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Abstract: 

Elimination of the consequences of mining activities belongs to the most serious ecological problems 

nowadays. As a result of chemical oxidation and other chemical processes in abandoned  mines, on 

mining waste dump and tailings impoundment,  acid mine drainage (AMD) with high metal 

concentrations and usually with low value of the pH (cca 2-3) are formed. Anaerobic wetlands 

encourage water passage trough organic rich substrates, which contribute significantly to treatment. 

The wetland substrate may contain a layer of limestone in the bottom of the wetland or the limestone 

may be mixed among the organic matter. In such a system the activity of SRB leads to the 

precipitation of metal sulphides. Pilot scale anaerobic wetland was used to remediate waters from two 

localities in Slovakia. 

The Šobov quarry is situated NE of the city of Banská Štiavnica in Central Slovakia. Šobov is an open 

mine for exploration of the hydrothermal quartzite used for producing refractory bricks. Deposit is 

associated with syngenetic and subsequent hydrothermal mineralization rich in clays (mainly illite and 

pyrophyllite) and pyrite. Clays and pyrite are regarded as waste, and they have been accumulated at 

the mine site for more than 30 years. 

Smolník is situated in the southeastern Slovakia. The Early Palaeozoic volcanic-sedimentary 

chalcopyrite-pyrite deposit was mined for several centuries. The ore mining was finished in 1990. 

More than 6 mil. tons of pyrite ores of various qualities have been abandoned in the mine.  Copper 

have been obtained from the water outflowing from mines at Smolnik, which were rich in metals for 

many centuries. The mines were adapted to produce as much AMD as possible. 

In laboratory and pilot scale conditions of anaerobic wetland, the ability to increase the pH values and 

to decrease the contamination of AMD with the help of SRB in anaerobic circumstances was 

successfully confirmed.  Temperature plays an important role in reducing the contamination because 

the activity of SRB decreases at the temperature below 10 °C. In treatment of AMD with very low pH 

(<3) it is inevitable to use anoxic limestone drainage which adds alkalinity to the system. In designing 

and constructing of PTS it is important to consider ambient and land conditions, since they can 

influence its efficiency. In early phases of PTS activity the contents of NO3
-
 and NH4

-
 in treated water 

are increased, but later they drop to undetectable levels. It is necessary to consider the appropriate rate 

of flow AMD because excessive volume of contaminated water, but its insufficiency can also cause 

the reduction of PTS efficiency. 
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Úvod 

Kyslé banské výtoky alebo kyslé horninové výtoky (acid rock drainage – ARD) vznikajú, ak sa 

sulfidické minerály obsiahnuté v horninách dostanú do oxidačných podmienok. Najčastejšími sulfidickými 

minerálmi Fe na ložiskách sú pyrit, pyrotín a markazit, alebo tu možno nájsť sulfidy Fe v kombinácii 

s inými kovmi, ako napríklad chalkopyrit, covellín alebo arzenopyrit. Po vystavení oxidačným 

podmienkam sú sulfidické minerály oxidované za prítomnosti vody, kyslíka a mikroorganizmov, 

dôsledkom čoho vznikajú veľmi kyslé a na síru bohaté výtoky. Ak je väčšie množstvo pyritu z hornín 

rozrušených ťažbou vystavené oxidačným podmienkam, pyrit začína reagovať, voda rozpúšťa 

produkty oxidácie (Fe, sírany, iné kovy a kyseliny) a transportuje ich do podzemných a povrchových 
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vodných zdrojov. Pretože AMD, ktoré vznikli oxidáciou pyritu, majú nízke pH a vysoký obsah SO4 a Fe, 

spôsobujú veľmi intenzívne rozpúšťanie minerálov vyskytujúcich sa v asociácii s pyritom.  

 

Aktívne chemické postupy používané na odstránenie acidity a kovov sú drahé a závislé na dlhom čase. 

V súčasnosti sa pri používaní pasívnych systémov ukazuje, že sú výhodné, lebo nepožadujú 

nepretržité chemické vstupy a uprednostňujú prírodný výber chemických a biologických procesov 

vedúcich k úprave kontaminovaných banských vôd.  

 

Pri overovaní možnosti využitia pasívnych remediačných technológií pri odstraňovaní kontaminácie 

vôd spôsobenej banskou činnosťou sme sa zamerali na dva typy technológií: 

I.  konštruované anaeróbne močiare, 

II. permeabilné reaktívne bariéry s použitím elementárneho Fe. 

 

Princípom odstraňovania kontaminácie v anaeróbnych konštruovaných močiaroch prostredníctvom 

sulfátovej redukcie je, že znečisťujúce kovy môžu byť mineralizované späť na pôvodné zložky 

rudných ložísk [1]. Pri odstraňovaní kovov je preto zvyčajne cieľom ich návrat z mobilnej 

kontaminácie do stabilnej, nemobilnej minerálnej formy. Mnohé z týchto minerálov sú formované 

z vodných roztokov v sedimentárnom prostredí a ich vznik je katalyzovaný baktériami [2]. Anaeróbne 

močiare sú umelé nádrže využívajúce močiarne rastlinné druhy (napr. Typha) vysadené 

v permeabilných výplniach zložených z pôdy, machu, hubového kompostu, pilín, hnoja, sena alebo 

iných druhov organických zmesí, ktoré sú často vypodložené alebo zmiešané s vápencom. Pri 

anaeróbnych močiaroch úprava vôd vyžaduje interakciu so substrátom. Pasívny systém môže byť 

použitý ako dlhodobé riešenie úpravy pre viac typov AMD a je lacnejší ako aktívne, či chemické 

technológie. Nevýhodou sú veľké nároky na čas a priestor, hoci mnoho pasívnych systémov bolo už 

s úspechom použitých na viacerých miestach. 

 

Hlavné mechanizmy odstraňovania Fe a Mn pomocou močiarov sú: 

1. vyzrážanie hydroxidov kovov, 

2. formovanie sulfidov kovov, 

3. organické komplexotvorné reakcie, 

4. katiónová výmena na miestach so záporným nábojom, 

5. priama adsorpcia na živé rastliny alebo akumulácia v rastlinnom organizme. 

 

Okrem Fe-nanomateriálov prirodzene vznikajúcich vyzrážaním železitých okrov sa v súčasnosti 

využívajú čistiace technológie založené na využití vznikajúcich oxyhydroxidov reakciou 

kontaminovaných vôd v priepustných bariérach obsahujúcich elementárne železo (zero valent iron, 

Fe0). Pri týchto metódach sa využívajú rôzne tvarové a veľkostné formy Fe0 – od práškovej formy, 

cez guľôčky až po úlomky (chipsy). Táto veľkostná a tvarová variabilita súvisí s nutnou podmienkou, 

ktorú je treba splniť pri konštruovaní priepustných bariér – bariéra musí mať rovnakú priepustnosť ako 

okolité prostredie, aby nedochádzalo k zmenám rýchlosti prúdenia kontaminovaných médií. Fe0 sa 

pôsobením kyslíka a vody mení na hydroxidy Fe (hlavne goethit), ktoré na svoj povrch adsorbujú 

kovy. 

 

Výsledky 

Pomocou konštruovaných anaeróbnych močiarov sme experimentálne overili čistenie AMD z lokalít 

Šobov a Smolník. 

 

Lokalita Šobov leží 1 km na S od Banskej Štiavnice. Nachádza sa tu lom, kde sa stenovým spôsobom 

ťaží sekundárny kremenec a halda odpadového materiálu z lomu. Na halde sú sústredené horniny 

z lomu, ktoré nemožno využiť ako surovinu na výrobu dinasu [3]. 

V lome možno identifikovať dva základné druhy hornín. Jedným druhom sú polohy monotónneho 

drobnozrnného kremenca s mladšími kremennými žilkami, v ktorom sa vyskytujú dve generácie pyritu 

a z ílových minerálov, hlavne illitu. Druhým horninovým typom, z hľadiska acidifikácie dôležitejším, 

sú tmavé horniny bohaté na pyrit, ktoré sú pre svoju nevhodnosť vyvážané na haldu. Tieto horniny sa 

skladajú z veľkého množstva pyritu, ktorý je na mnohých miestach dominantným minerálom, ďalej 



pyrofylitu, ktorý je sprevádzaný illitom [4]. Halda je tvorená nevytriedeným materiálom, ktorý je 

nezhutnený a vyznačuje sa preto dobrou priepustnosťou pre vodu a vhodnými podmienkami pre 

oxidáciu horninového materiálu. Kyselina sírová, vznikajúca oxidáciou pyritu, podmieňuje migráciu 

toxických prvkov pôvodne viazaných v kryštálovej štruktúre pyritu, či ďalších minerálov a rozkladá 

štruktúru ílových minerálov, ktoré sú zdrojom toxického voľne migrujúceho katiónu Al3+. 

 

Výskum možnosti využitia pasívneho biosystému na čistenie kyslých vôd z haldy na Šobove prebiehal 

v troch fázach. Prvou boli pokusy malých rozmerov prebiehajúce v laboratóriu. Ich úlohou bolo 

otestovať vhodnosť materiálov vybraných zo zdrojov, ktoré sú v blízkosti lokality, a sledovať zmeny 

v schopnosti systému upravovať kyslé vody spôsobené vplyvom rôznych vonkajších faktorov (teplota, 

prietok a pod.) Materiály použité pri laboratórnych pokusoch sa ukázali ako vhodné pre ďalšie 

použitie. Pokus prebiehal v dvoch nádobách. Jedna bola umiestnená v laboratóriu, druhá vonku. Z nich 

boli postupne odoberané vzorky a prilievala sa do nich kyslá voda. Množstvo vody odobratej a priliatej 

do systému sa postupne zvyšovalo. Zároveň boli sledované zmeny teploty, pH, Eh a konduktivity 

v oboch nádobách. Pokles kontaminácie vody Al bol konštantný. Pokus vykazoval vynikajúce 

výsledky v oboch nádobách po celý čas (pôvodná voda 429 mg/l, vo výtoku 0,20 vnútri, resp. 0,46 

mg/l vonku). Odstránenie Fe vykazovalo veľkú závislosť na teplote. V nádobe umiestnenej 

v laboratóriu bolo odstránenie takmer úplné (pôvodná voda 810 mg/l, vo výtoku 0,19 mg/l). V nádobe, 

ktorá bola vonku, boli v zimných mesiacoch hodnoty Fe niekoľkokrát vyššie (56 až 96 mg/l). Po 

oteplení, keď vonkajšia teplota neklesala po 10 °C, sa hodnoty začali znižovať, až boli časom 

porovnateľné s hodnotami z pokusu v laboratóriu (0,43 mg/l). V prvých týždňoch pokusu boli 

v obidvoch nádobách zvýšené hodnoty NO3 (vnútri 760-1020, vonku 660-1300 mg/l) a NH4 (vnútri 

250-390, vonku 198-260 mg/l). Obsah NO3 časom výrazne poklesol (až na 5,8 mg/l vnútri, resp. 3,8 

mg/l vonku), čo môže byť spôsobené postupným vyplavovaním dusičnanov. Postupne, ale omnoho 

pomalšie, klesali aj hodnoty NH4 (až na 50 mg/l vnútri, resp. 34 mg/l vonku). Hodnota oxidačno-

redukčného potenciálu bola stále záporná a udržovala sa na hodnotách medzi –300 až –370. 

Konduktivita postupne klesala od 11,52 až po 5,15 mS. Dôkazom anoxického prostredia a redukčnej 

činnosti baktérií bola aj prítomnosť H2S a povlaky na hladine, ktoré boli identifikované ako zmes 

kalcitu a rýdzej síry. 

 

Druhou fázou bolo umiestnenie pokusného systému menších rozmerov (120 litrov) priamo na mieste 

budúceho bioreaktora a sledovanie jeho činnosti. Pokus prebiehal podobne ako v laboratóriu a výsledky 

boli porovnateľné s tými, ktoré boli dosiahnuté v laboratórnych podmienkach. 

 

Súbežne prebiehala tretia fáza, ktorou bolo postupné budovanie pilotného pasívneho bioreaktora. 

Pilotný systém sa skladá z troch hlavných častí. Prvou je anoxická drenáž, ktorá privádza vodu do 

systému. Druhou časťou sú dve anoxické jazierka naplnené zmesou vápenca a organickej hmoty. 

Organická hmota slúži ako zdroj sulfidicko-redukčných baktérií, potravy pre baktérie a zároveň 

zlepšuje priepustnosť substrátu. Vápenec dodáva do systému alkalinitu. Tretiu časť systému tvorí 

aeróbny stupeň, v ktorom dochádza k vyzrážaniu hydroxidov Fe a sorpcii kovov na ne. V tejto časti 

boli vysadené močiarne rastliny, ktoré sú schopné sorbovať ťažké kovy. 

 

Fungovanie pilotného systému preukázalo uspokojivé výsledky. Vápencová drenáž zdvíhala pH 

z pôvodných 2,25 na 2,90 a zvyšuje obsah Ca vo vode na dvojnásobok. V anoxickom jazierku 

dochádzalo k výraznému zvýšeniu pH, ktoré sa pohybovalo medzi 4 - 6,70. Tieto rozdiely boli 

spôsobené presakovaním kyslých vôd cez boky nádrží. Ich výdatnosť však nebola až taká veľká, aby 

systém nebol schopný eliminovať ich nepriaznivý vplyv. V anoxickom jazierku dochádzalo aj 

k výraznému poklesu obsahu Fe (z 2 260 na 39,6 mg/l), Mn (z 51 na 23 mg/l) a Cu (z 4,95 na 0,03 

mg/l).  

 

Okrem klasickej ťažby Cu rudy sa na lokalite Smolník využívalo mnoho storočí aj získavanie medi 

cementáciou. Celé storočia, až do 80. rokov 20. storočia, sa prispôsobovali banské priestory, haldy a tok 

vôd tomu, aby vytekajúca banská voda obsahovala čo možno najvyššie koncentrácie medi. Za účelom 

silnejšej oxidácie pyritu v banských priestoroch sa rozširovala plocha priestorov, cez ktoré prúdila 

voda, rozrušovali horniny, budovali sa kanály na rozvádzanie vody do banských priestorov a pod. To 



znamená, že niekoľko storočí boli povrchové aj podzemné banské diela prispôsobované tak, aby 

produkovali čo najväčšie množstvo kyslých banských vôd, čo dnes spôsobuje ekologickú haváriu 

v okolí Smolníckeho potoka. Koncom 80. rokov bolo rozhodnuté, že baňa bude zlikvidovaná. 

15.12.1990 sa začalo so zatápaním banských priestorov. Počas zatápania bane nastalo okamžité 

zlepšenie kvality vody v Smolníckom potoku. Zatápanie ložiska bolo ukončené v máji 1994 a 9.6.1994 sa 

v potoku objavili v okolí šachty Pech prvé priesaky ložiskových vôd [5]. AMD vytekajú v blízkosti 

bývalej šachty Pech do Smolníckeho potoka. Postupná neutralizácia AMD spôsobuje zrážanie 

oxyhydroxidov Fe a Al, ktoré sú vodou nesené až do Hnilca a ďalej priehrady Ružín. V priehrade 

Ružín sa ukladá veľké množstvo kalu (ročne asi 224 000 m
3
), ktoré z časti prináša aj rieka Hnilec, čo 

spôsobuje veľké problémy. V sedimentoch prinášaných riekami Hnilec a Hornád, a dokonca aj 

v živých organizmoch žijúcich v týchto riekach, sa nachádzajú zvýšené obsahy Cu, Zn, Co, Ni a Hg 

[6]. 

 

V prípade overovania možnosti úpravy AMD pomocou pasívnych systémov na lokalite Smolník sme 

sa sústredili viac na terénne pokusy, ako na pokusy v laboratóriu. Ako pokusné nádoby sme použili 

štyri asi 150l sudy, ktoré sme naplnili substrátmi pozostávajúcimi z rôznych pomerov vápenca, hnoja, 

pilín a starej slamy. Ako ukázali merania, schopnosť PTS upraviť pH AMD zo Smolníka je dobrá. Vo 

všetkých štyroch pokusných nádobách, po celý čas pokusu, sa darilo udržiavať pH nad hodnotou 5. Pri 

odstraňovaní Fe z AMD bolo možné pozorovať väčšie rozdiely medzi nádobami. Vo všetkých však 

prevláda trend postupného zlepšovania schopnosti odstraňovať z vody Fe. V záverečnej fáze pokusu 

bola dosiahnutá účinnosť 96-97%. Pri odstraňovaní Al z vody boli pri všetkých štyroch nádobách 

dosiahnuté veľmi dobré výsledky a účinnosť sa pohybovala miestami až okolo 99 %. Ukázalo sa, že 

odstraňovanie síranov je najslabším ukazovateľom v hodnotení účinnosti systému, keď sa účinnosť 

pohybovala len okolo 59 - 43%. Pri odstraňovaní kontaminácie AMD zo Smolníka sme sledovali aj 

schopnosť anaeróbnych procesov odstraňovať Zn a Cu. Ukázalo sa, že tieto kovy sa odstraňujú 

najlepšie. Ako prvé reagujú s H2S, vznikajúcim pri bakteriálnej redukcii síranov, za vzniku sulfidov. 

Účinnosť PTS pri odstraňovaní týchto kovov z AMD bola po celý čas asi 99 %. Vplyvom redukčného 

rozpúšťania vápenca sa nám podarilo zvýšiť obsahy Ca v  niektorých prípadoch až štvornásobne. 

Terénne pokusy v pokusných nádobách ukázali, že použitie PTS na úpravu AMD zo šachty Pech je 

možné. Pomocou anaeróbnej mikrobiologickej redukcie je možné upraviť pH AMD tak aby boli 

dosiahnuté hodnoty stanovené normami pre povrchové vody a odstrániť z vody prvky, ktoré spôsobujú 

kontamináciu vôd – Fe, Al, Cu, Zn, SO42-.  

 

Výsledky monitorovania pilotného systému na Smolníku, ktorý bol následne vybudovaný, ukázali, že 

možno pozorovať nízku účinnosť systému pri odstraňovaní Fe a síranov z AMD. Výrazne horšie 

schopnosti pilotného močiara pri odstraňovaní Fe a síranov z AMD boli zrejme spôsobené nevhodnou 

konštrukciou pilotného systému. Ako vyplýva z výsledkov, v systéme boli redukčné podmienky 

a dochádzalo k odstraňovaniu podstatnej časti obsahu Cu a Zn, avšak obsahy Fe a síranov klesali iba 

o veľmi malé hodnoty. Táto skutočnosť bola pravdepodobne spôsobená tým, že v takto 

skonštruovanom systéme bola veľmi krátka (retenčna) doba, počas ktorej voda zotrváva v systéme 

v redukčných podmienkach. SRB za tento krátky čas stihli zredukovať iba zlomok obsahu síranov na 

H2S a väčšia časť síranov vytekala v nezredukovanej forme preč zo systému. H2S, ktorého bolo tým 

pádom v systéme nedostatok, reaguje s Cu a Zn (tieto prvky reagujú s H2S skôr ako Fe), a tým sa 

spotrebuje. Na vytvorenie sulfidov Fe už teda nebolo v systéme dostatok sulfánu.  

 

Antimónová mineralizácia bola intenzívne ťažená na mnohých ložiskách v Západných Karpatoch. 

Jedným z ekonomicky najvýznamnejších Sb ložísk bol Pezinok – Kolársky vrch. Oxidácia sulfidov 

v prostredí štôlní a odkalísk spôsobuje kontamináciu okolia uzavretého ložiska arzénom a antimónom. 

Na riešenie kontaminácie podzemných vôd bola navrhnutá permeabilná reaktívna bariéra. Výber Fe0 

ako reaktívneho média do bariéry bol pred zahájením experimentálnych prác daný publikáciami, ktoré 

hovorili o vhodnosti tohto prvku pre sorpciu arzénu z kontaminovaných vôd. Keďže arzén 

s antimónom sú veľmi podobné prvky, rozhodli sme sa vyskúšať efektivitu tohto reaktívneho média 

i pre tento kontaminant. Už po prvých statických experimentoch sa náš predpoklad potvrdil, 

a v niektorých prípadoch prišlo dokonca k úplnej sorpcii antimónu skôr ako arzénu.  

 



V prvej etape experimentov sme sa zamerali na jednoduché statické experimenty v nádobkách, pri 

experimentoch sme použili práškové železo (firma Lambda), Fe chip (firma Merck) a odpadové železo 

(špony) zo zámočníckej dielne. Pre potreby experimentu bola použitá prírodne kontaminovaná voda 

z vrtu situovaného v odkalisku. Všetky pilotné pokusy boli úspešné, no práškové čisté železo pre 

jemnosť frakcie bolo nepraktické a nebolo by ho bez prímesi možné reálne použiť. Sorpcia na 

laboratórne Fe chip, mala 100% úspešnosť pri As po 8 hodinách experimentu a 100% úspešnosť pri Sb 

už po 4 hodinách. Efektivita odpadových špôn pri sorpcii As bola o niečo nižšia 94%; avšak úspešnosť 

pri Sb bola 100% po ôsmich hodinách. Oba reaktanty považujeme za vhodné pre využitie pri 

remediácii, výhodou odpadových špôn je finančná nenáročnosť. 

 

V druhej etape sme sa zamerali na preverenie efektívnosti v prietokových systémoch. Práškové železo 

sme premiešali tentoraz s pieskom, v prvom prípade v pomere 700 g piesku/70 g Fe a v druhom 

prípade 700 g piesku/ 140 g Fe. Ďalej sme skúšali použiť vrstvu práškového Fe uprostred dvoch 

vrstiev piesku, odpadové špony a odpadové špony zmiešané s pieskom. Experimentom sme sa 

pokúšali vysledovať, aká dĺžka prietoku, pri konkrétnych rýchlostiach, bude stačiť na dekontamináciu 

vody. Voda bola prelievaná cez reaktívny materiál v každom systéme niekoľkokrát. Ako vidíme na 

obr. 1, všetky reaktívne média boli vysoko úspešné pri sorpcii arzénu. Najvyššiu percentuálnu 

spešnosť dosiahlo v poslednom bode experimentu médium 700 g piesku/70 g Fe, kde sa naviazalo 

99,96 % As pri rýchlosti prietoku 50 ml/h, avšak odpadové špony už pri oveľa vyššej prietokovej 

rýchlosti (1000 ml/h) naviazali 99,9 % As. Taktiež úspešnosť v sorpcii Sb bola najvyššia 

u odpadových špôn v štvrtom experimente.  

 

Ak zoberieme do úvahy stĺpec reaktívneho média 50 cm a počet 6 preliatí, kontaminovaná voda prešla 

trajektóriu o dĺžke 3 m cez prostredie reaktívneho média rýchlosťou 1000 ml/h (24 litrov/deň). Prietok 

podzemnej vody v mieste, kde navrhujeme permeabilnú reaktívnu bariéru, je cca 8 litrov/deň, čiže 

oveľa nižší. To znamená, že 3 m široká bariéra by mala stačiť na dekontamináciu vody v našom 

prípade. Samozrejme pri použití kvalitnejšieho, čistejšieho železa by bola efektivita ešte vyššia, no 

náklady by boli neporovnateľne vyššie. V prípade odsúhlasenia realizácie bariéry v budúcnosti je 

samozrejme nutné vykonať presné laboratórne i terénne experimenty a vyrátať exaktne všetky 

fyzikálne parametre súvisiace s bariérou. 

 

Dobu efektívnosti jednej náplne bariéry, čiže čas, po ktorom je nutné náplň bariéry vymeniť, 

sledujeme naďalej v laboratóriu, keďže efektivita takéhoto systému klesá pomaly, výsledok bude 

závislý na dlhodobom laboratórnom pozorovaní. Avšak firmy pracujúce s touto metódou sorpcie 

v iných krajinách zaručujú dlhodobú efektivitu tejto metódy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1   Úspešnosť jednotlivých reaktívnych médií pri sorpcii As a Sb 
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Záver 

Využitie pasívnych metód remediácie banských vôd bolo preukázané v laboratórnych podmienkach 

ako aj pri pilotných projektoch realizovaných priamo na študovaných lokalitách. V ďalšom období 

boli úspešne realizované laboratórne pokusy na overenie možnosti využitia pasívnych remediačných 

metód na čistenie technologických a odpadových vôd na lokalitách Bošaný (skládka Babica, 

kontaminácia Cr) a Van Chang - Vietnam (technologické vody z miestnych dielní spracovávajúcich 

Fe, Al, Cr, Ni). V súčasnosti sa zameriavame na výskum a následné vypracovanie návrhov remediácií 

povrchových a podzemných vôd na piatich lokalitách postihnutých ťažbou Sb (Pernek, Medzibrod, 

Dúbrava, Čučma, Poproč) a na odkalisku elektrárenského popolčeka Poša - Strážske (kontaminácia As 

a PCB). 
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