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Abstract: 

The tailings impoundment Slovinky situated in the north-eastern part of Slovak republic was used for 

the deposition of flotation sludge from processing of siderite-sulphidic ores and later for the deposition 

of slag material from the metalurgical plant Krompachy. In order to evaluate the mobility of monitored 

potentially toxic elements (As, Sb, Cu, Zn, Pb), which occur at elevated concentrations in the studied 

sediments, several extraction experiments were used, basic physicochemical properties were measured 

and the waters flowing into the impoundment, drainage waters, and surrounding surface waters were 

analyzed. 

 

The studied elements are relatively strongly bound in the the tailings impoundment sediments and are 

characterized by low mobility, because of the neutral to slightly-alkaline character of the sediments, 

low solubilities of element–bearing sulphides and low proportion of these elements in easily 

mobilizable fraction. 
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Abstrakt: 

Odkalisko Slovinky nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Slovenskej republiky slúžilo pre 

ukladanie flotačných kalov pochádzajúcich zo spracovania siderit-sulfidických rúd a neskôr pre 

ukladanie strusky pochádzajúcej z Kovohút Krompachy. Za účelom zhodnotenia mobility sledovaných 

potenciálne toxických prvkov (As, Sb, Cu, Zn, Pb), ktoré sú v daných sedimentoch prítomné vo 

zvýšených koncentráciách, boli použité viaceré extrakčné experimenty, merané základné fyzikálno-

chemické vlastnosti študovaného materiálu a analyzované vody vtekajúce do odkaliska, drenážne vody 

a okolité povrchové toky. 

 

Študované prvky sú v sedimente odkaliska pomerne pevne viazané a vyznačujú sa nízkou mobilitou, 

ktorej dôvodom je neutrálny až slabo-alkalický charakter sedimentov, nízka rozpustnosť sulfidov 

primárne obsahujúcich tieto prvky a nízky podiel sledovaných prvkov v ľahko mobilizovateľnej 

frakcii. 

 

Kľúčové slová: 
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hydrogeochemické modelovanie 

 

Úvod 

Ťažba nerastných surovín bola v minulosti významným priemyselným odvetvím Slovenska, ktoré 

produkovalo veľké množstvo cenných surovín a prinášalo ekonomický benefit pre miestne komunity. 

Intenzívna ťažba však so sebou priniesla množstvo environmentálnych problémov, ktoré je v súčasnosti 



potrebné riešiť. Jedným z takýchto environmentálnych problémov je vznik odkalísk, obsahujúcich 

veľké množstvo potenciálne toxických prvkov (PTP), ktoré sa za určitých podmienok môžu stať 

mobilnými a kontaminovať okolité životné prostredie. 

 

Študované odkalisko Slovinky, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria 

(obr. 1), v minulosti slúžilo pre ukladanie flotačných kalov pochádzajúcich zo spracovania siderit-

sulfidických rúd a neskôr pre ukladanie strusky, pochádzajúcej z Kovohút Krompachy, ktorá sa 

spracovávala v miestnej úpravni. 

 

 
 

Obr. 1: Lokalizácia odberových miest (● – hĺbkové vrty, ▲ – vzorka povrch. vody) na odkalisku 

Slovinky 

 

Stavba odkaliska v Slovinkách sa začala v roku 1967, s plánovanou životnosťou do roku 2000, pričom 

odkalisko v Slovinkách predstavuje údolné odkalisko s druhom ukladaného odpadu R (kal z úpravy 

rúd) a kategóriou odpadu O (ostatný odpad) (Antal et al., 1998). 

 

V súčasnosti sa na odkalisku nachádza 4 700 000 t uložených hmôt, pričom najvrchnejšie horizonty 

odkaliska (5 až 6 m) sú tvorené tmavou struskou. Analýzami celkového zloženia materiálu odkaliska 

bol pozorovaný výrazný rozdiel v zložení vrchnej vrstvy strusky a hlbšie uloženého flotačného kalu. 

Obsahy sledovaných prvkov (As, Sb, Cu, Pb, Zn) vo vrstve strusky sú vysoké, nakoľko pri jej 

spracovaní v Kovohutách Krompachy boli použité rudy a materiály z rôznych zdrojov a ložísk. 

Naopak vzorky z hlbších častí odkaliska (flotačné kaly) nepreukazujú výrazne zvýšené obsahy 

sledovaných prvkov, v porovnaní s obsahmi týchto prvkov na iných odkaliskách. Odkalisko Slovinky 

je v súčasnosti nevyužívané a označované za tzv. „suché“ odkalisko (Šottník et al., 2011). 

 

Z mineralogického hľadiska je uložený materiál zložený najmä z kremeňa (16 – 34,5%), sideritu (8,8 – 

19,75%), muskovitu (5,1 – 16,8%), chloritu (0,8 – 0,9%) a sádrovca (2,5 – 10%). Zo sulfidických 

minerálov sa v sedimentoch odkaliska najbežnejšie vyskytujú chalkopyrit, pyrit, tetraedrit 

a arzenopyrit (Veselský et al., 1990, Petrák et al., 2011). 

 

Na Slovensku sa nachádza viacero opustených odkalísk, ktoré obsahujú zvýšené množstvá hodnotných 

prvkov ako dôsledok nižšej efektivity spracovania vyťažených rúd v minulosti. Znovu ťaženie 

takýchto odkalísk a iných banských odpadov môže mať v budúcnosti veľký ekologický ako aj 

ekonomický význam. Takouto ťažbou odkalísk môže dôjsť k odkrytiu a zvetrávaniu hlbších 

(„pochovaných“) horizontov odkaliska a k zmenám fyzikálno-chemických podmienok (zmeny Eh 

a pH podmienok, zmeny v zrnitostnom zložení a iné) v daných horizontoch, čo môže viesť 

k mobilizácii a uvoľňovaniu PTP do okolitého prostredia. Poznanie procesov uvoľňovania PTP 

v daných sedimentoch je aj z tohto dôvodu veľmi užitočné. 



Na zhodnotenie mobility sledovaných PTP (As, Sb, Cu, Zn, Pb) boli v predkladanej štúdii použité 

viaceré extrakčné experimenty a zmerané základné fyzikálno-chemické vlastnosti študovaného 

materiálu. Transport študovaných PTP do okolitého prostredia bol hodnotený analyzovaním vôd 

vtekajúcich do odkaliska, drenážnych vôd a okolitých povrchových tokov. Získané výsledky boli 

taktiež interpretované prostredníctvom hydrogeochemického modelovania. 

 

Metodika 

Vzorky študovaných sedimentov boli odobrané prostredníctvom dvoch hĺbkových vrtov (SLO 1 – 

hĺbka 21 m a SLO 2 – hĺbka 20 m), lokalizovaných v strede vrchnej etáže odkaliska, resp. v nižšej 

etáži odkaliska (obr. 1). Vzorky odkaliskových sedimentov boli homogenizované, vysušené 

a presitované na frakciu ˂ 1 mm. 

 

Celkové chemické zloženie odobraných sedimentov bolo stanovené v laboratóriách ACME Analytical 

Labs., Ltd. Vancouver (Canada), použitím vhodných analytických metód (AAS, AES-ICP, AAS-

AMA a iné). Základné fyzikálno-chemické vlastnosti (pH, Eh, EC) sedimentov boli stanovené 

metódou nasýtenej pôdnej pasty podľa Richards (1954). 

 

Za účelom zhodnotenia mobility sledovaných prvkov boli v štúdii použité nasledujúce extrakčné 

experimenty: 

Štandardizovaná (nádobková) extrakčná metóda EN 12457-2 (2002). Podľa tejto extrakčnej metódy 

bolo pomocou laboratórnej trepačky (pri 30 ot.min
-1

) premiešavaných 10 g pevnej vzorky 

odkaliskového materiálu so 100 ml destilovanej vody po dobu 24 hodín. Následne bol vodný roztok od 

pevnej fázy oddelený centrifugáciou a získaný vodný výluh bol použitím vákuovej pumpy filtrovaný, 

cez filtračný papier (Pragopor 6) s veľkosťou pórov 0,4 μm. 

 

Druhou použitou extrakčnou metódou bola extrakčná metóda TCLP 1311 (US EPA, 1994), 

používaná pre hodnotenie rizikových materiálov. K samotnej extrakcii bol vzhľadom na alkalický 

charakter a pufračnú schopnosť materiálu, použitý roztok I. (pH = 4,93 ± 0,05), určený na základe 

predkroku, ako to udáva metodika TCLP 1311. Roztok bol pripravený rozpustením 5,7 ml bezvodej 

kyseliny octovej v 500 ml demineralizovanej vody a pridaním 64,3 ml 1M NaOH. Získaná zmes bola 

nariedená demineralizovanou vodou na objem 1 l. Pri extrakcii sa na laboratórnych trepačkách (pri 

30 ot.min
-1

) premiešavalo 50 ml roztoku I. s 2,5 g vzorky odkaliskového materiálu po dobu 18 hodín. 

Následne sa zmes nechala 6 hodín sedimentovať, bola centrifúgovaná a filtrovaná (vákuovou pumpou, 

filtračný papier Pragopor 6).  

 

Ďalšou použitou extrakčnou metódou bola extrakcia so zmesou šťavelanu amónneho a kyseliny 

šťavelovej podľa Sheldricka (1984). Podľa extrakčnej metódy sa 0,25 g študovanej vzorky 

(presitovanej na frakciu ˂ 500 µm) premiešavalo s 10 ml extrakčného roztoku (zmes šťavelanu 

amónneho a kyseliny šťavelovej) po dobu 4 hodín. Suspenzia bola následne centrifugovaná 

a filtrovaná (vákuovou pumpou, filtračný papier Pragopor 6). Pre samotnú chemickú analýzu 

sledovaných PTP bol pripravený roztok, zmiešaním 1 ml získaného výluhu so 4 ml NaCl. 

 

Mobilita a prestup sledovaných PTP do vôd v okolí odkaliska bol hodnotený odobraním a 

analyzovaním povrchového toku vtekajúceho do odkaliska (SLO_IN), vodnej plochy na odkalisku 

(SLO-VP), drenážnych vôd vytekajúcich z odkaliska (SLO-DREN1, SLO-DREN2), povrchového toku 

pretekajúceho obcou Slovinky (Slovinský potok) pred (SLO-P1) a za ústim (SLO-P2) drenážnych vôd 

do tohto toku (obr. 1). Výsledky získané analýzou povrchových tokov a drenážnych vôd boli 

interpretované prostredníctvom hydrogeochemického modelovania, použitím programu PHREEQC-2 

(databáza minteq.v4.dat). 

 

Výsledky a diskusia 

Základné chemické zloženie študovaného materiálu je uvedené v tab. 1. Z uvedených výsledkov je 

možné pozorovať, že v študovanom materiáli sa vo zvýšených koncentráciách nachádzajú najmä Cu 

(758 – 8449 mg.kg
-1

), As (93 – 649 mg.kg
-1

), Sb (29,7 – 3791 mg.kg
-1

), Pb (36,3 – 3811 mg.kg
-1

), Zn 

(215 – 33723 mg.kg
-1

) a taktiež Ba (29 – 3021 mg.kg
-1

), ktoré sú viazané najmä v primárnych 



mineráloch ako chalkopyrit, pyrit, tetraedrit, arzenopyrit, galenit, sfalerit, antimonit, Cu-arzenopyrit, 

ktoré tvorili minerálnu výplň ťažených žíl (Antal, 1986). Z výsledkov je možné pozorovať taktiež 

rozdielne zloženie a obsahy sledovaných prvkov v struske, uloženej na povrchu odkaliska (0 – 5 m) 

a flotačným kalom uloženým hlbšie, pričom koncentrácie niektorých sledovaných prvkov sú výrazne 

vyššie v struske. 

 

Tab. 1: Základné chemické zloženie a koncentrácie sledovaných prvkov v študovanom materiáli 

v rámci hĺbkových profilov vrtov SLO 1 a SLO 2 

 

Vrt Hĺbka Ca Mg Al S Fe As Sb Cu Pb Zn Ba 

S
L

O
 1

 

m hm. % mg.kg
-1 

0-1 4,29 3,03 1,53 0,32 21,12 443 3791 8418 3811 26009 3021 

2-3 5,16 1,97 1,57 0,61 27,38 236 797,6 8449 1785 33723 1057 

4-5 3,18 1,71 1,16 0,49 19,31 252 587,8 5023 1303 25022 859 

6-7 0,95 1,57 0,39 0,57 7,87 610 130,3 1997 213,7 1811 108 

10-11 0,5 1,38 0,35 0,37 7,43 649 859,4 3475 46,2 241 212 

14-15 0,89 2,08 0,24 0,26 8,78 414 81,9 851,4 162,6 1805 82 

18-19 1,16 2,23 0,35 0,15 10,43 169 223,7 1659 468,6 4387 186 

S
L

O
 2

 

0,2-1  1,32 2,14 0,24 0,07 8,45 93 49,8 1121 260,8 2493 107 

2-3 1,52 2,69 0,35 0,20 10,33 150 121,5 2937 437,5 4858 249 

6-7 0,56 2,07 0,08 0,32 9,32 375 49,1 757,6 36,3 284 29 

10-11 1,03 2,23 0,16 0,22 8,41 186 63,6 1303 512,6 1897 78 

14-15 1,14 2,71 0,14 0,37 8,93 186 34,4 908,6 69,2 492 65 

18-19 1,08 2,56 0,13 0,38 9,1 285 29,7 780 63,5 432 55 

 

Ako vyplýva z meraní základných fyzikálno-chemických vlastností, sedimenty uložené na odkalisku 

majú alkalický charakter (pH = 7,5 – 8,8), hodnoty Eh sa pohybovali v rozmedzí 198,3 – 425,3 mV 

a elektrická vodivosť smerom do hĺbky stúpala, čo môže byť spôsobené intenzívnejším vylúhovaním 

rozpustných solí vo vrchných horizontoch odkaliska. 

 

Stanovenie ľahko mobilizovateľných vodorozpustných foriem sledovaných toxických prvkov bolo 

študované použitím jednoduchých extrakčných experimentov s destilovanou vodou podľa EN 12457-2 

(2002). Pri extrakciách s destilovanou vodou boli zo vzoriek odkaliskového materiálu z jednotlivých 

hĺbkových horizontov do vodného roztoku uvoľnené iba relatívne malé množstvá prvkov, v priemere 

menej ako 7 mg.kg
-1

 pri jednotlivých sledovaných prvkoch. Na základe rozsahov hodnôt koncentrácií 

stanovených Van Gervenom et al. (2009) pre odlíšenie nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, 

ktoré sa používajú pre interpretáciu výsledkov získaných extrakčnými experimentmi podľa EN 12457-

2, je možné študovaný odkaliskový materiál hodnotiť ako nie nebezpečný, nakoľko priemerné 

uvoľnené koncentrácie pri žiadnom z hodnotených prvkov (As, Sb, Cu, Pb, Zn, Ba) neprekročili 

limitné hodnoty, zaraďujúce odkaliskový materiál medzi nebezpečný odpad. 

 

O existencii pomerne stabilných minerálnych fáz sledovaných prvkov v odkaliskovom materiáli 

nasvedčujú taktiež výsledky dosiahnuté pri ďalšej použitej extrakčnej metóde (TCLP 1311), pri ktorej 

aj pri použití extrakčného činidla s nižšou hodnotou pH (pH = 4,93) nedošlo k výraznejšiemu 

vylúhovaniu sledovaných prvkov, pričom zaznamenaná bola iba mierne zvýšená mobilita Pb, Cu a Zn 

(priemer. uvoľnený podiel Pb = 28,32 mg.kg
-1

, Cu = 195,99 mg.kg
-1

 a Zn = 495,2 mg.kg
-1

), čo môže 

byť spôsobené vyššou mobilitou týchto prvkov pri nižších hodnotách pH a taktiež zvýšenou 

extrakčnou schopnosťou octanov (Ettler et al., 2009). Priemerné koncentrácie As, Hg, Ba a Pb vo 

výluhoch neprekročili limitné koncentrácie týchto prvkov, na základe ktorých je odpad možné 

charakterizovať ako toxický (US EPA, 2005). Limitné koncentrácie Sb a Cu v týchto regulatívach nie 

sú uvádzané.  

 

Extrakčná metóda so zmesou kyseliny šťavelovej a šťavelanu amónneho bola použitá pre stanovenie 

extrahovateľných podielov prvkov viazaných na slabo kryštalické oxihydroxidy a taktiež organické 



komplexy železa a hliníka. Extrakčný roztok pôsobí tiež na silikátové minerály a goethit, slabšie 

taktiež na hematit. Extrakčný roztok do značnej miery rozpúšťa magnetit a jemnozrnné, slabo zvetrané 

silikáty, ako olivín (Sheldrick, 1984). 

 

Z výsledkov dosiahnutých touto extrakčnou metódou vyplýva, že v slabo kryštalických 

oxihydroxidoch a organických komplexoch Fe a Al je viazaných približne 20 % As, Cu a Zn, v menšej 

miere je na túto frakciu viazané Pb (približne 5 %) a najväčšie uvoľnené podiely boli zaznamenané pri 

Sb (20 – 50 %) (obr. 2), pričom afinitu sledovaných prvkov na oxihydroxidy Fe, Al a Mn potvrdili 

viacerí autori (Himemstra a Van Riemsdijk, 1999, Seehra et al., 2004). 

 

 
 

Obr. 2: Priemerné uvoľnené podiely sledovaných prvkov (As, Sb, Cu, Zn, Pb) a Fe, Al a Mn pri 

extrakciách so zmesou kys. šťavelovej a šťavelanu amónneho (A – vrt SLO 1, B – vrt SLO 2). 

 

Vo všeobecnosti, vyššie uvoľnené podiely prvkov boli z tejto frakcie uvoľnené z flotačných kalov 

(uložených hlbšie), ako zo strusky, pričom štúdiom vzájomných závislostí jednotlivých prvkov bolo 

zistené, že As je prevažne viazaný na slabo kryštalické oxihydroxidy Mn, Zn a Pb na oxihydroxidy Al 

a Sb je prevažne viazaný v oxihydroxidoch Fe. 

 

Pri všetkých extrakčných metódach bola pozorovaná vyššia mobilita Sb ako As, ktorý môže byť pri 

konkurencii s Sb prednostne a účinnejšie viazaný na pevnú fázu (Casiot et al., 2007). 

 

Výsledky hodnotenia potenciálnej mobility a prestupu sledovaných prvkov do okolitých povrchových 

tokov, študované odobraním a analyzovaním povrchového toku vtekajúceho do odkaliska, vodnej 

plochy na odkalisku, drenážnych vôd vytekajúcich z odkaliska, povrchového toku pretekajúceho 

obcou Slovinky (Slovinský potok) pred a za ústim drenážnych vôd do tohto toku sú uvedené v tab. 2. 

Z výsledkov tohto hodnotenia vyplýva, že sledované prvky sa nevyznačujú vysokou mobilitou a k ich 

výraznému prestupu z odkaliskového sedimentu do okolitých vôd nedochádza. 

 

Tab. 2: Koncentrácie sledovaných prvkov v povrchovom toku vtekajúcom do odkaliska Slovinky, 

v drenážnych vodách vytekajúcich z odkaliska a v povrchovom toku pod odkaliskom 

 

Vzorka As Sb Cu Zn Pb Fe SO4
2- 

 mg.l
-1 

SLO-IN ˂d.l. 0,002 ˂d.l. 0,009 ˂d.l. 0,023 37,8 

SLO-VP 0,002 0,073 0,006 0,011 ˂d.l. 0,601 33,3 

SLO-DREN1 0,012 0,021 0,002 - - 0,04 290,3 

SLO-DREN2 0,002 0,012 ˂d.l. - - 0,065 202,8 

SLO-P1 0,041 0,013 0,005 ˂d.l. ˂d.l. 0,029 54,8 

SLO-P2 ˂d.l. ˂d.l. ˂d.l. ˂d.l. ˂d.l. 0,018 42,8 



Získané analýzy slúžili ako vstupné údaje pre účely hydrogeochemického modelovania, ktorým bola 

zistená potenciálna precipitácia oxihydroxidov Fe ako ferihydrit (saturačný index, SI – 3,0), goethit 

(SI – 5,7), lepidokrokit (SI – 4,82), ktoré môžu potenciálne imobilizovať uvoľnené podiely 

sledovaných prvkov z pórových roztokov. Podiely sledovaných prvkov uvoľnené do pórových 

roztokov sú z časti imobilizované taktiež precipitovanými sekundárnymi minerálmi, na ktoré môžu 

byť sledované prvky adsorbované, alebo môžu byť inkorporované priamo v štruktúre týchto 

minerálov. Toto tvrdenie potvrdili autorky Kučerová a Lalinská-Voleková (2011), ktoré 

v odkaliskovom sedimente analyzovali sekundárne lemy na pyrite, arzenopyrite a chalkopyrite, 

tvorené predovšetkým Fe oxihydroxidmi v podobe slobokryštalických goethitov a amorfných 

hydratovaných Fe fáz, pričom v týchto sekundárnych lemoch boli analyzované nasledujúce množstvá 

sledovaných prvkov: Pb – do 1 hm. %, Zn – do 1,96 hm. %, As – do 2,26 hm. %, Sb – do 15,04 hm. % 

a Cu – do 18,55 hm. %. Spomedzi Fe hydroxidov/oxidov v ťažkej frakcii prevládal goethit, v ktorom 

bolo analyzovaných do 3,21 hm. % jednotlivých sledovaných prvkov. Prítomnosť obsahov medi bola 

zistená v oxidoch a uhličitanoch Cu, konkrétne v mineráloch kuprit a malachit. 

 

Záver 

Na základe dosiahnutých výsledkov získaných prostredníctvom zvoleného metodického postupu 

hodnotenia mobility sledovaných prvkov (As, Sb, Cu, Zn, Pb) je možné konštatovať, že dané prvky sú 

v sedimente odkaliska Slovinky pomerne pevne viazané a vyznačujú sa nízkou mobilitou. Dôvodom 

nízkej mobility sledovaných prvkov je neutrálny až slabo-alkalický charakter sedimentov (pH = 7,5 – 

8,8), pričom sledované prvky sa vyznačujú zvýšenou mobilitou skôr v podmienkach s nižšou 

hodnotou pH. Ďaľšími dôvodmi nízkej mobility sú nízka rozpustnosť sulfidických minerálov primárne 

obsahujúcich tieto prvky, nízky podiel sledovaných prvkov v ľahko mobilizovateľnej frakcii 

a imobilizácia uvoľnených podielov sledovaných prvkov precipitovanými sekundárnymi minerálmi, a 

to adsorpciou alebo inkorporáciou sledovaných prvkov priamo v štruktúre týchto minerálov. Nízka 

mobilita sledovaných prvkov bola potvrdená taktiež analyzovaním drenážnych vôd a povrchových vôd 

v okolí odkaliska, pričom bolo zistené, že k výraznejšiemu prestupu sledovaných prvkov 

z odkaliskového sedimentu do okolitých vôd nedochádza. 
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