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Anotace 

Diplomová práce se zabývá flotací suroviny z odvalu Heřmanice. Použitá 

flotační činidla jsou polyethylenglykol (pěnič) a sběrače Gyrol (odpadní olej 

při leštění Si desek), automobilový převodový olej PP 90 a motorový olej Mogul 

15W-40. Cílem této práce bylo ověřit vhodnost uvedených olejů v rámci získávání 

hořlaviny z této suroviny, především pak Gyrolu jako odpadního produktu 

při zpracování křemíkových desek. 
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Summary 

 This thesis deals with the flotation of raw material from the dump 

Heřmanice. The used flotation agents are polyethylene glycol, Gyrol (waste oil 

produced during polishing silicon plates), gear oil PP 90 and engin oil Mogul 15W-

40. The aim of this thesis was to verify the suitability of these oils while obtaining 

combustible substance from this raw material, mainly of Gyrol as the waste 

product obtained during processing of silicon plates. 
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky 

ČHP  česká část hornoslezské pánve 

ČSN  Československá (Česká) státní norma 

HP  hornoslezská pánev 

OKD  Ostravsko-karvinské doly, a. s.  

OKK  Koksovny, a. s. 

PEG  polyethylenglykol 

SSV  severoseverovýchod 

SSZ  severoseverozápad 

ÚSES  Územní systém ekologické stability  
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1. ÚVOD 

 

Uhlí se vytvářelo v dlouhé geologické historii naší planety, v jeho zásobách 

je uloženo kolem 90% fosilní energie Země. 

Spotřeba vytěženého uhlí v energetice a metalurgii dosáhla svého maxima 

ve druhé polovině minulého stolení. V hutnictví se uhlí využívá v podobě koksu při 

výrobě surového železa. Geologické zásoby uhlí na Zemi připadají na 15.1012 tun. 

Ložiska černého uhlí v České republice se nacházejí v sedmi pánvích: 

hornoslezské, vnitrosudetské, podkrkonošské, středočeské, mělnické, plzeňské a 

radnické. Životnost zásob těchto ložisek je v současné těžbě odhadována na 40 

let, tedy ve srovnání s životností světových zásob velmi krátká [1]. 

Protože zásoby uhlí v České republice jsou postupně vyčerpávány a navíc 

se nacházejí v těžce dostupných či v chráněných oblastech (Frenštát 

pod Radhoštěm), hledají se i nové netradiční metody či technologie pro získávání 

uhlí a dalších surovin hlavně ze starých odvalů. 

Jedná se například o haldy Heřmanice a Ema, jež vznikly navšením hlušiny 

po těžbě z Dolu Heřmanice a Dolů Ema, Terezie a Trojice již roku 1920 [2]. 

Mezi netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů patří reflotace, 

selektivní flokulace [3]. 

Jednou z metod získávání uhlí pro energetické účely z těchto odpadů je 

flotace. Flotace je využívána v širokém spektru úpravy primárních i sekundárních 

surovin a odpadů. Flotací můžeme řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, 

racionálního a komplexního využívání surovinových zdrojů, to znamená i 

získávání černého uhlí z kalů a hald [4], [43]. 

Hlavní výhoda před ostatními rozdružovacími metodami spočívá v tom, že 

umožňuje získávání jemně rozptýlené a jemně prorostlé užitkové složky [3]. 
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této práce bylo ověřit vhodnost olejů jako neionogenních sběračů 

v rámci pěnové flotace při získávání hořlaviny ze suroviny z odvalu Heřmanice, 

především pak Gyrolu jako odpadního produktu při zpracování křemíkových 

desek. Dalšími sběrači byly převodový olej PP 90 a motorový olej Mogul 15W-40. 
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3. CHARAKTERISTIKA ODVALU HEŘMANICE 

Následující kapitola se šířeji věnuje popisu odvalu Heřmanice. První 

podkapitola nahlíží vznik uhlí a problematiku jeho výskytu, zásob i odpadu. Druhá 

podkapitola se věnuje odvalům obecně, jak vznikaly, z čeho se skládají, jejich 

vlastnosti a dopad na místní obyvatelstvo, které musí žít v blízkosti odvalů. Dále 

popisuje samotnou lokalitu odvalu Heřnamice. A konečně poslední část flotaci, 

uvádí také její význam při získávání černého uhlí.  

3.1. Uhlí hornoslezské pánve 

 

3.1.1. Vznik a charakteristika uhlí 

 

Za zrodem uhlí stojí rostlinné zbytky, nahromaděné v oblastech mírného 

pásma ve vodních tocích, jezerech, lagunách a mořských zálivech, dále také 

nahromaděný plankton a těla odumřelých živočichů. Postupným zaplňováním 

docházelo k vzniku bažin. Z hlediska formy vzniku se řadí uhlí mezi sedimentární 

horniny, konkrétně biolity. Biolity zaujímají všechny druhy uhlí neboli kaustobiolity. 

Podmínkou přeměny ve fosilní palivo byl proces uhelnění.   

Uhlí je složitá směs látek, která vznikla za různých podmínek z různorodé 

odumřelé biomasy [40]. 

Uhlí bychom mohli charakterizovat, jako jeden obří akumulátor zářivé i 

tepelné sluneční energie, kterou po celou dobu existence přijímala naše planeta 

Země. Část této energie se ve formě fosilních paliv (kaustobiolitů) uchovala do 

dnešní doby. Mezi nejvýznamnější fosilní paliva patří uhlí, ropa a zemní plyn 

prokazatelně organického původu.  

Černé uhlí se zrodilo především v období karbonu až křídy s výjimkou 

terciérních indonéských uhlí z oblasti aktivní vulkanické činnosti. Oproti tomu 

hnědá uhlí vznikla v třetihorách, kromě karbonského hnědého uhlí v 

podmoskevské pánvi. Vznik uhlí probíhá ve dvou procesních fázích: 

 biochemické - dochází nejdříve k hromadění rostlinného 

materiálu, jenž se následně rozkládá a přeměňuje v rašeliniště; 



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

4 
2015 

 geochemické, nazývané také prouhelňování – proces 

vytvářející z vrstev rašeliny a sapropelu hnědouhelnou nebo 

antracitovou sloj [1]. 

3.1.2. Složení uhlí 

 

Látky na začátku procesu přeměňování byly biopolymery – lignin, 

polysacharidy, proteiny a lipidy. Za působení teploty, tlaku a času se biopolymery 

degradovaly na jednodušší molekuly, ze kterých se následně vytvářely nové 

polymerní látky, obohacené uhlíkem a vodíkem (biogeopolymery). Tyto 

biogeopolymery jsou složené z rozdílných strukturních jednotek (klastrů) – shluků 

organogenních atomů. U černého uhlí se projevuje uspořádanost hořlaviny 

v opticky rozlišitelných součástech – macerálových skupinách [7].  

Jež mají svůj původ z odvozování macerace původního rostlinného 

materiálu [1]. 

U černého uhlí rozlišujeme skupinu liptinitu, vitrinitu a inertinitu. Každá 

skupina se liší hustotou, optickými vlastnostmi, aromatickou skupinou a 

charakterem i obsahem struktur heteroatomů (kyslíku, dusíku, síry). Macerálová 

skupina je charakterizována dle původního rostlinného materiálu a podmínek 

prouhelnění [7]. 

Macerálové skupiny u hnědého uhlí jsou huminit, liptinit a inertinit [1]. 

Pomocí nové SEM POINT-COUNTING metody se běžně určuje složení 

macerálových skupin a v poslední době slouží i při určování macerálových skupin 

v uhelném odpadu [37].  

Z hlediska macerálového složení převládají v ostravském souvrství 

nejčastěji macerály skupiny vitrinitu v průměru 64-88 %, v souvrství karvinském 

klesá jejich podíl v průměru na 41-71 % při současném výskytu macerálů skupiny 

inertinitu 20-49 %. Za zvláštnost jsou považována tzv. mrtvá uhlí, vzhledem jsou 

buď matná, mastná nebo až kovově lesklá. Dále bývají silně rozpraskaná, drobivá 

či mají vzhled až nesoudržného mouru [20].  
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Uhelné odpady vznikají v různých fázích těžby uhlí, jsou zdrojem mnoha 

znečišťujících látek při mytí a ukládání na skládky. Při zkoumání uhelných odpadů 

ze skládky Rymer pomocí metody petrographic a plynové chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) se zjistilo, že nepravidelné trhliny v částicích 

vznikly pravděpodobně důsledkem pomalého zahřívání. Teplota topných procesů, 

měnící se dynamicky v čase a místě celé skládky, vedla k chemickým změnám a 

vzniku organických látek, hlavně fenolů a jejich derivátů. Lehčí sloučeniny 

pravděpodobně unikly do atmosféry, fenoly jsou snadno rozpustné ve vodě a PAU 

byly pravděpodobně vyplaveny do hlubších částí skládky až do podzemních vod, 

protože přítomnost v některých vzorcích se výrazně snížila [35]. 

3.1.3. Úprava uhlí  

 

Uhlí obsahuje kromě hořlaviny také popeloviny (hlušinu), které jsou pomocí 

úpravnických metod oddělovány. Hlušinu tvoří minerální fáze, písek, břidlice apod. 

Vlivem těchto nežádoucích částí se snižuje kvalita vytěženého produktu, životnost 

zařízení a zvyšují se náklady na dopravu. 

Pro zvýšení kvality uhlí se provádí jeho úprava. Mezi nejčastější 

technologie úpravy patří gravitační rozdružování (těžkosuspenzní rozdružovače, 

sazečky, pneumatické splavy atd.), rozdružování v hydrocyklónech a rozdružování 

pomocí flotace [34]. 

 

3.1.4. Těžba uhlí v hornoslezské pánvi 

 

V průběhu takřka 250 let byly v HP otevřeny stovky dolů a v nich vytěženo 

asi 1, 5 miliardy tun uhlí. V současnosti zde těží pouze jediná společnost OKD, jež 

je ve stoprocentním vlastnictví společnosti New World Resources (NWR). Těžba 

stále probíhá ve čtyřech dolech: Karviná, Darkov, ČSM a Paskov, ty jsou dále 

rozdělené do jednotlivých závodů. Součástí dolu Paskov je neotevřený Závod 

Frenštát udržovaný v zakonzervovaném režimu. 
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Po roce 1989 dochází k výraznému poklesu hmotnosti vydobytého uhlí na 

exploatuci (využití, hospodářské zužitkování) cca 11 až 12 miliónů tun. Uhlí se 

především těží v hloubkách cca 670–1 140 m pod povrchem. Těžba uhlí je navíc 

komplikována řadou faktorů. Nejpatrněji vysokou koncentrací metanu ve slojích, 

dále nebezpečnými důlními otřesy, průtrží uhlí a plynů, které může způsobovat 

erozi slojí a jejich časté štěpení a ztenčování mocnosti vrstvy, souvrství, žíly, sloje 

až k úplnému vymizení. Při těžbě ve větších hloubkách dochází k vzrůstu i 

porušení karbonského masivu. Uzavřením a následným zatopením všech dolů 

v ostravské a petřvaldské části pánve bývají často náhlé exhalace metanu na 

povrch. Vlivem všech negativních událostí na životní prostředí Ostravska investuje 

společnost OKD nemalé částky do odstraňování následků těžby na povrchu a do 

rekultivací krajiny. Tyto výdaje v roce 2008 přesáhly 400 miliónů Kč [20]. 

Oproti roku 2008 společnost OKD v roce 2014 zrealizovala 46 

rekultivačních akcí, náklady dosáhly rekordní výše 331,2 milionu korun. Z toho 324 

milionů bylo z vlastních zdrojů OKD a zbytek se hradil ze státních prostředků.  

Do roku 2019 OKD počítá se zahájením více než 20 rekultivačních akcí. Od 

roku 1991 až 2014 vložila společnost OKD více než 11 miliard korun na 

zahlazování následků hornické činnosti [39]. 

 

3.1.5. Zásoby a předpokládaná délka těžby uhlí v České republice 

 

Zásoby uhlí v ČHP jsou vykazovány do 1 600 m pod povrchem. Stav zásob 

v této oblasti je udáván ve výši téměř 16 miliard tun. Do těchto zásob jsou 

zahrnuta i průzkumná území. V dobývacích prostorech činily vytěžitelné zásoby 0, 

887 miliard tun (zásoby aktivních dolů včetně dolu Frenštát a uzavíraných dolů 

Odra, Heřmanice, J. Šverma, Ostrava). 

OKD ke dni  1. 1. 2009 uvádí ve svých čtyřech dolech 3 678 milionů tun 

geologických zásob (Frenštát 1 526 milionů tun). Z tohoto množství je 588 milionů 

tun vytěžitelných zásob (ve Frenštátě 200 milionů tun). Nejvíce zásob je v dolech 

Karviná a ČSM. Zásoby uhlí by měly vystačit při současné těžbě do roku 2024. 
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Ovšem pokud by se těžilo ve všech dolech, tedy i v hloubkách větších než 1000 

metrů pod povrchem, zásoba by vystačila až do roku 2030 [20]. 

V České republice je uhlí jediným fosilním palivem, které stát může využít 

v době energetické krize [29]. 

3.1.6. Geologické a geomorfologické poměry hornoslezské pánve 

 

Sedimenty HP vyplňují území trojúhelníkového obrysu o rozloze nejméně 7 

000 km2. Asi 1 550 km2 v České republice a zbytek v Polsku. Menší část výplně 

pánve je známá z důlních děl a vrtů. Větší část je prozkoumávána různě hustou 

sítí vrtů z povrchu. HP zaujímá unikátní soubor slojí a hornin v rámci 

celosvětového karbonského systému. Vznik karbonských usazenin lze doložit dle 

paleomagnetických měření. Některé polohy obsahují minerály, z nichž lze za 

pomoci rozpadu izotopu draslíku nebo uranu určit stáří dané polohy. Tyto 

radiometrické údaje se použily při datování svrchního mississipu v rámci 

mezinárodní stratigrafické tabulky. Určují i rychlost usazování hornin.  

 

HP vznikla v pozdně variském stádiu vývoje, je typická sporogenní 

předhlubňová pánev součástí je subvariscika. Rozlišují se u ní tři strukturní patra. 

V první řadě je to Kadomské pásmo, známé pouze z ojedinělých vrtů, jehož tvoří 

brunovistulické ruly, migmantity a fylity. Druhé pásmo, tzv. Variské zahrnuje 

kambrické sedimenty, které se nacházejí na jižní Moravě a v několika vrtech 

v Polsku. A konečně třetí Alpinské pásmo, kdy dochází k rozpadu epivariské 

platformy, je složeno z neogenních hornin karpatské předhlubně, karpatských 

příkrovů a neogenních vulkanit. Složení je ověřeno hlubinnými vrty [20], [36]. 

 

Sledovaná oblast spadá do předhlubně Vnějších Západních Karpat. 

V pozdějším vývoji oblasti je důležitý geologický vývoj do paleozoika v karbonu, 

kdy docházelo k sedimentaci a vzniku černouhelných slojí.  

 

Dominantní horninou je navážka, která tvoří odval s proměnlivým 

minerálním složením, různou zrnitostí a barvou. Jedná se o nezpevněný sediment. 
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Náleží do soustavy Český masív – pokryvné útvary a postvariské magnity, oblasti 

kvartér. Také hlína, písek v širokých nivách Odry a Ostravice náleží do stejné 

soustavy. V obou případech se jedná o nezpevněný nivní sediment fluviálního 

původu. V delší vzdálenosti od vodních toků se vyskytují polohy sprašových hlín. 

Také se jedná o nezpevněný sediment eolického původu s minerálním složením 

křemene a příměsí. Barva sprašových hlín je okrově hnědá. Spraše dle 

chronostratigrafie náleží svrchnímu pleistocénu. V slepých ramenech širokých niv 

vznikaly slatina, rašelina či hniloba [21]. 

Z geomorfologického hlediska byl založen ve staroštýrských a 

mladoštýrských příkrovech Vnějších Západních Karpat. HP pokračuje do oblasti 

Podbeskydské pahorkatiny dále až k jihu, jihovýchodu pod Moravské Beskydy. 

Karbonské a starší paleozoické uloženiny náleží k variskému strukturnímu patru 

nebo jsou součástí Brunie. Západní Karpaty jsou součástí alpinského strukturního 

patra s charakteristickou složitou příkrovovou stavbou.  

 

 Příkrovové stavby či spíše jednotky, spočívají obvykle na miocénních 

uloženinách vnější karpatské předhlubně. Při průzkumu výskytu černého uhlí ČHP 

(1950–1990), byly příkrovy na autochton (karbonské uloženiny spolu s miocénními 

uloženinami) přesunuty ve dvou fázích alpinského vrásnění. Ve fázi staroštýrské a 

mladoštýrské.  

 

 K mladší badenské předhlubni náleží uloženiny spodního badenu 

spočívající na staroštýských příkrovech. Předhlubeň se vytvořila po staroštýrské 

fázi na vnější straně starší karpatské předhlubně.  Na spodní baden byl posléze 

přesunut mladoštýský slezský a podslezský příkrov. Tím došlo k vyklenutí předpolí 

příkrovu a vzniku nových morfologických struktur v autochtonu.  

 

 Geotechnická klasifikace uvádí čtyři typy stavby masívu: 

 

 masív vrstevnato-puklinový (stabilní masív) – typ 1 

 masív vrstevnato-puklinový s počátečními mezivrstevními 

ohlazy (přechodně stabilní masív) – typ 2 
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 masív vrstevnato- šupinový s ohlazy (nestabilní masív) – typ 3 

 masív šupinovitý (extrémně nestabilní masív) – typ 4 

 

Masív v HP v příkrovech je silně tektonicky deformován, v obou příkrovech 

jsou horniny náchylné k bobtnání a rozbřídání [42]. 

3.1.7. Uhlí na Ostravsku 

 

 První dochované písemné doklady o nálezu uhlí na Ostravsku jsou z roku 

1763. První dvě sloje našel důlní měřič Scholze na úpatí Landeku. Ovšem 

hořlavost uhlí objevili už lidé ve starší době kamenné asi před 22 000 lety na 

Landeku v Ostravě. Již roku 1782 získal majitel pozemku koncesi na těžbu uhlí, a 

tím se změnila zemědělská krajina v krajinu industriální, po uzavření Dolu Anselm 

roku 1976 v krajinu postindustriální. Důlní dílny z druhé poloviny 18. století měly 

hloubku, ve většině případů nepřesahující 30 m, odvodňovaly se zpravidla štolami. 

V Ostravě i na Landeku se nejprve těžilo povrchovou těžbou a až od roku 1830 

těžbou hlubinnou. Rozmach těžby souvisel s rozvojem hutnictví a zavedením 

železnice na Ostravsku. V 15. – 30. letech 19. století se vytěžilo téměř 129 tisíc 

tun uhlí ročně a těžba se dále zvyšovala. Nejvyšší roční produkce uhlí, což bylo 

víc než 24. milionů tun, nastala v 80. letech minulého století.  

V ostravském souvrství převládají spíše lesklá uhlí páskovaná, ovšem častá 

jsou také uhlí pouze páskovaná. V jakloveckých vrstvách se vyskytují četněji i 

matná uhlí páskovaná. V sedlových vrstvách, spíše v jejich spodní části, dominují 

matná uhlí až matná uhlí páskovaná [20], [9].  

 

3.2. Popis odvalů a jejich vznik 

 

Hornická činnost se v  ČHP vyznačuje, dvěma hlavními rysy:  

- produkcí užitkového nerostu – uhlí; 
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- negativními sekundárními projevy, nejčastěji se projevující 

vznikem plošných poklesů, hlušinových novotvarů, změnami 

hydrologických poměrů, exhalací uvolněných plynů atd. [5]. 

Odval či halda by se dala jednoduše popsat jako velká hromada sypkého 

materiálu (hlušiny) vznikající jako odpad při těžbě nerostných surovin. Je to tedy 

krajinný antropogenní útvar vytvořený člověkem. Odval obsahuje nadložní a 

podzemní vrstvy vytěžené v lomech a hlubinných dolech, sloužící k dočasnému 

nebo trvalému uložení vytěžených skrývkových hmot [6].  

V industriální krajině se objevují odvaly hlušin po těžbě a úpravě uhlí, 

odvaly hutních strusek.  

Největším problémem v poslední době jsou poklesy v ČHP, a to na území o 

velikosti 272 km2, které bohužel z velké části zahrnuje města a vesnice. Objem 

poklesových kotlin se odhaduje na 0, 434 km3. Těžba za téměř 200 let hornické 

činnosti byla1, 65 miliard tun černého uhlí, samozřejmě muselo být také vytěženo 

0, 6 až 0, 7 miliardy tun kamene, vyčerpány 2 miliardy m3 vody a při odvětrávání 

dolů se uvolnilo do ovzduší 16-33 miliard m3 důlních plynů bohatých na metan. Při 

přímém odplynění v dolech bylo za 48 let získáno a využito asi 7, 5 miliardy m3 

důlních plynů bohatých metanem [9]. 

Důlní odvaly jsou negativním důsledkem hlubinného dobývání nerostných 

surovin. Sloužily či stále slouží jako uložiště průvodní horniny z hlubinné těžby. 

V minulých letech se zde také ukládaly i různé komunální odpady spolu 

s ilegálními nebezpečnými produkty z okolních podniků. Přibližný objem důlních 

odpadů může dosahovat až několik desítek milionů m3, přesný objem totiž není 

jistý, protože dokumentace uloženého materiálu nebyla v minulosti evidována. Při 

těžbě černého uhlí se na tyto odvaly dostává zajímavé množství uhelné 

substance, která často oxiduje, čímž vzniká termický proces. Při vzniku úložného 

místa těžebního odpadu – důlního odvalu, dochází v prostoru i v dlouhém čase po 

skončení aktivní činnosti dolu k nevyužitelnosti. Snad největší negativní dopad na 

životní prostředí má důlní odval, kde probíhá nadměrná forma termického 

procesu.  
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Mezi negativní dopady jsou nejčastěji zařazovány: 

- vývin a únik velkého množství tepelné energie 

- uvolňování toxických látek, zejména oxidu uhelnatého 

- vznik a šíření jemného prachu 

- po vyhoření vznik dutin ve vnitřním prostoru 

- nebezpečí následného povrchového požáru. 

Termické procesy jsou nejvíce rozšířené na třech významných místech, kde 

probíhají spousty let: 

- Důlní odval Heřmanice 

- Důlní odval Hedvika 

- Důlní odval Ema [8] 

Po skončení těžby uhlí v dolech na Ostravsku, Petřvaldsku a v okolí 

Paskova po roce 1990 se objevila celá řada problémů. V první řadě to jsou 

vystupující důlní plyny bohaté metanem k povrchu na místech s malou mocností 

izolačního pokryvu. Území s nahodilými výstupy zaujímá 240, 8 km2 a prostor, kde 

reálně hrozí nebezpečí výstupu důlních plynů, má plochu až 14,1 km2. V bývalých 

dolech se sleduje nástup vodní hladiny, konkrétně na Karvinsku jsou doly 

chráněny proti přelivu podzemních vod, ovšem na Ostravsku a Petřvaldsku je 

vzlínající hladina podzemní vody odčerpávána v jamách Žofie a Jeremenko. 

 V případě nevyhořelých odvalů hlušin, může dojít až ke kontaminaci okolní 

vody z důvodu vysokých emisí prachu, páry, plynů při vzniku druhotných 

rozpustných síranů [9].  

 

3.2.1. Základní stavba či složení odvalů a jejich využití 

 

 Mezi dominantní základní stavební materiál odvalů neodmyslitelně patří 

karbonská hlušina, která je integrálním produktem hornické činnosti. Dle 

petrografického složení doprovodných hornin je hořlavá složka nedílnou součástí 

hlušiny. Uhelná substance se v hlušině vyskytuje ve formě volného čistého uhlí 
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s proměnlivou zrnitostí a ve formě vázaných uhelných částic dispergovaných 

v jemnozrnnějších karbonských horninách [5]. 

Hlušiny byly nejprve ukládány v ústí štol a mělkých jam, dodnes jsou patrné 

na vrchu Landek jako památka na těžbu z 18. a začátku 19. století. Typický je pro 

ně jejich vysoký tvar zabírající, co nejmenší plochu. V 50. letech minulého století 

byly vytvářeny ploché, tabulovité nebo stupňovité odvaly, již se záměrem vytvořit 

odpovídající podmínky pro jejich navrácení přírodě nebo pro jejich další využití. 

V 90. letech došlo k útlumu těžby, a tím se podstatně snížil objem ukládané 

hlušiny. V současné době se hlušina využívá jako stavební materiál sloužící pro 

vytváření zemních těles komunikací, materiál pro úpravy terénu, včetně sanací a 

rekultivací. Na části odvalů a haldách začalo zazeleňování přirozenou cestou – 

tzv. sukcese. Postupně vzniká nová krajina s vysokou biologickou hodnotou. 

V dnešní době jsou již z větší části odvaly v ostravské části revíru zapojené do 

krajiny [10]. 

Na území okresu Ostrava je umístěno 116 hlušinových deponií, v okresu 

Karviná 143 deponií a v okresu Frýdek-Místek 22 deponií. 

 

3.2.2. Tepelná aktivita odvalů 

 

Nejzávažnějším a nadále přetrvávajícím problémem zůstávají tepelně 

aktivní odvaly karbonských hlušin. V minulosti totiž nebylo možné hlušinu 100% 

vytřídit, z tohoto důvodu v ní stále zůstávalo velké množství samovznětlivé uhelné 

substance. Protiopatření spočívá v odtěžování, ochlazování a termickém 

sledování oblasti [5], [25].  

Samovznícení je typické pro vysoké kuželovité haldy – což jsou právě 

dlouhodobě hořící ostravské odvaly  Bezruč-Ema a Heřmanice. Na začátku 20. let 

20. století byly pro chudé lidi jediným zdrojem tepla za chladných nocí. 

Hořící halda má totiž funkci otevřeného systému komunikujícího s okolím 

nejen energeticky (včetně úniku tepla), ale i látkově. Při tepelném rozkladu uhelné 
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hmoty je zřejmé, že dochází k řadě fyzikálních a chemických reakcí za uvolňování 

velkého množství primárních i sekundárních chemických sloučenin, které jsou 

obsaženy v uhlí a v okolních horninách.  

 Zdrojem energie termických procesů odvalů karbonských hlušin je rozklad 

organické hmoty. Energetický rozklad začíná už při těžbě, nejrychlejší je u 

čerstvého uhlí. Při oxidaci nenasycených organických látek je uvolňováno největší 

množství tepla. Každou další exotermní reakcí, především oxidací železných kyzů 

je proces rozkladu urychlován. V případě optimální vlhkosti prostředí se molekuly 

vody účastní reakce mezi kyslíkem a uhlím, a tím se stává oxidace rychlejší. Při 

kondenzaci vodní páry dochází k vytěsnění oxidu uhličitého a uvolňuje se tak 

povrch uhelné hmoty k následné oxidaci. Takto vzniklá energie musí být průběžně 

odstraňována, pokud není, začne probíhat za teplot do 160 ºC desorpce plynů 

z uhlí, při větších teplotách vznikají oxidické komplexy a následuje zahoření. 

 Při oxidaci dochází k uvolnění tepla, naopak v redukčním prostředí partií 

hald bez přístupu vzduchu, se energie spotřebovává. Při teplotách více jak 350 °C 

dochází ke karbonizaci, při teplotách nad 1 000 °C může probíhat až 

vysokoteplotní karbonizace, což je známý proces využívaný v plynárnách a 

koksárnách s doprovodným vytvářením různorodých sekundárních produktů. 

Haldou procházejí plyny obsahující množství chemických látek, které se při 

provzdušnění mohou vznítit nebo se při snížení teploty u povrchu haldy uvolňují 

do ovzduší či na něm přímo krystalizují, následuje reakce s hlušinovým 

materiálem. Nová ohniska s velmi vysokými teplotami tak mohou vznikat i 

v místech, kde uhelná substance tvoří jen nepatrnou část haldového materiálu 

[11].  

3.3. Odval Heřmanice 

 

Sledovaný odval Heřmanice zaujímá celý komplex všech odvalů v ploše 

vymezené tratí Ostrava – Bohumín, heřmanickým rybníkem a spojnicí mezi doly 

Ida a Heřmanice. V minulosti byl odval Heřmanice složen ze dvou samostatných 

celků, které se sjednotily až po roce 1976. Jeden celek je situován severně od 
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bývalého dolu Ida, jedná se o odval Karolina. Druhý celek je odval Svoboda 

umístěný severně od bývalého dolu Heřmanice, jehož součástí byly i dílčí odvaly 

s názvy Autoodval a Provozní odval. Odval Heřmanice je založen na říční trase, 

na odval navazuje lokalita Natura. V tělese odvalu je uzavřená zabezpečená 

skládka nebezpečného odpadu s obsahem produktů z koksoven [12], [18].  

Na jihu sousedí s průmyslovým areálem, dále s areálem bývalého Dolu 

Heřmanice, s areálem věznice a Hrušovské chemické společnosti, spol. s.r.o. 

(dříve MCHZ). Rodinné domy v obci Vrbice jsou nejbližšími trvale obydlenými 

oblastmi, leží více než 600 m severním směrem. Jižním směrem jsou situovány 

městské části Heřmanice a Muglinov [17].  

Odval Heřmanice se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava 

statutárního města Ostrava [5].  

Slezská Ostrava je městským obvodem statutárního města Ostrava od roku 

1990. Obvod o výměře 41, 4 km2 tvoří celkem osm katastrálních území: Slezská 

Ostrava, Hrušov, Antošovice, Heřmanice, Koblov, Kunčice, Kunčičky a Muglinov. 

Čítá 21 161 tisíc obyvatel. 

Původní obyvatelstvo se živilo převážně zemědělskou výrobou. Poté ovšem 

většina obyvatelstva našla práci v průmyslovém okolí obce, hlavně při těžbě uhlí 

[19]. 

Odval Heřmanice se rodil při těžbě uhlí z Dolů Heřmanice a Ida (obr. 1), 

které byly v roce 1962 přejmenovány na Důl Rudý říjen. V dubnu roku 1990 byl 

opět přejmenován na Důl Heřmanice.  

 

     Obrázek 1: Důl Heřmanice [13] 
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Těžba uhlí začínala už v první polovině 19. století, ze začátku primitivním 

způsobem, postupně se stále zdokonalující technologií a dobývacími prostředky. 

Čistá roční těžba z původních 30-50 tisíc tun těžených původně jámou Ida byla 

postupně zvyšována až do rekordní výše 1280 tisíc tun, což bylo v roce 1960. Od 

roku 1971 dochází k poklesu těžby. 

Kromě těžby uhlí se zde těžil karbonský zemní plyn s hrubou výrobou cca 

80 000 m3/24 hodin s koncentrací odsávané směsi 65 % metanu. 

Těžba uhlí skončila k 30. 6. 1993 a do roku 1998 byl důl likvidován. Dne 30. 

6. 1998 došlo k explozi metanu, a tím došlo k zničení jámové budovy, větrních 

kanálů a budovy ventilátorů. Dne 9. 10. 1998 byla odstřelena i kozlíková těžní věž 

nad těžní jámou [13].  

 

3.3.1. Historie odvalu Heřmanice - od vzniku až po současnost  

 

Od zahájení hloubení jam Heřmanice byl transportován odvalový materiál 

důlními vozíky severně od nich. Mezi léta 1949 až 1954 datujeme postupný vznik 

provozního odvalu umístěného zhruba severovýchodně od dolu Heřmanice. 

Spojením provozního odvalu s plochým odvalem dolu Ida vznikal postupně odval 

Svoboda. Měl tvar dvojitého kužele, kvůli dopravníkům dopravujícím hlušinový 

materiál na místa SSZ a SSV. Výška odvalu Svoboda dosahovala v roce 1954 cca 

30 m. Východně od těchto odvalů se odvalovala hlušina na provozní odval na 

sever a východ k Heřmanickému rybníku, výška tohoto plochého odvalu se 

pohybovala okolo 10 m.  V té době odvalový materiál tvořila pouze netříděná 

hlušina. Dynamika odvalování dosáhla svého maxima v letech 1954–1961, kdy 

došlo k obrovskému nárůstu objemu kuželových odvalů Svoboda i ostatních 

provozních odvalů a k vzniku autoodvalu. Po roce 1961 se pokračovalo 

v odvalování na všech částech odvalu Svoboda, došlo ke zvýšení kuželových 

odvalů SSZ a SSV. Odvalování hlušiny na SSZ kužel skončilo v roce 1964, SSV 

kužel se vyvinul po úpravě dopravníku v komolý hřbetový odval. Provozní odval se 

rozšířil k severnímu svahu kuželových odvalů Svoboda, autoodval se rozšiřoval 
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především severním směrem. Vlivem postupné povrchové úpravy dostával 

podobu vějíře.  

Po roce 1964–1966 nastává rychlý rozvoj autoodvalu, následuje navrstvení 

další etáže, která zasahuje až do Hrušovského rybníka. Také provozní odval se 

přiblížil v nejvýchodnější části až k Heřmanickému rybníku. Po roce 1965 měla být 

zahájena stavba odkalovací nádrže K-1, ovšem s pracemi se začalo až kolem 

roku 1970 [14].  

Materiál na stavbu hrází pocházel z otvírek a příprav dolu Heřmanice, hráze 

byly pokračujícím autoodvalem. K stržení kužele odvalu Karolína došlo v roce 

1973, hlušina byla odvážena vozidly západním a severním směrem, dochází 

k zaplnění Hrušovského rybníka [15].  

K dalšímu snižování výšky hřbetového odvalu Karolína docházelo po roce 

1976. V letech 1978–1984 se vystavěly hráze k nádržím K-2 a K-3. Ve stejné době 

proběhlo konečné stržení hřbetového odvalu Karolína na úroveň autoodvalu a 

vzájemné spojení. Činnosti na rekultivacích skončily okolo roku 1985. Odvalové 

hospodářství bylo nadále provozováno pouze v severovýchodním prostoru 

provozního odvalu, a to jen do doby ukončení a likvidace dolu Heřmanice [16].  

Při likvidaci dolu Heřmanice byl odval dorovnán mírným svahem až na 

úroveň Heřmanického rybníka do tvaru plošného odvalu o tloušťce cca 30 metrů. 

Na západní části odvalu je již řízena rekultivace, střední části nezasažené 

termickým procesem jsou přirozeně ozeleněny. Termicky aktivní zóny se 

nacházejí ve východní a střední části odvalu. Budoucí využití lokality jako lesní 

plochy je v souladu s územním plánem [5]. 

Koncem 80. let minulého století byl v jihozápadní části odvalu Svoboda 

zaznamenán první požár s původem v endogenních procesech odvalu Heřmanice. 

Přestože se prováděly lokální sanační zásahy, došlo k rozšíření záparu původních 

prostor. V roce 1999 musely být realizovány sanační práce injektážní stěnou 

zamezující prostup požáru dále na jih. 
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 Další rozsáhlejší sanační práce musely být prováděny od roku 1998 v části 

účelové komunikace Provozního odvalu. Konkrétně spočívaly v úpravách tvaru a 

převrstvování terasy, ovšem efektivnost této sanace byla krátkodobá, tedy 

výsledek byl nulový. 

 V roce 2002 byl odval Heřmanice vyčleněn z majetku OKD a stal se 

součástí majetku státu, na odštěpném závodu ODRA státního podniku DIAMO. 

V roce 2003 zahájil DIAMO, s. p. ODRA realizaci projektu průzkumu a monitoringu 

zasažené části odvalu Svoboda. Pro zamezení prostupu termických procesů do 

tělesa kolejiště na jihu území musela být postavena dělící injektážní stěna. Při 

podzemním požáru, který zachvátil i Provozní odval se musel vymýtit veškerý 

zachovalý prostor. Odlesnění ploch bylo přípravou pro uskutečnění projektu 

s názvem Zajištění východní části odvalu Heřmanice jeho redepozicí. Kvůli migraci 

ohnisek podzemního požáru byl v roce 2007 projekt rozšířen o další část odvalu – 

plochu přiléhající k původně sledované ploše ze západu, kde se nachází závozem 

uzavřená a sanovaná skládka chemických odpadů, dnes v majetku OKD, OKK 

[17]. 

3.3.2. Klimatické podmínky  

  

 Odval Heřmanice patří k mírně teplé klimatické oblasti. To zaujímá období 

roku s dlouhým létem teplým, vlhkým až mírně suchým. Přechodné období je zde 

ovšem krátké, s mírně teplým jarem i podzimem, zima je krátká, mírně teplá a 

velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. V Ostravě je průměrná teplota 

8, 6 °C. 

 Z pohledu dlouhodobých průměrných měsíčních úhrnů je největší úhrn 

srážek v červnu, kdy naprší přes 100 mm srážek. V červenci bývá nejvyšší 

dlouhodobá průměrná teplota, a to 17–18 °C.  

 Ostravská pánev je z větší části obklopena věncem hor, které stojí v cestě 

západnímu proudění. Toto proudění přináší vlhký vzduch, proto Ostravská pánev 

leží převážně ve srážkovém stínu. Otevřená krajina k severu a severovýchodu 

vyvolává chladnější dny v zimním a v jarním období, a to vlivem těchto proudění. 

Při proudění vlhkého vzduchu od Severního moře dochází k větším srážkám, 

k vytvoření nízké oblačnosti a v chladném období k déle trvajícím mlhám. K tomu 
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ještě napomáhá vysoká koncentrace průmyslu, husté zástavby a rostoucí intenzity 

dopravy města. 

3.3.3. Hydrologické podmínky 

 

 Z hlediska hydrologického spadá odval Heřmanice do dílčího povodí řeky 

Odry s plochou 9, 253 km2. Západně se vlévá Ostravice jako pravý přítok řeky 

Odry, která protéká cca 700 m severně od hranice odvalu. Heřmanický rybník se 

nachází východním směrem asi 1 km, ústí do něj Heřmanický potok. Stružka je 

přítokem Odry a obtéká ze severovýchodu odval s plochou 12, 397 km2. 

 Odvodňování odvalu probíhá do bezejmenného toku ústícího do vodních 

nádrží mezi odvalem a železniční tratí na Bohumín. Vodní nádrže jsou 

odvodňovány do Odry, menší část odvalu je s největší pravděpodobností 

odvodňována do odkališť ležících na východě.  

3.3.4. Fauna a flóra 

 

 I na odvalu je povrch porostlý stromy. V letech 1986-1989 byl jižní a 

východní svah odvalu osázen listnatými dřevinami. Výsadba plnila funkci 

ozelenění, ale hlavně zpevnila jihovýchodní a severovýchodní svah odvalu. 

Sazenice stromů se sázely přímo do důlní hlušiny, takže dnes současný vzrůst a 

habitus stromů vypovídá o kvalitě substrátu (hlušiny). Osázená část odvalu patří 

mezi rozmanitější část odvalu. Z biologických druhů stromů se zde vyskytují břízy, 

v malé míře je zastoupen topol osika. Tyto druhy rostou v centru odvalu. Od středu 

plošiny odvalu rostou trnovníky akáty a na svazích najdeme duby, borovice a 

buky. 

 Mezi zvířata, která se zde vyskytují, patří bažant obecný, srnec obecný, 

zajíc polní a liška obecná [21].  

Vedle toho na svazích lze spatřit stoupající dým, síru usazenou na 

kamenech a zuhelnatělé pařezy. To jsou pozůstatky ještě stále rostoucích dřevin, 

vysázených v 70. a 80. letech minulého století, jejichž kořeny se při otevřených 

požárech Heřmanické haldy vznítily [22]. 
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3.3.5. Ekosystémy a stav životního prostředí vlivem odvalu Heřmanice 

 

 Původní ekosystémy na místě odvalu Heřmanice byly vlivem těžby černého 

uhlí zničeny. Nacházely se zde asi podmáčené louky a vodní plochy, důkaz jejich 

existence nám vypovídají vrstvy černé organické hmoty jílovité konzistence. Dle 

zbytků dřevin je zde předpoklad zastoupení lužních lesů.  

 Dnešní ekosystémy haldy Heřmanice jsou poněkud chudé a málo stabilní. 

Jen na některých částech odvalu jsou více rozmanité, a to jen kvůli umělému 

zalesňování zamezujícímu sesuvům svahu [21].  

 Odval je součástí ÚSES, což znamená předpoklad zlepšení stávající 

situace na místě odvalu. Dle územního plánu bude plocha navrácena do stavu 

lesní vegetace. Z hlediska krajiny a celkového krajinného rázu by plánované 

odtěžení odvalu mělo přispět k jeho zlepšení [23].  

 

 Životní prostředí ve sledované oblasti je výrazně narušené, a to zejména 

dlouhodobou průmyslovou činností (těžbou černého uhlí). Jedná se o starou 

ekologickou zátěž. V případě neodstranění odvalu nastane velké riziko zhoršení 

dosavadního stavu u téměř všech složek životního prostředí, hlavně u kvality 

geologického podloží, vod a půd. 

 

 Další velké riziko je v přetrvávající termické aktivitě odvalu. Ohrožuje 

především kvalitu ovzduší, biotop a na něj navazující ÚSES. Předpokládá se však, 

že při plynulém odvozu hlušiny, by nemělo dojít k výraznému riziku zahoření. Na 

základě celkového zhodnocení lze tvrdit, že stávající stav existence odvalu působí 

negativně na všechny složky přírodního prostředí i zdraví obyvatel [21], [44]. 

 

3.4. Flotace 

 

 Rozdružovací metoda nerostných a druhotných surovin, tzv. flotace, se 

začala více využívat ve 20. století. V roce 1892 bylo patentováno první flotační 

zařízení na pěnovou flotaci. V dalších letech následovalo patentování flotátorů 

nejrůznějších typů a konstrukcí.  
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 V této době nachází flotace velké uplatnění nejen při úpravě primárních 

surovin, ale i surovin sekundárních, konkrétně kovonosných odpadů. Dále se 

flotace používá při čištění odpadních vod, v papírenském průmyslu, 

v biotechnologiích, při rozdružování plastů a v dalších průmyslových odvětvích 

[24]. 

3.4.1. Pěnová flotace 

 

Pro flotaci uhlí se nejvíce osvědčila pěnová flotace, při které musí být 

dodrženy základní postupy a operace jako například příprava správné hustoty 

částic minerální suspenze, kvalita flotační pěny, velikost částic, přídavky vhodných 

činidel, správné míchání apod. [34]. Na obrázku 2 je zobrazen jednoduchý příklad 

flotačního cyklu. 

 
Obrázek 2: Schéma flotačního cyklu [24] 

   

Z hlediska technologického rozlišujeme tři typy flotací: 

1. Základní flotace – je první fází flotačního rozdružování jedno nebo 

vícesložkové suroviny, při které dochází k oddělení užitkové složky od 

neužitkové. Při flotaci vícesložkových rud je důležité zvolení správného 

postupu flotace. Dle toho uplatňujeme postup selektivní, kolektivní nebo 

kombinované flotace.  
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2. Přečistná flotace – flotuje se pěnový produkt vzniklý po základní flotaci, 

protože stále obsahuje velké procento neužitkových složek. Pěnový 

produkt bývá flotován většinou 2–4 krát. 

3. Kontrolní flotace – jde o opakovanou flotaci nepěnového produktu, jež 

zabraňuje ztrátám užitkové složky proniknout do odpadního produktu. 

Kontrolní flotace se provádí 2–3 krát [24].  

Flotační proces lze definovat jako způsob oddělování minerálů, který je 

založen na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech povrchu minerálních zrn, 

příčinou je odlišná měrná povrchová energie. Každá částice je složena ze dvou 

energií: potencionální a povrchové [41].  

Při průběhu flotačního procesu musí být zajištěny nejlépe všechny 

technologické parametry, konkrétně vlastnosti užitkových minerálů podmiňující 

jejich flotovatelnost, specifické složení surovin, jejich charakteristika zrnitosti, 

složení vody, hustota a teplota rmutu, reagenční režim flotace, účinnost práce 

flotačního stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu 

na úpravně [32].  

Způsob vzniku a aktivita minerální flotace uhlí, míra fragmentace 

subminerální látky, rychlost uvolňování organických látek z minerálního složení, 

zrnitost uhelných kalů, koncentrace pevných látek v suspenzi, kvalita, množství a 

způsob použití flotačních činidel, způsob provzdušnění jsou další faktory, které 

ovlivňují průběh a kvalitu flotace. 

 Pro zvýšení flotačních účinků k získávání uhlí či jiného produktu při flotaci, 

se používají flotační činidla. Dle schopností se dělí na zvyšující a snižující 

vlastnosti užitkové složky.  

První skupinou jsou nepolární činidla, působící na zvýšení hydrofóbnosti 

uhlí. Do druhé skupiny se zařazují činidla vlastností polárních kapalin, které 

vytvářejí trvalou pěnu na povrchu koncentrátu uhlí. Třetí skupina zahrnuje různé 

typy sloučenin: peptizéry, vločkovače, zesilovače, aktivátory, regulátory pH 

prostředí. 



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

22 
2015 

 V současné době se v praxi využívají komplexní činidla. Tato činidla plní 

činnosti všech druhů činidel a složením jde o vícesložkové směsi [33]. 

3.4.2. Frakční flotace 

 

Kvůli flotovatelnosti jednotlivých složek v surovině se nejprve v laboratořích 

provede frakční flotace. Prakticky se provede flotace malé navážky flotované 

suroviny (100–200 g / 1 dm3) na laboratorním flokátoru, kdy se postupně odebírá 

pěnový produkt podle stanovených časových rozestupů. Následuje filtrace 

produktů flotace i s nepěnovým produktem. Poté se stanoví jejich procentuální 

hmotnostní podíly, neboli výnosy, a jejich popelnatosti nebo kovnatostí 

jednotlivých produktů. Z takto získaných výsledků se sestrojí křivky flotovatelnosti, 

které se použijí jako podklad pro nastavení požadovaného režimu flotace [24].  

 

3.4.3. Flotace uhlí 

 

Rozdružováním nejjemnějších podílů těženého černého uhlí, které vznikají 

otěrem a rozpadem při těžbě a úpravě, se zabývá flotace uhlí. Prakticky se ovšem 

využívá jen na úpravu koksovatelného uhlí. Uhelná zrna o velikosti 2–3 mm 

mohou flotovat, ale v praxi se flotují zrna menší než 0,5 mm. Z finančního hlediska 

je flotační úprava 4–5 krát dražší než gravitační způsoby úpravy uhlí, proto se 

snižuje množství velmi malých uhelných zrn přiváděných na flotaci. Z hlediska 

kvality získaných koncentrátů je flotace nejlepší ze všech ostatních způsobů úprav 

uhelných kalů a prachů. Při flotaci uhlí přechází velké množství upravované 

suroviny do pěnového produktu, takže se zvyšují nároky na flotační stroje. Výkon 

flotačních strojů je v rozmezí 0, 6 – 1, 5 tun sušiny na 1 m3 objemu flotačního 

stroje za hodinu, optimum pro zahuštění rmutu je asi 200–350 g tuhých částic na 

litr rmutu, což odpovídá poměru T:K = 1:4 až 1:85 [3]. 

V současnosti, a to hlavně díky zdokonalování selektivní flotace, je možné 

využívat staré odvaly jako nové zdroje surovin, kdy se získává značné množství 



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

23 
2015 

užitkových složek, v minulosti už považované za nevyužité. Při flotační technologii 

úpravy kalů lze získat jemné podíly vysoce hodnotného koksovatelného uhlí [4]. 

Stále se provádějí výzkumy a pokusy ohledně zpracování a následného 

odstranění starých odvalů, neboli starých ekologických zátěží vzniklých po důlní 

činnosti. U tohoto konkrétního výzkumu bylo odebráno 12 uhelných vzorků, které 

byly uloženy v odpadním rybníku dolu Jankowice v Polsku (Horní Slezsko). Pro 

laboratorní analýzy se odebraly série vzorků přímo z nádrže, poté se 

zprůměrovaly, a dle následujících požadavků, byl zkoumaný materiál extrahován. 

Poté následovala úprava zrnitosti. Pro flotaci byla použita flotační činidla Montanol 

a RF 65.  Po použití Montanolu byla výhřevnost koncentrátu 27, 4 MJ/kg a při 

stejné dávce flotačního činidla RF 65 činila výhřevnost 28,  MJ/kg. Obsah popela 

v provozním stavu pro vlhkost 30 % měla hodnotu 10, 36 a pro 18 % hodnotu 12, 

13 %. Pro ověření bylo použito stejné činidlo akorát v množství 500 g Mg. Flotační 

test se prováděl v Jankowicích v závodě na zpracování uhlí. Průměrný výtěžek byl 

přibližně 42 %, obsah popela v koncentrátu 7, 5 – 9 % a obsah vlhkosti po 

odvodnění v rozmezí 26 – 30 %. Výhřevnost byla stanovena kolem 22, 0 MJ/kg 

[26].  

Jeden z dalších výzkumů flotace černého uhlí, a to z osmi lokalit, proběhl za 

účelem zjištění flotovatelnosti jednotlivých vzorků při použití sběračů Flotalex a 

Montanol.  Testy byly provedeny na vzorcích černého uhlí z karvinského revíru – 

z dolů Dukla, ČSM, ČSA, dále na vzorcích černého uhlí z Polska z úpraven uhlí 

dolu Jaworzno, Marcel, Staszicz a na rumunských vzorcích, z lokalit Brut Paroseli 

a Brut Petrosani.  

Flotační testy se realizovaly v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství na přístroji VRF-1, výrobku RD Příbram. Jedná se o měsidlový flotátor 

s vlastním přívodem vzduchu. Dávka sběrače byla 500 g/t a zahuštění rmutu bylo 

150 g/l. Následovala realizace frakční flotace, koncentráty se odebíraly po 1., 2., 3. 

a 5. minutě. Po ukončení frakční flotace byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován 

na tlakovém filtru a vysušen v sušárně při teplotě 105 °C. Vysušený vzorek se 

zvážil, zkvartoval a provedla se analýza obsahu popela, poté byly flotační 

koncentráty a odpady podrobeny mikropetrografické analýze.  
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Z výsledků těchto experimentů vyplynulo, že belgický sběrač Montanol 

vykázal lepší sběrací účinky u vzorku pořízeného z úpravny uhlí dolu Jaworzno, 

ČSA, ČSM. Sběrač Flotalex vykázal lepší selektivitu u vzorku z úpravny uhlí dolu 

Staszicz. Vzorky z Jakowic, Marcela, Dukly, Brut Paroseli měli sběrací a selektivní 

účinky obou sběračů takřka identické. Dále z výsledků vyplývá, že skoro celá 

anorganická hmota neflotuje a přechází do flotačního odpadu, při použití Flotalexu 

do flotačního koncentrátu odebraného v 5. a po 5. minutě a flotačního odpadu 

přechází 66 % anorganické hmoty. S použitím Montanolu přechází 70 % 

anorganické hmoty [27].  

V poslední době je v provozu šest černouhelných úpraven, které provozuje 

OKD a ČMD, a.s. Flotace se prakticky využívá v pěti úpravnách, kde se používají 

pro řízení pouze dva systémy: 

1. Polský systém – starší systém dávkující množství flotačních činidel 

dle množství pevné fáze v surovině, používá se v úpravně Dolu 

Darkov. 

2. Novější způsob řízení flotace – vyvinutý firmou ATP Soukup s.r.o. 

Vychází ze skutečného množství pevné fáze a hodnoty obsahu 

popela hlušin každého flotátoru. 

Vývoj řízení flotace v OKD prošel řadou změn. Původní řízení bylo lokální 

pomocí analogového regulátoru TRS s třípolohovým výstupem. Donedávna se 

používalo v uzavřené úpravně Dolu 9. Květen a v úpravnách Dukla a ČSM. Další 

realizace byla v nahrazení lokální regulace přímým řízením počítačem. Zavedeno 

v úpravně Jan Karel nebo v úpravně Paskov. 

 Řízení flotace vede ke zvýšení výnosů při požadovaném obsahu popela 

flotačních hlušin oproti neřízené flotaci [28]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST – FLOTAČNÍ TESTY 

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo praktické ověření možnosti 

snížení popelnatosti suroviny z odvalu Heřmanice a to alespoň na úroveň kvality 

energetických vysocepopelnatých uhlí pomocí flotačního rozdružování. 

 Jako flotační pěnič byl použit u všech flotací polyethylenglykol (PEG). Jako 

sběrač byl použit u flotace č. 1. Gyrol SYN 75W-90 převodový olej, což je odpadní 

produkt po leštění křemíkových desek, u flotace č. 2. byl použitý PP 90, tj. 

převodový olej a konečně olej Mogul 15W–40 v případě flotace č. 3. Všechny 

flotační testy probíhaly v laboratořích VŠB-TU Ostrava, institutu environmentálního 

inženýrství. 

 Frakce odebraného vzorku byla 0–8 mm. Vzorek byl odebrán v části, kde 

probíhá odtěžování svahu. Odebrání vzorku probíhalo ve dvou fázích s týdenním 

odstupem. V první fázi bylo odebráno množství vzorku o určité frakci 0–8 a za 

týden, po viditelném pokračujícím odtěžování svahu, se odebrala druhá část 

vzorku. Celková hmotnost vzorku byla zhruba 5 kg. Vzorek se musel promísit kvůli 

zajištění homogenity a reprezentativnosti [38]. 

 

4.1. Metodické postupy 

 

Následující kapitola popisuje přesně prováděné postupy flotačního 

rozdružování. Ze získaných výsledků pak byly stanoveny výnosy, popelnatosti a 

výtěžnosti hořlaviny do jednotlivých produktů flotace. 

 

4.1.1. Flotační činidla 

 

V této práci bylo použito více činidel, které zajišťují lepší flotaci černého 

uhlí. Byl použit pěnič PEG ve všech třech flotacích a sběrače: Gyrol SYN 75W–90 

(převodový olej použitý při leštění křemíkových desek) u první flotace, PP 90 
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převodový olej při druhé flotaci a u třetí flotace olej Mogul 15W–40W. V následující 

části podkapitoly je uvedena stručná charakteristiky jednotlivých činidel. 

Polyethylenglykol (PEG) je organická kapalina, rozpouštějící alkoholy, 

aromatické uhlovodíky. Odebrané množství určené k flotačnímu pokusu této práce 

bylo získáno ve firmě ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., ve které 

je autorka práce zaměstnána. V této firmě se používá při výrobě křemíkových 

desek, jako řezací chladicí kapalina při řezání krystalu na jednotlivé desky. Podle 

bezpečnostního listu jeho složení odpovídá vlastnostem pěniče, proto použití při 

flotaci. Je mísitelný s vodou ve všech poměrech, hygroskopický. Jeho chemický 

vzorec HO (C2H4O) nH – polyethylenglykol [30]. PEG má výborné pěnotvorné 

vlastnosti při nízké spotřebě a malé toxicitě. Používá se nejčastěji při flotaci 

chalkopyritu, pyritu, tetraedritu, barytu a také při flotaci černého uhlí [24]. 

 

 Gyrol SYN 75W–90 je automobilový převodový olej používaný ve firmě ON 

SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. při leštění křemíkových desek. 

Použité množství odpadního oleje po leštění křemíkových desek při flotaci číslo 

jedna. Ve vodě je nerozpustný [31]. 

 

Gyrol PP 90 SAE90 je automobilový převodový olej, který se běžně používá 

k mazání převodových ústrojí. 

 

MOGUL GX 15W–40 4L je minerální motorový olej určený zejména 

k mazání moderních benzínových a naftových (přeplňovaných) motorů osobních 

automobilů. 

 

4.1.2. Příprava flotačního vzorku 

 

 Po přenosu vzorku do laboratoře měl vzorek přirozenou vlhkost. Proto se 

jeho část dala sušit do sušárny o teplotě 105 °C.  



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

27 
2015 

Následně byl pomlet ve vibračním mlýnu, prosítován na velikost zrn pod 0,5 

mm. Takto připravený vzorek byl připraven k flotaci. 

  

4.1.3. Flotace základní a přečistná 

Flotační proces s flotačními činidly byl proveden za těchto podmínek: 

 Zahuštění přívodu 100 g/l 

 Zrnitostní třída vzorku 0 - 0, 5 mm 

 Dávka flotačního činidla:  

o pěnič – 5 kapek (1300 g/t) při základní flotaci + další 2 

kapky (500 g/t) při přečistné flotaci 

o sběrač – 2 kapky (500 g/t) při základní flotaci 

o doba agitace rmutu 5 minut 

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

o doba flotace 15 minut. 

Do předem připravené flotační cely bylo odváženo 100 g vzorku pomleté 

haldoviny o velikosti částic pod 0, 5 mm. Vzorek byl důkladně promíchán s vodou 

a následovalo přidání flotačních činidel. Nejprve byl do rmutu přidán sběrač. Po 2 

minutách byl pak přidán pěnič. Doba agitace trvala 5 minut. Vzorek byl flotován na 

laboratorním pneumo-mechanickém flotátoru VRF-1 (obrázek 5).  
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Obrázek 3: Flotátor VRF-1 

Po ukončení agitace, zapnutí přívodu vzduchu a doplnění rmutu vodou po 

okraj flotační cely, se začala tvořit mineralizovaná pěna, která byla shrabována do 

připravených kádinek. Proces základní flotace trval 15 minut. Po celou dobu 

procesu byla doplňována voda ve rmutu a střičkou se čistily kraje flotační cely, 

shrabovací zařízení. 

Po základní flotaci následovala flotace přečistná, kdy byl znovu flotován 

pěnový produkt. Kleslý produkt (odpad), který zůstal po základní flotaci, byl 

pomocí vývěvy zfiltrován a vysušen při 105 °C.  

Při přečistné flotaci se do pěnového produktu přidaly další 2 kapky pěniče 

PEG. Flotace probíhala deset minut. Po deseti minutách byl výsledný pěnový 

produkt (koncentrát) a kleslý produkt (meziprodukt) zfiltrován a vysušen při 105 

°C. Stejným způsobem probíhala i flotace číslo 2 a 3. 

Po zvážení všech produktů flotačního rozdružování byly vypočteny výnosy 

a stanoveny popelnatosti. 
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4.1.4. Stanovení popelnatosti 

 

Do předem připravených porcelánových misek, které byly řádně označeny, 

se odvážil 1, 00 g vzorku z jednotlivých produktů flotace. Tyto vzorky byly uloženy 

do muflové pece, kde byly spáleny dle normy ČSN ISO 1171. Na základě 

hmotností zbytků po spálení byly stanoveny popelnatosti jednotlivých vzorků. 

 

 

Obrázek 4:  Vzorky po vypálení 

 

4.2. Výsledky flotačních testů 

 

Výnosy, výtěžnosti a popelnatosti jednotlivých produktů flotace č. 1, 2 a 3 

jsou uvedeny v následujících tabulkách 1-3. Popelnatost vzorku před flotací 

(přívod) byla 81, 1 %. 

 

Tabulka 1:  Výsledky flotace odvalu Heřmanice PEG - Gyrol 

Frakce Výnos (%) 
Obsah popela 

(%) 

Výtěžnost hořlaviny do 
koncentrátu 

(%) 

K 18,07 46,71 48,03 

M 11,58 88,01 6,92 

O 70,35 87,16 45,05 

Součet 100  100 
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Tabulka 2:  Výsledky flotace odvalu Heřmanice PEG - PP 90 

Frakce 
Výnos 

(%) 
Obsah popela 

(%) 

Výtěžnost hořlaviny do 
koncentrátu 

(%) 

K 23,8 54,9 57,52 

M 12,57 86,79 8,89 

O 63,63 90,15 33.59 

Součet 100  100 

 

 

Tabulka 3:  Výsledky flotace odvalu Heřmanice PEG - 15W-40 

Frakce 
Výnos 

(%) 
Obsah popela 

(%) 

Výtěžnost hořlaviny 
do koncentrátu 

(%) 

K 33,83 62,68 70,18 

M 16,62 91,07 8,25 

O 49,55 92,17 21,57 

Součet 100  100 

 

Grafické porovnání popelnatostí v rámci všech flotací je pak znázorněno 

v grafu 1. 

 



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

31 
2015 

 

Graf 1 Porovnání popelnatosti vzorků 

 

4.3. Frakční flotace 

 

Následně byly provedeny frakční flotace. Odváženo bylo 100 g již 

upraveného vzorku použitého při základní a přečistné flotaci.  

 Při první frakční flotaci byl použit olej Gyrol v počtu 2 kapek (500 g/t) + 

pěnič PEG v počtu 5 kapek (1300 g/t). Při druhé frakční flotaci byl použit olej PP 

90 + pěnič PEG, ve třetí olej Mogul 15W–40 + PEG. Podmínky flotačního procesu 

a dávky činidel byly nastaveny opět stejně. Následně byla provedena frakční 

flotace, kdy se odebíral pěnový produkt v intervalu po 1., 3., 5., 10. a 15. minutě. 

Vzorky byly zfiltrovány, vysušeny (105 ˚C) a zváženy. Poté byly opět vypočítány 

výnosy, stanoveny popelnatosti a sestrojeny křivky flotovatelnosti. Grafy frakčních 

křivek jednotlivých olejů jsou zobrazeny na obrázku 5-7. 
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Obrázek 5: Flotační křivky flotace 1 -  Gyrol 
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Obrázek 6: Flotační křivky flotace 2 PP 90  

 



Iveta Trčková: Flotace kalů z odvalu Heřmanice 

34 
2015 

 

Obrázek 7: Flotační křivky flotace 3 Mogul 15W-40 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit vhodnost olejů, jako neionogenních 

sběračů, při získávání hořlaviny ze suroviny z odvalu Heřmanice. Byl kladen důraz 

na odpadní olej Gyrol (odpadní produkt vzniklý po leštění křemíkových desek).  

Při srovnání s výnosy flotačních koncentrátů za použití flotačního činidla 

Montanol 800 (36,17 %) a Montanol 551 (31,74 %) byl výnos koncentrátu za 

použití odpadního oleje Gyrolu jen 18, 07 %, převodového oleje PP 90 23, 8 % a 

automobilového oleje Mogul 33, 83 %. Jediný automobilový olej Mogul 15W-40 

měl srovnatelný výnos s těmito profesionálními činidly [38]. 

Co se týče popelnatosti, tak Montanol 800 ani Montanol 551 nedosahoval 

parametrů odpadního oleje Gyrol, kdy činil obsah popela v koncentrátu 46,71 %. U 

Montanolu 800 byla popelnatost 63 % a u Montanolu 551 pak 64 %.  

Gyrol je tudíž, co se popelnatosti týče, nejkvalitnější koncentrát ze všech 

provedených flotací. Bohužel však dosahuje malého výnosu (18,07 %) a výtěžnost 

hořlaviny do koncentrátu je pouze 48,03 %. Do meziproduktu přešlo 6,92 % a 

45,05 % hořlaviny skončilo v odpadu.  

Tyto hodnoty by se daly zřejmě vylepšit, kdyby se tento odpad dále flotoval, 

provedly by se jedna nebo dvě kontrolní flotace. Takto získaná hořlavina by se pak 

vrátila do procesu základní flotace. V rámci snížení popelnatosti koncentrátu by 

mohly být provedeny také další přečistné flotace.  

Popelnatost flotačního koncentrátu za použití Gyrolu dosahovala tedy 46,71 

%. Hodnoty popelnatostí u energetických hnědých uhlí, například u mosteckého 

hnědého uhlí, se pohybují od 26 - 42 %. Dalo by se říct, že tento flotační 

koncentrát se těmto popelnatostem přibližuje. Nejspíše by ho však bylo vhodné 

smíchat s jiným uhlím obsahujícím méně popela nebo spoluspalovat s biomasou. 

To však závisí na více faktorech, než je pouze obsah popela.  

Flotační testy ukázaly, že odpadní olej Gyrol vykazuje dobré sběrací účinky 

a dosáhl, oproti ostatním zkoušeným olejům, ale i profesionálním flotačním 

činidlům (Montanol 800 a Montanol 551) nejnižší popelnatosti flotačního 
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koncentrátu. Bylo by zajímavé využít tohoto oleje při dalších flotačních testech a 

postupech, o kterých se zmiňuji výše. 
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