací na stole připraveno 6 kádinek, které 

obsahovaly kal, meziprodukt a odpad při flotaci s činidlem Montanol 800 a s činidlem 

Montanol 551. Tyto vzorky se musely přefiltrovat. 
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Byly připraveny filtrační papíry o průměru 240 mm, které byly zváženy a hodnoty 

zapsány k jednotlivým vzorkům. Filtrační papíry byly označeny popiskami, které byly 

nastíněny výše. Byla připravena podtlaková nádoba, která se nazývá Büchnerova nálevka. 

Pod ní je umístěna vývěva, která je napojena na čerpadlo, které zajišťuje podtlak, který 

umožňuje rychlejší a efektivnější odsávání přes filtrační papír (obr. 15). Správně označený 

filtrační papír byl umístěn na hrdlo nálevky, potřísněn vodou, která zajistila to, aby filtrační 

papír dobře přilnul a nedošlo k jeho protrhnutí nebo odtékání vzorku po stranách. Čerpadlo 

bylo uvedeno do provozu a byl započat proces filtrace s prvním vzorkem. Filtrace jednoho 

vzorku trvala zhruba 40 minut. Ve finální fázi filtrace byla prázdná kádinka se zbytkem 

vzorku propláchnuta střičkou, aby byla zajištěna co možná nejvyšší přesnost. Tento proces 

byl opakován ještě pětkrát. 

 

Obrázek 15: Büchnerova nálevka + čerpadlo 

Po filtraci byly řádně označené vzorky vloženy do sušárny značky Memmert, 

modelové označení UF 110 Plus (obr. 11), kde byly opět řádně vysušeny při teplotě 105˚C. 

Vysušené vzorky (obr. 16) byly vyjmuty ze sušárny. Všech šest vzorků bylo 

zváženo, odečtena hmotnost filtračního papíru, který vážil 6,30 g a výslednou hodnotu byla 

zapsána.  
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Obrázek 16: Vysušené vzorky 

Byly připraveny porcelánové misky, které byly řádně fixem označeny. Do nich bylo 

odváženo přesně 1,00 g daného vzorku. Tyto vzorky byly vloženy do muflové pece (obr. 

17), kde byl nastaven za pomoci vedoucího práce vhodný program, a pec byla zpuštěna.  

 

Obrázek 17: Muflová pec 
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Po procesu spálení bylo ze stále teplé pece vyjmuto šest misek, které obsahovaly 

spálené vzorky (obr. 18). Misky s vypálenými vzorky byly zváženy a hodnoty zapsány. 

 

Obrázek 18: Porcelánové misky s vypáleným vzorkem 

 

4.1.5 Vysvětlivky 

Tato kapitola obsahuje popis použitých vzorců a definice vypočtených hodnot, 

které jsou dále zobrazeny v experimentální části. 

 Frakce: K - koncentrát, M – meziprodukt, O – odpad, P - přívod  

 Hmotnost: hmotnost jednotlivých frakcí  

 Výnos (v): množství flotovaného uhlí  

%100 x
mc

m
v 










 

kde: 

v - výnos (%) 
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m - hmotnost daného koncentrátu po vysušení (po odečtení váhy filtračního 

papíru) 

 mc - celková hmotnost vzorku po vysušení (K, M a O) 

 

 Obsah popela (A): udává obsah popela vypočítaný z podílu hmotnosti nespáleného 

zbytku a původní navážky 

%100
12

13 x
mm

mm
A 














 

kde: 

 A - Obsah popela (%) 

  m1 - hmotnost misky (g) 

  m2 - hmotnost misky se vzorkem před vyžíháním (g) 

  m3 - hmotnost misky se vzorkem po spálení (g) 

 

 Množství popela: hodnota udávající množství popela v kg na 10 tun uhlí  

 Průměrný obsah popela: podíl mezi součtem množství popela a součtem množství 

výnosů 

4.2 Výsledky flotačních testů 

V tabulce 6 a tabulce 7 jsou zobrazeny hodnoty hmotnosti vysušených frakcí. 

Tabulka 6 reprezentuje hmotnosti vysušených frakcí s přídavkem činidla Montanol 800 a 

tabulka 7 reprezentuje hmotnosti vysušených frakcí za použití činidla Montanol 551.  
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Tabulka 6: Hmotnost frakcí po vysušení vzorku. Montanol 800 

Frakce Hmotnost čisté 

frakce (g) 

K 32,6 

M 10 

O 47,53 

 

Tabulka 7: Hmotnost frakcí po vysušení vzorku. Montanol 551 

Frakce Hmotnost čisté 

frakce (g) 

K 30,30 

M 9,17 

O 55,98 

 

Hmotnosti vysušených frakci z tabulek 6 a 7 jsou přehledně zobrazeny ve 

sloupcovém grafu 1, kdy vynesené grafy barvy oranžové reprezentují frakce za použití 

činidla Montanol 800 a grafy modré barvy zobrazují hmotnosti frakcí za použití činidla 

Montanol 551. 
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Graf 1: Rozdíl hodnot po vysušení 

  

 

 

V tabulce 8 a tabulce 9 jsou zobrazeny popelnatosti jednotlivých frakcí. Tabulka 8 

reprezentuje vypálené frakce, u kterých bylo použito činidlo Montanol 800 a tabulka 9 

reprezentuje vypálené frakce za použití činidla Montanol 551.  

Tabulka 8: Popelnatost vzorků po vypálení. Montanol 800 

Frakce Hmotnost misky 

(g) 

Hmotnost misky 

se vzorkem po 

vypálení (g) 

Popelnatost 

vzorku (%) 

K 6,6269 7,2569 63 

M 6,3058 7,1958 89 

O 5,8925 6,8525 96 
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Tabulka 9: Popelnatost vzorků po vypálení. Montanol 551 

Frakce Hmotnost misky 

(g) 

Hmotnost misky 

se vzorkem po 

vypálení (g) 

Popelnatost 

vzorku (%) 

K 12,3521 12,9921 64 

M 6,6558 7,5258 87 

O 6,2166 7,1366 92 

 

Popelnatost jednotlivých frakcí z tabulek 8 a 9 jsou přehledně zobrazeny ve 

sloupcovém grafu 2, kde oranžové grafy zastupují hodnoty popelnatosti frakcí, u kterých 

bylo použito činidlo Montanol 800 a grafy modré reprezentují hodnoty popelnatosti frakcí, 

kde bylo použito činidlo Montanol 551. 

 

Graf 2: Rozdíl popelnatostí vzorků 

V tabulkách 10 a 11 jsou zobrazeny výsledky flotací odpadu z odvalu Heřmanice. 

U jednotlivých frakcí byl vypočten výnos (%), obsah popela (%) a množství popela, které 

se udává v jednotce kg/10t. Tabulka 10 obsahuje výsledky flotace za použití činidla 

Montanol 800 a tabulka 11 obsahuje výsledky flotace za použití činidla Montanol 551. 
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Tabulka 10: Výsledky flotace odvalu Heřmanice. Montanol 800 

Frakce Výnos (%) Obsah popela 

(%) 

Množství popela 

(kg/10t) 

K 36,17 63 2278,7563 

M 11,10 89 987,9252 

O 52,73 96 5062,0883 

Součet 100   

 

 

 

Tabulka 11: Výsledky flotace odvalu Heřmanice. Montanol 551 

Frakce Výnos (%) Obsah popela 

(%) 

Množství 

popela (kg/10t) 

K 31,74 64 2031,3623 

M 9,61 87 836,0788 

O 58,65 92 5395,8563 

Součet 100   
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Graf číslo 3 nabízí srovnání výnosů a obsahu popela u výsledku flotací z tabulky 

10 a tabulky 11. 

 

Graf 3: Srovnání výnosů a obsahu popela za pomocí činidel Montanol 800 a Montanol 551 
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5 VYHODNOCENÍ FLOTAČNÍCH TESTŮ 

Již po zvážení vysušených vzorků bylo zřejmé, že podíl odpadu převyšuje svou 

hmotností koncentrát i meziprodukt, který pak obsahoval nejmenší hmotnostní podíl. Tyto 

výsledky byly podobné jak u činidla Montanol 800, tak u činidla Montanol 551 (tab. 6 a 

tab. 7). Po vytvoření sloupcového grafu (graf 1), kde se porovnávají hmotnosti vysušených 

frakcí K, M, O, jsou tyto rozdíly zřetelné. 

Po stanovení popelnatostí všech frakcí u obou činidel bylo zřejmé, že odpady se 

téměř nespálily, protože obsahovaly jen 4 % spalitelných látek za pomoci činidla Montanol 

800 a 8 % spalitelných látek za pomoci činidla Montanol 551. Meziprodukty M jen 

v rozmezí 11 až 13 procent a koncentráty K obsahovaly spalitelné látky v rozmezí 36 až 37 

procent (tab. 7 a tab. 8). Tyto výsledky byly vyjádřeny ve sloupcovém grafu, ve kterém 

byly porovnány hmotnosti frakcí K, M, O po spálení u obou použitých flotačních činidlech 

(graf 2).  

Vliv flotačních činidel je minimální a je viditelné, že frakce M a O neobsahovaly 

téměř žádné spalitelné látky. Frakce K obsahovala podíl spalitelných látek daleko více 

u obou použitých flotačních činidel. Z grafů je patrné, že mírně lepší činidlo pro naše účely 

byl Montanol 800, díky kterému se v kalu udrželo více spalitelných látek než 

v koncentrátu, kde byl použit Montanol 551. Na to navazuje fakt, že u odpadu a 

meziproduktu byl při použití činidla Montanol 800 menší podíl spalitelných látek než u 

činidla Montanol 551 a tudíž byla flotace s tímto činidlem úspěšnější. 

Všechny výsledky flotace odpadu z odvalu Heřmanice jsou vypočteny ve dvou 

posledních tabulkách, a to pro každé činidlo zvlášť (tab. 9 a tab. 10). Hmotnost koncentrátu 

K byla po sušení 32,6 g u činidla Montanol 800 a 30,30 g u činidla Montanol 551. U 

odpadu O byla hmotnost po sušení 47,53 g u činidla Montanol 800 a 55,98 g u činidla 

Montanol 551. Tyto hodnoty hmotnosti u jednotlivých frakcí poukazují na to, že činidlo 

Montanol 800 bylo účinnější než činidlo Montanol 551, protože žádoucí koncentrát K měl 

hmotnost vyšší v porovnání s druhým činidlem a u nežádoucího odpadu O byla hmotnost 

nižší než u konkurenčního činidla Montanol 551. 

 Výnos je hodnota udávaná v procentech a značí podíl dané vysušené frakce 

k celkové hmotnosti všech frakcí. Zde můžeme opět vidět, že u činidla Montanol 800 byly 

dosaženy lepší výsledky. Když byly ve sloupcovém grafu porovnány výnosy všech frakcí 
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u obou činidel, je jasně viditelné, že u Montanolu 800 máme vyšší výnos u koncentrátu K, 

konkrétně 36,17 % ku 31,74 % a u odpadu O výnos nižší a to konkrétně 52,73 % ku 

58,65 % (graf 2).  

 Obsah popela udává obsah popela vypočítaný z podílu hmotnosti nespáleného 

zbytku a původní navážky. Ten byl logicky nejvyšší u odpadu O, který neobsahoval téměř 

žádné spalitelné látky. U činidla Montanol 800 byl obsah popela 96 % a u činidla 

Montanol 551 92 %. To značí, že obsah uhlí v odpadu byl jen 4 % a 8 %. U koncentrátu 

K byl obsah popela 63 % za použití Montanolu 800 a 64 % za použití Montanolu 551. 

Meziprodukt M obsahoval vysoké množství popela. 89 % u vzorka s činidlem Montanol 

800 a 87 % u vzorku s činidlem Montanol 551. Tudíž obsahoval minimum spalitelných 

látek (graf 2). 

Popelnatost přívodu P byla 82,63 % a obsah spalitelných látek 17,37 %. Jelikož u 

koncentrátu K byla popelnatost 63 – 64 % u činidel Montanol 800 i Montanol 551, lze 

pozorovat určité zlepšení kvality frakce po flotaci, ovšem tato hodnota popelnatosti je i tak 

příliš vysoká pro případné využití koncentrátu. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda odpad uložený na haldě Heřmanice obsahuje 

dostatečné množství černého uhlí pro případné využití v rámci celkové rekultivace odvalu 

a zda je možno toto černé uhlí znovu získat pomocí flotace. Jako vzorek byla použita 

haldovina upravená na zrnitost pod 0,5 mm.  Jako flotační činidla (sběrače) byly použity 

Montanol 800 a Montanol 551.  

Vzorky z odvalu Heřmanice ovšem obsahovaly pouze 36,17 % černého uhlí při 

použití činidla Montanol 800 a 31,74 % černého uhlí s činidlem Montanol 551. 

Pokud jde o obsah popela ve vzorcích flotačních koncentrátů obou flotací, byly 

hodnoty popelnatostí oproti přívodu (82,63 %) stále vysoké, konkrétně 63 % (Montanol 

800) a 64 % (Montanol 551). Takováto surovina tedy není vhodná k dalšímu využití. Dalo 

by se snad uvažovat o výrobě směsných paliv s přídavkem biomasy nebo kvalitnějších 

uhlí. 

Halda Heřmanice, která je svou rozlohou 100 ha největším odvalovým komplexem 

v Moravskoslezském kraji a obsahuje odpad z těžby černého uhlí z dolů Ida a Heřmanice, 

představuje pro obyvatele Ostravska velkou ekologickou zátěž. Vlivem prašnosti a rizika 

znečištění povrchových a podzemních vod. Hrozí také samovolné zahoření odvalu díky 

termickým procesům, které uvnitř haldy probíhají. Díky těmto vlivům je nutnost odval 

Heřmanice rekultivovat 

Flotační testy ovšem prokázaly, že zde uložený odpad obsahuje malé množství 

spalitelných látek a vysokou popelnatost. Laboratorní měření byly prováděny také 

z důvodu, že černé uhlí je zdroj vyčerpatelný a jeho zásoby ubývají, a tak je nutné 

prozkoumat a zkusit každou možnost, jak získat nějaké využitelné zdroje tohoto nesmírně 

cenného materiálu.  

Odval Heřmanice se v současné době rekultivuje formou odtěžování haldoviny, 

která se následně upravuje na vhodné frakce. Ty se skladují a následně prodávají jako 

kamenivo, vhodné pro stavební účely jako je pozemní stavitelství, hrubé terénní úpravy a 

jiné specifické činnosti. Tím dochází ke zmenšování plochy odvalu. Místo vytěžené 

haldoviny se rekultivuje zarovnáním terénu a výsadbou vhodné flóry. Tento způsob se jeví 

jako nejvhodnější.  
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