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Abstract: 

The topic of ground and surface waters remediation is very actual and frequently realised. There are 

many remediation technologies developed and used to eliminate or decrease (under appropriate limits) 

the level of contamination. Detail investigation on locality shown, that area of village Poproč is 

intensively affected by mining activities. Main contaminants in all studied parts of environment are Sb 

and As, occasionally Pb, Zn and Cu too. Several remediation technologies (designed on the base of 

usage of zero-valent iron,  controlled crystallization of secondary Sb mineral phases and sedimentation 

of solid phases) will be tested in laboratory and field condition for removal of contamination from 

ground waters. 
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Abstrakt: 

Problematika odstraňovania kontaminácie povrchových a podzemných vôd je v celosvetovom meradle 

veľmi aktuálna a často riešená. Na zníženie negatívnych vplyvov znečistených území na zdravie ľudí 

a ostatných zložiek životného prostredia je v súčasnosti vyvinuté veľké množstvo sanačných postupov, 

ktorými sú zo životného prostredia odstraňované znečisťujúce látky alebo je znižované riziko 

vyplývajúce zo znečistenia na akceptovateľnú úroveň (sanačný limit). Podrobný prieskum na lokalite 

potvrdil, že okolie obce Poproč je výrazne zaťažené banskou činnosťou. Hlavnými znečisťujúcimi 

látkami vo všetkých sledovaných prírodných zložkách životného prostredia sú arzén a antimón, 

a lokálne aj zvýšené obsahy Pb, Zn a Cu. Na odstránenie kontaminácie povrchových vôd budú 

v laboratórnych a terénnych podmienkach testované viaceré sanačné metódy založené na využití 

sorpcie na železo (Fe
0
), kontrolovanej kryštalizácie sekundárnych Sb minerálov 

a sedimentácie pevných častíc. 
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Úvod 

Opustené Sb ložisko Poproč je situované v JV časti Spišsko-gemerského Rudohoria, presnejšie 

v Petrovej doline SV a S od obce Poproč. Ťažba Sb rudy začala pravdepodobne už v 17. storočí 

a definitívne bola ukončená v roku 1965. Sb výskyty na ložisku Poproč boli predmetom intenzívneho 

kutania a ťažby najmä v 19. storočí a začiatkom 20. storočia. V území je známych 7 žíl a indícii Sb 

zrudnenia. Žily sa viažu na strmo uklonené až zvislé zlomové štruktúry smeru V–Z, ktoré sú 

konformné s bridličnatosťou. Všetky žily ležia v ultramylonite alebo tektonickom íle. Šošovky 

kremeňa s antimonitom sú miestami mocné až 20 m, priemerne však iba okolo 1,5 – 2m (Grecula et 

al., 1995). Najvýznamnejšia žilná štruktúra je Anna – Agneška. Vo východnej časti ložiska bola žilná 

štruktúra Anna – Agneška otvorená štôlňou Agneška (obr.1.), vyššie bola Dolná a Horná Lukáčka, 

Dolná a Horná Berta, sv. Trojica a sv. Štefan. Západnú časť štruktúry tvorila štôlňa Anna a vyššie 

Nová Anna (Grecula ed., 1995). Okrem žíl Anna – Agneška boli v popročskej oblasti dokumentované 

aj žily Filip – Jakub, Jozef – Barbora, Lazy, Popová lúka, Jalová, Borovičná hôrka, Ferdinand, 

Libórius, Zlatník, Podkovec, Kobylianka a Holička. Východne od obce Poproč sa nachádza baňa 

Rúfus, v ktorej sa ťažila sideritová železná ruda. 

 



 
 

Hlavným minerálom Sb žíl je vždy kremeň a antimonit, vedľajšie minerály sú pyrit, arzenopyrit, 

markazit, pyrotit, berthierit, chalkopyrit, tetraedrit, sfalerit, zinkenit, füllöpit, jamesonit, chalkostibit, 

sfalerit a senarmontit (Kaličiaková et al., 1996; Klimko 2009). Antimonit tvorí tzv. liaty typ rudy, ale 

aj impregnácie v okolí žily. V rokoch 1931 – 1965 sa v Poproči vyťažilo 10,3 kt antimónu a 80 kg 

zlata. Najvýznamnejším žilným pásmom popročskej oblasti je žilné pásmo Anna-Agneška (Grecula et 

al., 1995). Kvalita rúd tu bola 1,85% Sb, 12,6% Fe, 0,12% Cu, 0,01% Zn, 0,19% As a 0,4% Pb 

s obsahom 3 – 6 g.t-1 Au v koncentráte. Ruda bola spracovaná flotáciou a odpad (flotačné kaly 

a piesky) bol deponovaný na tri odkaliská (Kaličiaková et al., 1996). Záujmové územie geograficky 

patrí k Volovským vrchom a je odvodňované potokom Olšava, ľavostranným prítokom rieky Bodva.  

 

Zdrojom kontaminácie vôd, pôd a sedimentov sú hlavne banské vody vytekajúce zo štôlní. Obsahy Sb 

vo vode vytekajúcej zo štôlne Agnes boli stanovené na  380 až 600 μg·l
-1

, obsahy As 2 150 až 2 400 

μg·l
-1

. Vzhľadom na pomerne veľký prietok vytekajúcej banskej vody, ktorý dosahuje 6,85 l/s, je tento 

zdroj kontaminácie veľmi významný. Z ostatných stopových prvkov majú významné zastúpenie 

v banských vodách Co (120 μg·l
-1

), Ni (68 μg·l
·1
) a Zn (793 μg·l

-1
). V banskej vode z opustenej štôlne 

Agnes sú aj vysoké koncentrácie síranov (272 mg·l
-1

), ktoré sú produktom oxidácie sulfidov 

v horninovom prostredí. Tiež obsahy Fe a Mn sú veľmi vysoké (Fľaková et al., 2009). 

 

 
 

Obr. 1: Lokalizácia štôlne Agnes 

 

V banskej vode zo štôlne Agnes sú obsahy As a Sb vyššie ako najvyššie medzné hodnoty v Nariadení 

vlády SR č. 354/2006 Z. z. Vo vode zo štôlne taktiež obsahy Fe, Mn a Ni nevyhovujú tomuto 

nariadeniu. Banská voda a priesakové vody z odkaliska priamo znečisťujú tok Olšava a tiež riečne 

sedimenty a pôdy. V závislosti od prietoku Olšavy dochádza k riedeniu znečistenia povrchovou 

vodou.  

 

Metodika 

Plánované laboratórne experimenty budú rozdelené na 2 skupiny testov: 

- statické „batch“ experimenty - stanovenie adsorpčnej rovnováhy pomocou „batch“ experimentov, 

kryštalizácia Sb sekundárnych minerálnych fáz z roztokov z rôznou koncentráciou Sb, Fe a As 

- kolónové dynamické experimenty. 

 

V súčasnosti boli realizované len kolónové dynamické experimenty, pri ktorých boli použité ako zdroj 

Fe špony vo forme odpadu zo sústružníckych dielní a voda zo štôlne Ágnes. 

 

 

 

 



 
 

I. etapa. – pokusy se železnými šponami 

- Ako náplň do kolón sa použila zmes magnezitu, dolomitu a aktivovaných Fe špôn.  

- 500 ml vody bolo použité na pretekanie cez kolóny. Voda bola dávkovaná do kolón pomocou 

perstaltického čerpadla. 

- Po každom cykle, bolo odobraté 50 ml vzorky, v ktorej sa stanovili hodnoty pH a Eh. 

- Celkovo boli realizované štyri cykly dynamického prietoku. 

Vzorky z jednotlivých cyklov boli prefiltrované a zafixované pridaním 1 ml koncentrovanej HNO3 

a transportované v chladiacom boxe do akreditovaných laboratórií EL s. r.o. Spišská Nová Ves (AES-

ICP, AAS technika generácie hydridov, iónová chromatografia a spektrofotometrické metódy). 

 

II. etapa – pokusy so zmesou železných špôn a zeolitu 

- Ako náplň do kolón bola použitá zmes zeolitu (klinoptilolit, lokalita Nižný Hrabovec) s aktivovanými 

Fe šponami. 

- Ďalší pracovný postup bol rovnaký ako v etape I. 

 

III. etapa – pokusy so zmesou železných špôn a aktívneho uhlia 

- Ako náplň do kolón sme použili čisté aktívne uhlie a zmes aktívneho uhlia a železných špôn. 

- Ďalší pracovný postup bol rovnaký ako v etape I. 

 

V nasledujúcom období sú plánované pilotné experimenty priamo na lokalite, ktoré budú pozostávať 

z nasledujúcich častí: 

A. vybudovanie sedimentačnej nádrže pre kontrolovanú precipitáciu Fe oxyhydroxidov, 

B. vybudovanie remediačnej jednotky na dočisťovanie vôd na báze kontrolovanej kryštalizácie 

sekundárnych Sb minerálnych fáz. 

 

Výsledky 

Ako vidieť na obr. 2, pri pokusoch s vodami z lokality Poproč sa pri použití Fe
0
 podarilo znížiť obsahy 

As, Sb (v prípade vody zo štôlne Ágnes aj Ni a Co) na výrazne nižšie hodnoty, aké boli v pôvodnej 

vzorke.  
 

 
 

Obr. 2: Výsledky pokusov s použitím železných špôn na čistenie vôd zo štôlne Agnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Výsledky pokusov s použitím zmesi 

železných špôn a zeolitu na čistenie vôd zo štôlne 

Agnes 
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Počas realizácie pokusu so zmesou Fe špôn a zeolitu v II. fáze testovania prišlo k sorpcii As hneď po 

prvom cykle a hodnoty Sb a Fe sa znižovali postupne počas opakovania jednotlivých cyklov (obr. 3.). 

V týchto vzorkách boli sledované aj obsahy Ni a Co, avšak už pôvodné (nulté) vzorky mali obsahy 

týchto kovov pod medzu stanoviteľnosti. Obsahy síranov vykazovali stabilné hodnoty. 

 

V tretej etape sme použili na čistenie vôd Poproča - potok pod Ágnes aktívne uhlie a zmes aktívneho 

uhlia a Fe
0
 vo forme špôn v pomere 1:1. Ako vidno na obr. 4., zmes uhlia a Fe

0
 vykazovala väčšiu 

účinnosť pri odstraňovaní skoro všetkých sledovaných kontaminantov – Sb, As, Co a Fe. Ak však 

porovnáme výsledky z tejto etapy a z I. etapy, je možné konštatovať, že použitie aktívneho uhlia 

nezvyšuje účinnosť a na odstránenie kontaminácie postačuje použitie samotného Fe
0
. 

 

 
 

Obr. 4: Výsledky pokusov s použitím aktívneho uhlia a zmesi aktívneho uhlia a Fe
0
 na čistenie vôd zo 

štôlne Agnes 

 

Diskusia 

Remediačný postup založený na použití nula-valentného železa je potenciálne vhodný spôsob 

odstraňovania arzénu a antimónu v danej kontaminovanej oblasti. Redukcia a precipitácia arzénu pri 

použití Fe
0
 bola navrhnutá ako vhodná technológia na odstraňovanie tohto prvku z kontaminovanej 

podzemnej vody (McRae et al., 1997). V statických experimentoch používajúcich elementárne železo 

dosiahli McRae et al. (1997) pokles obsahu kontaminantu vo vode z 1000 μg na 3 μg v priebehu 

2 hodín. Následne bola potvrdená efektivita tejto metódy i v kolónových experimentoch (McRae, 

1999). Neskôr realizované experimenty zistili, že pomocou Fe
0
 dochádza ku úspešnej väzbe ako 

As(III), tak aj As(V), pričom efektivita závisí od povrchu a typu použitého železa (Lackovic et al., 

2000). Touto metódou je možné odstrániť As až pod hranicu ppb a len malá časť železo-arzénových 

precipitátov sa rozpúšťa späť do roztoku. Metóda je použiteľná i pre dekontamináciu pitnej vody či už 

v prípade As(III), či As(V) (Nikolaidis et al. 1999). Fe
0
 je v oxidických podmienkach oxidované na 

(Fe2+). Ak dôjde k vyčerpaniu rozpusteného kyslíka vznikajú anoxické podmienky, vtedy dochádza 

ku redukcii rozpustených sulfátov a arzénu vo vode do formy nerozpustného sulfidu (FeAsS). 

 

Procesy tiež zahŕňajú sorpciu arzénu na povrch Fe hydroxidov, taktiež môže dochádzať ku 

koprecipitácii. Počas chemických reakcií dochádza ku zvýšeniu hodnôt pH a obsahu rozpusteného 

železa vo vode, efektivita metódy tiež závisí od množstva rozpustného kyslíka.  

 

Veľkosť nanočastíc železa sa pohybuje v rozsahu od 10 do 100 nanometrov a jeho vlastnosti vo veľkej 

miere závisia od procesu ich výroby (Miehr, 2004). Prvá aplikácia tejto perspektívnej sanačnej metódy 

sa uskutočnila v Českej republike už pred šiestimi rokmi (Kvapil a Černík, 2009). Na území USA sa 

laboratórne skúšky začali overovať v teréne už v roku 2000. Jeden z prvých pilotných testov použitia 

nanočastíc na báze železa na území USA z roku 2002 opisuje Zhang (2003). Nanomateriály/častice 

kovového železa alebo oxidy železa (magnetit, hematit, goethit) predstavujú novú generáciu 

sanačných materiálov, ktoré môžu zabezpečiť pomerne lacné riešene aj najzložitejších antropogénnych 

znečistení. Veľký merný povrch a povrchová aktivita zabezpečuje enormnú flexibilitu pri ich aplikácii 

v systémoch čistenia podzemných vôd a pôd (Zhang, 2003). Veľký špecifický povrch zlúčenín Fe (Fe 

oxyhydroxidov vznikajúcich pri aplikácii nano-železa) a ich chemická povrchová reaktívnosť 

podmieňujú schopnosť špecificky sorbovať rozličné rozpustné látky (ťažké kovy, polokovy, 
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oxoanióny, napr. fosfáty). Aplikáciou nano-železa je možné efektívne upravovať kontaminované vody 

v rezervoároch, záchytných bazénoch a konštruovaných močiaroch (Hedin a Nairn, 1994). 

 

Vhodnosť využitia Fe, resp. Fe oxyhydroxidov na sorpciu As, Sb, Cu, Zn a Cd bola overená v sérii 

statických a kolónových experimentov v rámci projektu APVV-0268-06 (Chovan et al., 2010). 

Experimentálne práce boli realizované na vzorkách reálnych prírodne kontaminovaných vôd 

z 5 opustených Sb ložísk (Pezinok, Pernek, Dúbrava, Poproč, Čučma), pričom všetky testované vody 

zo študovaných lokalít (Pernek, Dúbrava, Poproč, Čučma) sa podarilo počas experimentov úspešne 

upraviť s vysokou účinnosťou, pričom nebol pozorovaný výrazný rozdiel pri použití rôznych foriem 

Fe
0
 (Fe granulát, Fe chip, práškové Fe a odpadové Fe špony) pri experimentoch a najmä ekonomicky 

dostupné odpadové Fe špony sa ukázali ako dostatočne efektívne. Pri experimentoch s Fe
0
 bolo 

pozorované postupné narastanie obsahov síranov v získanom výluhu, čo svedčí o postupnom poklese 

hodnôt pH v systéme; na eliminovanie tohto nepriaznivého trendu sa ukázalo vhodné použitie 

karbonátov ako prísad do náplne kolón. 

 

Účinnosť sorpcie vybraných prvkov (As, Sb, Cu, Zn, Cd) na Fe oxyhydroxidy tvoriace lem na Fe 

časticiach bola dostatočná, najlepšie výsledky boli dosiahnuté v prípade As, naopak Sb vykazovalo 

nižšiu afinitu ku sorpcii na Fe oxyhydroxidy. Rovnaký trend sa potvrdil v prípade prírodných vzoriek, 

kde Sb často tvorí samostatné minerálne fázy, ako sú cervantit, stibikonit, romeit či tripuhyit (Klimko 

et al., 2011). Tieto sekunárne minerály Sb sú pomerne stabilné a je potrebné overiť vhodnosť ich 

kontrolovanej kryštalizácie, resp. precipitácie pre účely čistenia kontaminovaných vôd. Možnosť 

využiť tvorbu týchto minerálnych fáz pre remediačné účely overujeme v súčasnosti v laboratórnych 

podmienkach (Lalinská-Voleková et al., 2011).  

 

Experimenty so železnými šponami preukázali rovnakú účinnosť Fe v tejto forme, pri odstraňovaní Sb 

a As z banských vôd, ako pri použití komerčných produktov, pričom ide o železný odpad, ktorého 

cena je neporovnatelne nižžšia. Početné opustené ložiská rúd na Slovensku predstavujú jedinečnú 

príležitosť študovať procesy migrácie a distribúcie potenciálne toxických prvkov v prírodnom 

prostredí pri rôznych podmienkach. Spôsob sorpcie prvkov na sekundárne minerálne fázy v prostredí 

odkalísk a v banských výtokoch dáva návod na návrh vhodných remediačných opatrení. 

 

Záver 

Výsledky laboratórnych experimentov možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

- testované vody sa podarilo počas experimentov úspešne upraviť s vysokou účinnosťou, 

- najvhodnejším médiom použitým ako náplň sa ukázalo Fe
0
, 

- pri experimentoch s Fe
0
 bolo pozorované postupné narastanie obsahov síranov v získanom výluhu, 

čo svedčí o postupnom poklese pH v systéme; na eliminovanie tohto nepriaznivého trendu sa 

ukázalo vhodné použitie karbonátov ako prísad do náplne kolón, 

- použitie aktívneho uhlia sa neukázalo tak efektívne ako použitie železných špôn. 
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