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Abstract: 

Laboratory experiments with usage of Fe
0
 for cleaning of contaminated waters from Sb-mining area 

were the part of detail interdisciplinary study of five abandoned Sb-deposites (Pernek, Medzibrod, 

Dúbrava, Čučma a Poproč) in Slovakia. This study was focused on evaluation of different 

environmental components contamination, processes of migration and bounding of toxic elements and 

suggestion for affected area remediation. Fe
0
 chips (commercial product) and Fe paring (waste from 

Fe machining) was used as a tested sorption material. Sorption materials were activated by 5 M HCl 

(10-15 minutes) and than washed to the pH 7 of the washing water. Mixture of Fe0 with magnezite 

and dolomite grain was used as a filling of experimental tube.  

Efficiency of tube experiments was very high (more that 90%) for waters from all studied localities. 

The available filling medium was pure Fe
0
, contrast in usage of different form of Fe

0
 wasn’t observed. 

Continues increasing of SO4
II- 

and decreasing of pH value in outflowing waters was observed. Usage 

of Fe0 and carbonates mixture as a filling material for remediation is necessary for elimination of 

unfavourable trend. 
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Pokusy s využitím elementárneho Fe na čistenie kontaminovaných vôd z oblastí ťažby Sb rúd boli 

súčasťou detailného interdisciplinárneho štúdia piatich opustených Sb ložísk (Pernek, Medzibrod, 

Dúbrava, Čučma a Poproč) na Slovensku, ktoré sa zameralo na stanovenie miery zaťaženia 

jednotlivých zložiek životného prostredia na skúmaných lokalitách, spôsoby migrácie a väzby 

sledovaných potenciálne toxických prvkov ako aj návrhy na remediáciu predmetných území. Ako 

sorpčný materiál boli použité Fe špony (vo forme odpadu zo sústružníckych dielní) a Fe granule (ako 

dostupný komerčný produkt). Pred samotnou aplikáciou Fe-sorbentov bolo potrebné aktivovanie Fe 

špón a Fe granúl v roztoku 5M HCl po dobu 10 – 15 minút. Po uplynutí uvedenej doby sa špony 

a granule preplachovali čistou vodou z vodovodu a potom niekoľkokrát destilovanou vodou, kým sa 

hodnota pH neustálila tesne nad 7.  

 

Metodika 

- Boli použité vody z Perneku zo štôlne Pavol a z potoka, z Poproča zo štôlne Agnes a z potoka pod 

odkaliskom, z Čučmy z potoka pod odkaliskom a pod haldou štôlne Gabriela, z Dúbravy z výtoku 

zo štôlne Samuel a z okrového jazierka pod odkaliskami a ako náplň do kolón sa použila zmes 

magnezitu, dolomitu a aktivovaných Fe špôn a granúl. 

- Na pretekanie cez kolóny bolo použitých 500 ml vody z danej lokality. Voda bola dávkovaná do 

kolón pomocou peristaltického čerpadla, pričom dávkovanie bolo upravované v závislosti od 

priepustnosti materiálu v kolóne a po každom cykle bolo odobraté 50 ml vzorky z jednotlivých 

kolón, v ktorých sa stanovili hodnoty pH a Eh. Celkovo boli realizované štyri cykly dynamického 

prietoku vôd z lokalít.  

- 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 na 

stanovenie obsahov Fe, As, Sb, Co, Ni a síranov. 
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Výsledky 

Pri pokusoch s vodami zo sledovaných lokalít sa pri použití Fe
0
 podarilo znížiť obsahy As, Sb (ako aj 

Ni a Co v prípade vody zo štôlne Ágnes – opustené Sb ložisko Poproč) na výrazne nižšie hodnoty, aké 

boli v pôvodnej vzorke. Pri pokusoch možno pozorovať pozvoľnejší pokles Sb ako As. Tento fakt je 

zrejme spôsobený prednostným viazaním As na oxyhydroxidy Fe, ktoré vznikajú v kolónach 

oxidáciou Fe
0
, čo potvrdzuje aj výraznú afinitu As viazať sa na oxyhydroxidy Fe. 

 

Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté aj pri úprave vody zo štôlne Samuel (Dúbrava), ktorá 

obsahovala výrazne vyššiu koncentráciu Sb (viac ako 8 mg/l) ako ostatné testované vzorky (obr.1). 

V prípade experimentov s vodami z lokality Dúbrava sme stanovovali aj obsahy síranov. Počas 

priebehu experimentu nastal nárast ich obsahov, čo sa potvrdilo aj pri ďalších experimentoch. Pri 

pokusoch s vodami z lokality Pernek sme ako náplň použili Fe
0 

vo forme špôn aj granúl. Špony 

reprezentujú lacný odpadový materiál, naopak granule sú komerčne predávaný produkt. Výrazné 

rozdiely pri použití týchto dvoch foriem Fe
0
 sme pri experimentoch nepozorovali, hoci možno 

povedať, že sorpcia Sb na oxyhydroxidy Fe prebiehala pri použití Fe
0
 granúl rýchlejšie. Pri As je 

priebeh sorpcie na oxyhydroxidy Fe rovnaký pri použití oboch foriem Fe
0
. 

 

 

 

 

 

Záver  

- Všetky testované vody zo študovaných lokalít (Pernek, Dúbrava, Poproč, Čučma) sa podarilo počas 

experimentov úspešne upraviť s vysokou účinnosťou. 

- Najvhodnejším médiom použitým ako náplň sa ukázalo Fe
0
, výrazný rozdiel pri použití rôznych 

foriem Fe
0
 sme pri experimentoch so šponami a granulami nepozorovali. 

- 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. 
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Obr. 1   Priebehy kolónových experimentov z banskými vodami z lokality Dúbrava. (1 – obsah Sb v pôvodnej 

vzorke, 2 – 5 – obsahy Sb po jednotlivých cykloch pretekania vôd cez kolóny) 
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