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Abstract: 

Abandoned Sb deposit Poproč is evaluated as an environmental load with recommendation of detail 

research, risk analyses and remediation. Natural waters from locality Poproč are contaminated by 

drainage waters from Ágnes adit and tailing impoundment. Locality Poproč was selected as a model 

locality for realization of pilot passive remediation of mine waters on the base of previous field and 

experimental works. Different kinds of passive treatment technologies will be use there – application 

of Fe materials, usage of controlled precipitation of secondary minerals of Sb, application of 

microfungi and biomass for bioaccumulation of contaminants. In this article are presented results 

obtained during the first phases of realization of research project APVV-0344-11. 
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Abstrakt: 

Opustené Sb ložisko Poproč patrí k environmentálnym záťažiam odporúčaným na realizáciu 

podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie. Prírodné vody na lokalite Poproč sú 

znečistené drenážnymi vodami štôlne Ágnes a priesakmi z odkaliska. Na základe výsledkov terénnych 

a experimentálnych prác bolo opustené Sb ložisko Poproč vybrané ako modelová lokalita pre 

realizáciu pilotnej pasívnej sanácie banských vôd, ktorá je založená na použití viacerých pasívnych 

dekontaminačných procesov – použitie Fe-materiálov, aplikácia kontrolovanej precipitácie 

sekundárnych minerálov Sb, aplikácia mikroskopických húb a biomasy na bioakumuláciu 

kontaminantov. V príspevku budú prezentované výsledky laboratórnych a terénnych experimentov 

získaných počas prvej fázy realizácie výskumného projektu APVV-0344-11. 
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Úvod 

Opustené Sb ložisko Poproč patrí podľa Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010–

2015) (MŽP SR, 2010) k environmentálnym záťažiam odporúčaným na realizáciu podrobného 

prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie. Podrobný prieskum vykonávaný v rokoch 2007 – 

2010 v rámci projektu APVV (Chovan a kol., 2010) na lokalite potvrdil, že okolie ložiska Poproč je 

výrazne zaťažené bývalou banskou činnosťou. Tento vplyv je spojený s priamym pôsobením 

bodových zdrojov znečistenia, ktorými sú opustené štôlne, drenážne banské vody, haldy, odkaliská. 

Prírodné vody na lokalite Poproč sú znečistené drenážnymi vodami štôlne Ágnes a priesakmi 

z odkaliska v areáli Rudných baní. Hlavnými kontaminantmi v prírodných zložkách životného 

prostredia sú arzén (As) a antimón (Sb), a lokálne sú zvýšené obsahy Pb, Zn, Cu, Co. V rámci projektu 

APVV-0344-11 „Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku“ 

prebiehajú v laboratórnom prostredí ako aj priamo na lokalite Poproč - štôlňa Ágnes jednotlivé fázy 

testovania pasívnych remediačných postupov zameraných na čistenie kontaminovaných banských 

a drenážnych vôd. Pilotná remediácia kontaminovaných vôd je založená na použití viacerých 

pasívnych dekontaminačných procesov:  



 
 

 použitie Fe-materiálov (popolový Fe granulát, odpadové Fe špony), resp. sedimentácia prirodzene 

vznikajúcich oxyhydroxidov železa (Lalinská a kol., 2011; Polc a kol., 2012),  

 aplikácia kontrolovanej kryštalizácie, resp. precipitácie sekundárnych minerálov Sb (hlavne 

tripuhyitu (Hiller et al., 2012; Rusinová, 2012), 

 aplikácia mikroskopických húb a biomasy na bioakumuláciu kontaminantov (Čerňanský et al., 

2007; Urík et al., 2009). 

 

 
 

Obr.1: Lokalizácia štôlne Agnes 

 

Okrem Fe špôn predstavujúcich odpad zo sústružníckeho opracovanie železných a oceľových 

materiálov (Petrák a kol., 2012), bol ako prípadný sorpčný materiál testovaný v laboratórnych 

podmienkach aj Fe granulát z produkcie Slovnaft a. s. Základným procesom produkcie popolového 

granulátu je úplná termická oxidácia mechanického a biologického kalu z priemyselnej ČOV 

a z mineralogického štúdia vyplýva, že hlavný podiel vo vzorke predstavujú hematit (RP14 – 30 hm.%) 

a melilit (RP14 – 25 hm.%), vysoký podiel má tiež kremeň (RP14 – 8,5 hm.%) a fayalit (RP14 – 16,5 hm.%). 

V menšej miere sú vo vzorkách prítomné magnetit (8,5 hm%), muskovit (2 hm%) a  augit (1 hm%) 

(Polc a kol., 2012). 

 

V laboratórnych podmienkach bola v rámci projektu testovaná možnosť využitia kontrolovanej 

kryštalizácie tripuihyitu. Tripuhyit je hypergénny minerál Fe a Sb, (Fe2
2+

Sb2
5+

O7) a jeho vznik sa spája 

v hlavnej miere s dekompozíciou antimonitu a pyritu najmä na banských haldách hydrotermálnych 

antimonitových ložísk. Doterajšie poznatky naznačujú jeho schopnosť ovplyvňovať migráciu 

potenciálne toxických prvkov (Sb, As, Pb, Hg) v okolitom prostredí zasiahnutom banskou činnosťou 

(Hiller et al., 2012) a vhodnosť využitia tripuhyitu pre remediačné účely (Leverett et al., 2012). 

 

Kombinácia uvedených postupov predstavuje vhodný spôsob odstraňovania hlavných kontaminantov 

(As, Sb, Cu, Zn, Cd) z vytekajúcich vôd z banských diel v danej oblasti. V rámci terénnej aplikácie 

uvedených procesov je vybudovaná v priestore štôlne Agnes sústava dvoch zberných nádrží 

(s objemom 1 m
3
), kde je zachytávaná časť výtoku banskej vody. Prvá nádrž je naplnená odpadovými 

Fe šponami, ktorých povrchová korózia vytvára oxidačné lemy tvorené prevažne Fe oxidmi 

a oxyhydroxidmi (obr. 2.). Tieto minerálne fázy predstavujú vhodný materiál pre sorpciu ťažkých 

kovov z banských vôd. Vzhľadom na charakter vytekajúcej vody a prítomnosť pevných Fe-fáz 

v roztoku bola do pasívneho systému zaradená druhá, sedimentačná nádrž, kde dochádza ku 

gravitačnému vypadávaniu Fe-precipitátov z banskej vody. Jednotlivé parciálne nádrže sú 

monitorované (pH, Eh, teplota, konduktivita) a priebežne sú z nich odoberané vzorky vôd za účelom 

overenia efektivity čiastkových procesov dekontaminácie vôd. Prietok a rýchlosť prúdenia vody cez 

nádrže je znížená za účelom zvýšenia času kontaktu vody s použitými sorpčnými materiálmi. Vzorky 



 
 

sedimentov sú odoberané a v súčasnosti sú študované z hľadiska mineralogickej charakterizácie 

prítomných Fe-fáz potenciálne obsahujúcich zvýšené koncentrácie As a Sb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2: Umiestnenie IBC kontajnera naplneného Fe šponami v ústí 

štôlne Ágnes 

 

Metodika 

Laboratórne experimenty zamerané na testovanie sorpčných schopností popolového Fe granulátu boli 

realizované ako statické kolónové testy. Kolóny boli naplnené Fe granulátom a zaliate vodou zo štôlne 

Ágnes. Z jednej kolóny bola voda odobratá po 24 hodinách a z druhej po 168 hodinách, experimenty 

bežali v dvoch paralelných prevedeniach. Vzorky boli prefiltrované (0,45 m), stabilizované (HNO3) 

a zaslané na analýzu. Syntetický tripuhyit bol vyrobený zmiešaním roztokov hexahydrátu síranu 

amónno-železnatého (NH4)2Fe(SO4)2
.
6H2O (Mohrova soľ), zastupujúceho zložku Fe, a hexahydroxo-

antimoničnanu draselného KSb(OH)6, zastupujúceho zložku Sb, podľa rovnice: Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 

+ KSb(OH)6 →  FeSbO4 + H2SO4 + H2O + (NH4)2SO4 (Rusinová, 2012; Diemar, 2008). 

 

Experimentálne pripravené vzorky trypuhyitu, vzorky Fe granulátu a okrových sedimentov boli 

analyzované rtg. difrakčnou analýzou na prístroji Bruker Advance D8 s použitím CuKα žiarenia 

(VVCE SOLIPHA, KMaP PriF UK). Rtg. difrakčné záznamy boli vyhodnotené programom 

DIFFRACplus EVA a spresnené v programe TOPAS a GSAS. Chemické zloženie vybraných fáz bolo 

stanovené elektrónovou mikroanalýzou (CAMECA SX-100, ŠGÚDŠ Bratislava). Koncentrácie 

vybraných prvkov z drenážnych vôd a experimentálnych roztokov boli stanovené v laboratóriách EL 

spol. s r.o., Spišská Nová Ves, použitím analytických metód AAS a AES-ICP. 

 

Výsledky a diskusia 

Statické kolónové experimenty s popolovým Fe granulátom preukázali vysokú schopnosť materiálu 

viazať na seba Sb a As z drenážnych vôd štôlne Ágnes. Už po 24 hodinách dosiahla účinnosť 

odstraňovania Sb hodnotu 97 %, pre As 69 %. Vo vzorkách odobraných po 168 hodinách už neprišlo 

k výraznému zvýšeniu účinnosti - Sb (97,3 %), As (73 %). Počas priebehu experimentu sme pozorovali 

výrazné zvýšenie hodnoty pH z pôvodných 6,76 na 9,18 (po 24 hod), resp. na 8,78 (po 168 hod), čo 

zodpovedá zásaditému charakteru použitého materiálu. Limitujúcim faktorom pre reálnu terénnu 

aplikáciu popolového Fe granulátu sa však ukázali byť veľmi vysoké hodnoty mernej elektrickej 

vodivosti (EC) a obsahu S v experimentálnych výluhoch. Vo výluhoch prišlo k výraznému zvýšeniu 

hodnoty EC z pôvodných 0,41 mS/cm až na 2,88 mS/cm (po 24 hod), resp. 2,90 mS/cm (po 168 hod). 

Táto skutočnosť je v priamom súvise s výrazným nárastom obsahu S (predpokladáme, že v SO4
II-

 

forme), ktorý zrejme priamo spôsobuje aj nárast EC.  

 

Po úspešnom laboratórnom overení použitia odpadových Fe špôn (Petrák a kol., 2012) bol realizovaný 

pilotný terénny experiment priamo na lokalite Poproč s cieľom overiť podmienky fungovania sorpcie 

vybraných kovov na minerálne fázy vznikajúce povrchovou oxidáciou odpadového materiálu. 

Odpadové Fe špony boli odobrané zo skládky železného šrotu (hmotnosť cca 150 kg) a následne bol 



 
 

ich povrch očistený a aktivovaný pomocou roztoku HCl. Následne boli špony umiestnené do IBC 

kontajnera s objemom 1 m
3
. Do kontajnera bola privedená časť drenážnej vody vytekajúcej zo štôlne 

Ágnes a výtok z testovacej nádrže bol upravený na cca 50 ml/s (3 l/min). Systém je v prevádzke 

momentálne 4 mesiace (od 8. 5. 2013). Na základe prvotného monitoringu môžeme konštatovať, že 

v systému sú ustálené pH podmienky a hodnoty pH sa na vstupe i výstupe pohybujú v rozsahu 5,9 - 

6,2. Takisto neprichádza k výrazným zmenám v hodnotách EC (47,0 - 61,6 S/cm), pretože táto je 

limitovaná hlavne obsahom síranov rozpustených v banskej vode. K znižovaniu obsahu síranov 

v pilotnom systéme neprichádza, čo zodpovedá očakávaniam. Hodnoty obsahov síranov zostávajú, 

v porovnaní s vstupom, na výstupe zo systému nezmenené a pohybujú sa od 167,2 do 261,0 mg/l. 

Analýzy vôd preukázali vysokú účinnosť pri odstraňovaní As a Sb. Odstránenie Sb dosiahlo 

v priemere 85 % a odstránenie As v priemere 62 % (tab. 1). Ďalej môžeme pozorovať, že v pilotnom 

systéme neprichádza k odstraňovaniu Zn, ktorého obsahy sú v rovnaké na vstupe i výstupe 

z testovacieho kontajnera. 

 

Tab.1: Hodnoty pH, EC a koncentrácie vybraných prvkov vo vode na vstupe a výstupe z testovacieho 

kontajnera naplneného Fe šponami 

 

  pH EC As Cd Cu Sb Pb Zn sírany 

vstup XXXX S/cm g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l 

17.5.2013 6,1 56,40 13 5 5 49 20 1341 261,80 

4.6.2013 5,9 47,00 132 3 5 275 10 900 195,10 

21.6.2013 6,2 48,30 15 3 5 78 90 950 200,40 

3.7.2013 5,9 49,30 36 2 5 78 10 978 204,20 

15.8.2013 6,2 60,20 1620 2 5 406 10 982 244,90 

výstup 

         17.5.2013 6,1 58,30 1 3 5 11 10 1348 261,00 

4.6.2013 6,0 45,20 17 3 9 16 10 920 195,90 

21.6.2013 6,1 47,60 8 2 5 11 70 920 167,20 

3.7.2013 5,9 49,20 32 2 5 13 10 913 209,90 

15.8.2013 6,1 61,60 376 2 5 55 10 606 239,60 

 

Experimentálne práce zamerané na kontrolovanú kryštalizáciu tripuhyitu boli celkovo rozdelené do 

troch sekcií: 1) Kryštalizácia tripuhyitu pri variabilnom pomere Fe:Sb, 2) Inkorporácia As do štruktúry 

tripuhyitu a 3) Vplyv hodnoty pH na kryštalizáciu tripuhyitu. Rtg. difrakčné analýzy potvrdili 

schopnosť kryštalizácie tripuhyitu pri všetkých pomeroch Fe:Sb, od ideálneho (1:2) cez pomer 1:1 až 

po opačný (2:1) s dominantným Fe. Experimentálne práce potvrdili schopnosť kryštalizácie tripuhyitu 

v širokom rozpätí chemického zloženia roztoku, čo sa odzrkadľuje na štruktúrnych parametroch 

a chemickom zložení výslednej fázy. Ku kryštalizácii tohto minerálu dochádza pomerne často 

v prostredí s vysokou koncentráciou Fe a Sb, práce rovnako potvrdzujú že ide o minerál výrazne 

ovplyvňujúci distribúciu Sb v prostredí bohatom na Fe. V experimentoch bola potvrdená možnosť 

kryštalizácie tripuhyitu pri vysokom rozptyle hodnôt pH roztoku (pH 1–10). Predbežné 

experimentálne práce potvrdili schopnosť tripuhyitu naviazať pri kryštalizácii As z roztoku (Rusinová, 

2012).  

 

Analýza minerálnych fáz usadených v sedimentačnej nádrži preukázala, že sa jedná o zmes hlavne 

ferihydritu a menej goethitu (Hiller et al., 2012), ktorá viaže na seba veľké množsto potenciálne 

toxických prvkov. Veľkosť jednotlivých častíc Fe oxyhydroxidov je veľmi malá (pod 1 m), čo 

spôsobuje ich následný transport na veľkú vzdialenosť od zdroja kontaminácie (štôlňa Ágnes) 

a následnú akumuláciu v riečnych sedimentoch v miestach zníženia kinetickej energie toku (Jurkovič 

a kol., 2010; Fľaková a kol., 2009; Klimko et al., 2011).  

 

 



 
 

Záver 

Predbežné výsledky pasívneho čistenia banských vôd na opustenom Sb ložisku Poproč môžeme 

zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Použitie popolového Fe granulátu z produkcie spoločnosti Slovnaft a.s., ako sorpčného materiálu, 

preukázalo veľmi dobré výsledky pri odstraňovaní As a Sb, avšak do výluhu sa uvoľňuje veľké 

množstvo síranov, čo výrazne limituje možnosti jeho reálneho využitia. 

 Pilotný terénny experiment zameraný na overenie možnosti využitia odpadových Fe špôn 

preukázal vysokú účinnosť systému pri odstraňovaní Sb a As z banských vôd štôlne Ágnes. 

 V laboratórnych podmienkach bola preukázaná možnosť riadenej precipitácie tripuhyitu ako 

minerálnej fázy, ktorá môže úspešne stabilizovať a viazať do svojej štruktúry Sb a As aj pri 

rôznych pH podmienkach. 
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