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ABSTRAKT  
Článok prezentuje výsledky štúdia možností využitia prírodných sorbentov na stabilizáciu potenciálne 
toxických prvkov (Fe, Mn, Pb, Zn a Cu), ktoré kontaminujú krajinné zložky v oblasti haldového poľa 
Richtárová v Starých Horách (banský revír Španej Doliny). Sorpčná kapacita študovaných sorbentov 
(ílových minerálov z haldového poľa Richtárová, bentonite z Jelšového Potoka, ílu z Banskej 
Štiavnice, kaolinite z poltárskej série) je veľmi nízka. Len sorpcia Cu a čiastočne aj Zn je u niektorých 
sorbentov uspokojivá. Napriek týmto výsledkom umožňuje porovnanie s niektorými výsledkami iných 
autorov vysloviť predpoklad, že riziko výraznejšej kontaminácie krajiny potenciálne toxickými prvkami 
je pomerne malé. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: potenciálne toxické prvky, prírodné sorbenty, ílové minerály, zeolity, sorpcia 
 
ABSTRACT 
The article presents the study of the possibility to use natural sorbents for stabilization of potentially 
toxic elements (Fe, Mn, Pb, Zn and Cu), which contaminate the country components at Richtárová 
dump-field (Staré Hory – Špania Dolina mining area). The sorption capacity of the studied natural 
sorbents (clay minerals from Richtárová dump, bentonite from Jelšový Potok, clay from Banská 
Štiavnica, kaolinite from Poltár serie) is under the studied conditions very low. Only the sorption of 
the Cu and less also of Zn is for some sorbents more or less satisfactory.  In spite of these results show 
the comparison of obtained data with data of other autors that the risk of the country contamination is 
relatively limited. 
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Úvod 
 

Oblasť Španej Doliny reprezentuje územie výrazne postihnuté stáročnou banskou činnosťou – ťažbou 
Cu-rúd; 1, 2, 3. Medená mineralizácia je vyvinutá v 4 km dlhom a 1,5 km širokom pruhu S-J smeru 
v regióne ohraničenom Panským dielom a Starými Horami. V JZ segmente banského revíru v drobových 
pieskovcoch terigénneho Permu vystupujú v doline Chladné (medzi Uľankou a Polkanovou) siderit-
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chalkopyritové žily. Severne od tejto lokality sú staré dobývky Polkanová, Ratzengrund, Ferdinandstahl, kde 
sa exploatoval žilný systém Hrča I – III, situovaný v sericitovaných kryštalických bridliciach 4. Centrálnu 
časť rudného revíru predstavovali bane v Španej Doline a v Pieskoch. Severne od týchto lokalít sú opustené 
haldové polia v Richtárovej (obr. 1) a drobné výskyty pri Jelenci, ktoré spadajú do extravilánu obce Staré 
Hory 5, 6, 7.  

 

 

 

Obr. 1 Haldové pole Richtárová v Španej Doline 
 

Navýznamnejším zrudnením v tejto banskej oblasti bolo spodnotriasové (248 - 230 mil. rokov) 
chalkopyritové a pyritové zrudnenie geneticky viazané na horniny kryštalinika, verukána a horniny spodného 
triasu. Tento typ zrudnenia tvorí vo verukáne akumulácie impregnačného a žilného charakteru. Zrudnenie 
v kremencoch nemalo ekonomický význam. Mladšia metalogenetická fáza (pravdepodobne neogénneho 
veku), je reprezentovaná kremeňovo-karbonátovými žilami s galenitom a pyritom. Supergénne zrudnenie 
siaha do hĺbky približne 50-60 m. Hrubozrnné horniny verukána vytvárajú prostredie pre tvorbu Cu-
uhličitanov. Sekundárne zrudnenie, tvorené prevažne malachitom a azuritom, je známe aj z kvartérnych 
hornín pod odvalmi na Pieskoch 6.  

Uvoľňovanie potenciálne toxických prvkov (PTP) z materiálu depónií vo forme koloidov, 
iónových roztokov a organokomplexov spôsobuje kontamináciu prírodných zložiek (pôdy, vody, 
ovzdušia, rastlinstva) okolitého územia. Mobilitu väčšiny PTP v prírode determinuje predovšetkým 
ich schopnosť sorpcie do prírodných sorbentov. Medzi nimi majú dominantné postavenie 
predovšetkým ílové minerály 8, u ktorých je dominantným procesom iónová výmena medzi 
roztokom a tuhou fázou, ale čiastočne aj fyzikálny proces adsorpcie 9. 

Pre obmedzenie šírenia PTP do okolia je mimoriadne dôležitá úloha prítomných prírodných 
sorbentov, ktoré sú schopné zachytávať mobilné formy PTP. Medzi prírodnými sorbentmi predstavujú 
významné miesto hlavne ílové minerály, porézne oxidy Fe a Mn, prípadne zeolity 9, 10.   

 
MATERIÁL A METODIKA 
 

Vzorka R-1  reprezentuje alterovanú rulu s kaolinizovanými živcami s drobnozrnnými vtrúseninami 
tetraedritu a pyritu (s povlakmi pseudomalachitu). V kavernách ostali po vylúhovaných živcoch precipitovali 
Mn- a Fe-oxihydroxidy. Vzorka R-2 predstavuje reprezentatívny materiál haldy tvorený úlomkami ruly 
a hornín kryštalinika (hlavne bridlicami permského veku), získaný homogenizáciou 10 vzoriek o hmotnosti 
10 kg. Podstatnú časť tejto vzorky tvorí kremenný detrit s prímesou zvetralých živcov a s prímesou 
muskovitu. Značná časť živcového materiálu bola v procese zvetrávania premenená na kaolinit a niektoré 
ďalšie ílové minerály. V materiáli vzorky je pomerne mnoho tmelu, pozostávajúceho z Fe- a Mn-
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oxihydroxidov a povlakov amorfných Cu-uhličitanov (predovšetkým pseudomalachitu). Akcesoricky možno 
nájsť aj zvyšky primárnych rudných minerálov (tetraedritu, malachitu, azuritu, sideritu a pyritu.  

Na porovnanie účinnosti prírodných sorbentov (zmesi ílových minerálov) prítomných na študovanej 
lokalite sa použili aj ílové minerály a zeolity z iných lokalít:  

Vzorka BŠ pochádza z Banskej Štiavnice z lokality Lúky pod Tanádom. Je tvorená ílom žltkastej 
farby. Vzorka plaveného kaolinitu K pochádza z kremenno-kaolinitových pieskov poltárskej série. Na 
porovnanie sorpčných vlastností sa testoval aj bentonit (Mg-Ca montmorillonit) – vzorka B z Jelšového 
Potoka. Ďalšiu vzorku (vzorka Z)  predstavuje zmes zeolitov z Fintíc.  

Ílové minerály a zeolity boli identifikované rtg-difrakčnou analýzou na RTG difraktometri D8 
Advance A25 na Ústave vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici. Prírodné sorbenty sa na pieskovom kúpeli 
rozložili v koncentrovanej HF, odparili sa do vlhkých solí a pridalo sa do nich 5 ml HCl. Tento roztok sa 
doplnil na 100 ml a Fe, Mn, Pb, Zn a Cu sa stanovili AAS analýzou na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici v plameni vzduch/acetylém (atómový absorpčný spektrofotometer Perkin-Elmer).   

Sorpčná kapacita sorbentov sa študovala pomocou metodiky, ktorú vypracoval 10. Do 300 ml vody 
s obsahom 50 mg.L-1 Fe, Mn, Pb, Zn a Cu sa do kadičky navážilo po 50 g sorbentov a za občasného miešania 
sklenou tyčinkou sa ponechalo 10 dní macerovať. Potom sa prírodné sorbenty odfiltrovali a vysušili pri 
laboratórnej teplote. Takto získané vzorky sorbentov sa rozložili rovnakým postupom ako pred maceráciou a 
stanovil sa v nich AAS analýzou na Geologickom ústave SAV v Banskej Bystrici v plameni vzduch/acetylén 
obsah sledovaných PTP: Fe, Mn, Pb, Zn, Cu.   
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Stanovenie zloženia sorbentov rtg-difrakčnou analýzou 

Mineralogické zloženie vzoriek R-1, a BŠ sa stanovilo pomocou rtg-difrakčnej analýzy. 
Vzorky R-1 a BŠ sú tvorené zmesou illitu a kaolinitu (obr. 2 a 3). Vzorka R-2 predstavovala 
priemerný haldový materiál, v ktorom je zmes desiatok minerálov a ktorej mineralogické zloženie 
stanovovať pomocou rtg-difrakčnej analýzy neprinieslo žiadny relevantný výsledok, použitie tejto 
vzorky pre výskum však poukazuje najlepšie na sorpčnú kapacitu haldového materiálu. U ostatných 
vzoriek bolo minerálne zloženie známe (K – kaolinit, B – bentonit, Z – zmes zeolitov).  

 
 

 
Obr. 2 Difraktogram vzorky R-1 
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Obr. 3 Difraktogram vzorky BŠ 

 
Stanovenie sorpčnej kapacity jednotlivých prírodných sorbentov 
 
 V tab. 1 sú uvedené obsahy sledovaných PTP v prírodných sorbentoch a v prírodných 
sorbentoch po macerovaní vo vode obsahujúcej PTP. Najvyššie obsahy PTP sa potvrdili vo vzorkách 
R-1 a R-2. O niečo nižšie obsahy PTP sa potvrdili vo vzorke žltého ílu z Banskej Štiavnice (vzorka 
BŠ). 
 Štúdium schopnosti jednotlivých prírodných sorbentov sorbovať Fe, Mn, Pb, Zn a Cu 
potvrdilo, že u väčšiny sorbentov sa PTP sorbovali len značne obmedzene. Najhoršie výsledky 
preukázala sorpčná schopnosť u prvkov Fe a Mn, kde vôbec nedochádzalo k sorpcii, prípadne bola 
sorpčná schopnosť značne nízka. Najvyššiu hodnotu sorpcie vykázal kaolinit z poltárskej série, 
v ktorom sa potvrdila sorpcia zodpovedajúca 125 % voči pôvodnému obsahu Mn v sorbente. 
 
 

Tab. 1 Koncentrácie PTP v prírodných sorbentoch (I) a v prírodných sorbentoch  
po macerovaní vo vode obsahujúcej PTP (II) 

 
Fe Mn Pb Zn Cu 

I II I II I II I II I II Sorbent 
mg.kg-1 

R-1  170,71 170,71 0,49 0,51 0,18 0,21 0,22 0,22 24,15 24,76 
R-2 160,40 160,40 2,90 2,90 0,52 0,52 0,37 0,37 29,8 31,20 
BŠ 69,45 70,81 0,55 0,55 0,56 0,51 0,19 0,27 0,15 0,74 
K 32,84 33,10 0,24 0,30 0,17 0,17 0,29 0,35 0,05 0,62 

B 47,85 47,85 1,48 1,62 0,15 0,23 0,22 0,28 0,05 0,87 

Z 34,20 34,30 0,66 0,66 0,12 0,17 0,15 0,17 0,31 0,97 

 
 Podobná situácia sa potvrdila aj u Zn. Tu sa dosiahla najvyššia sorpcia v žltom íle z lokality 
Lúky pod Tanádom (Banská Štiavnica), ktorá dosiahla 142,10 %. O čosi lepšie výsledky sorpcie sa 
preukázali u Pb vo vzorkách bentonitu z Jelšového Potoka (153,33 %) a vo vzorke zmesi  zeolitov z 
Fintíc (141,66 %). Najlepšie sa sorbovala na testované sorbenty meď, predovšetkým na kaolinit (až 
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1240 %) a bentonit (1740 %), a o čosi menej, ale stále významne, aj na íl tvorený zmesou illitu 
a kaolinitu z Lúk pod Tanádom (493,33 %) a na zeolity z Fintíc (312,90 %). 
 
 

Tab. 2 Percentuálne hodnoty sorbovaných PTP na vzorky prírodných sorbentov 
(obsah PTP v pôvodnej nemacerovanej vzorke = 100 %) 

 
Fe Mn Pb Zn Cu 

Sorbent 
% 

R-1 0 104,08 116,66 0 102,52 
R-2 0 0 0 0 104,70 
BŠ 101,96 0 91,07 142,10 493,33 
K 100,79 125,00 0 120,68 1240,00 
B 0 109,46 153,33 127,27 1740,00 
Z 100,29 0 141,66 113,33 312,90 

 
 Zároveň sa potvrdilo, že haldový materiál na haldovom poli Richtárová (vzorky R-1 a R-2) 
disponuje značne limitovanou sorpčnou kapacitou, čo možno vyhodnotiť ako značne rizikový faktor 
vzhľadom na potenciál kontaminácie krajinných zložiek PTP v budúcnosti. 

Na rozdiel od výsledkov predkladaného výskumu sa vo väčšine prípadov kaolinit osvedčil ako 
vynikajúci sorbent PTP 11. Ako uvádza 12, Cu, Pb, Zn a Cd sa viažu prednostne na smektit, no Pb 
aj na illit. Illit a smektit sa v prípade Pb a Cu podľa 13 vyznačujú výbornou sorpčnou schopnosťou, 
kým Zn, Ni a Cd sa sorbujú na povrch illitu a smektitu v menšej miere. Fe sa na ílové minerály sorbuje 
podstatne lepšie pri vyššom pH 13. Hodnota pH v technogénnych sedimentov haldy je podľa 7 na 
lokalite Richtárová v priemere 4,56, takže možno konštatovať, že podmienky na sorpciu Cu, Pb, Zn a 
Cd na ílové minerály nie sú najoptimálnejšie. 

Pokiaľ tieto údaje porovnáme s údajmi o obsahu PTP v drenážnej vode drenujúcej haldy 
Richtárová, ako ich publikoval 14: 0,152 mg.L-1 Cu; 0,01 mg.L-1 Pb; 0,006 mg.L-1 Zn, vidieť, že 
hodnoty týchto PTP sú s výnimkou Cu pod limitom STN 75 7221 14 - Klasifikácia kvality 
povrchových vôd. Tieto údaje indikujú, že zvetrávanie primárnych rudných minerálov ako hlavného 
zdroja PTP, je pomalé, čo znižuje riziko významnejšej kontaminácie krajinných zložiek v najbližšom 
období. 
 
ZÁVER 

Sorbenty, ktoré vznikajú zvetrávaním haldového materiálu na lokalite Richtárová (Špania 
Dolina), sa vyznačujú limitovanou voľnou sorpčnou kapacitou. Najlepšie sorpčné schopnosti 
(najvyššia voľná sorpčná kapacita) sa preukázali v prípade Cu a Zn, a podstatne menej výrazne u Fe, 
Pb a Mn. Aj ostatné testované sorbenty sú vo významnejšej miere schopné sorbovať len meď. 
Najlepšie sa osvedčili illit a smektit z Banskej Štiavnice, kaolinit z poltárskej série a bentonit 
z Jelšového Potoka, ktoré dokážu sorbovať aj zinok. Účinnosť sorpcie (hlavne Pb a Zn) by sa preto 
dala zvýšiť napríklad primiešavaním bentonitu do haldového materiálu. Možno konštatovať, že 
vzhľadom na kinetiku uvoľňovania PTP predstavuje haldový materiál len limitované environmentálne 
riziko.  

 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
1  TOČÍK, A. –  ŽEBRÁK, P., 1989: Ausgrabungen in Špania Dolina – Piesky. Zum Problem des 

urzeitlichen Kussfererzbergbau in der Slowakei. In: Der Anschnitt Beiheft 7, Bochum, 71-78 
2  ŠTEFÁNIK, M., 2001: Pramene o banskobystrickej medi v Benátkach z druhej polovice 14. 

storočia. In: Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Katedra všeobecných dejín FFUK, 
Bratislava, 48-63 



 

 163 

3  KRIŽÁNI, I. – JELEŇ, S. – HÁBER, M. –  ANDRÁŠ, P., 2002: Banícke záťaže 
v banskobystrickom regióne. Geochémia 2002, Bratislava, 15-17 

4  BANCÍK, T. – JELEŇ, S., 1999: Mineralogické lokality širšieho okolia Banskej Bystrice. Banská 
Bystrica, Brummer & Brummer, 118 s. 

5  LABUDA, J., 2003: Špania Dolina ako významná archeologická lokalita. In: Labuda, J., Šušková, 
H., Zerola, J. Eds.: Meď v Európe, SBM Banská Štiavnica, 15. – 17. október 2003, ISBN 80-
855579-27-8, 39-33 

6   POLÁK, M. – FILO, I. – HAVRILA, M. – BEZÁK, V. – KOHÚT, M. – KOVÁČ, P. – VOZÁR, 
J., MELLO, J. – MAGLAY, J. – ELEČKO, M. – OLŠAVSKÝ, M. – PRISTAŠ, J. – SIMAN, P., 
BUČEK, S. – HÓK, J. – RAKÚS, M. – LEXA, J. – ŠIMON, L., 2003: Vysvetlivky ku 
geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1 : 50 000. 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 218 s. 

7  ANDRÁŠ, P. – KRNÁČ, J. – DADOVÁ, J., 2014: Environmental problems at ore field of Cu-Ag 
mine Špania Dolina. Technická univerzita v Košiciach, 978-80-553-1798-4, 103 p. 

8  MISSANA, T. – GARCIA-GUTTIEREZ, M. – ALONSO, U., 2008: Sorption of strontium 
onto illite/smectite mixed clays. Physics and Chemistry of the Earth, 33, Supl. 1, 156-162 

9  KOZÁČ, J., 1996: Raw materials as a sorbents of keavy metal cations and as a base cleaning 
matters (in Slovak). Mineralia Slovaca, Geovestník, 28, 6, 5-7 

10  ANDRÁŠ, P. – LICHÝ, A. – KRIŽÁNI, I. – RUSKOVÁ, J., 2009: The heavy metal sorption on 
clay minerals and risk of the AMD formation at the Reiner and Podlipa dump-fields at Ľubietová 
deposit (Slovakia) Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2009, 4, 2, ISSN-1842-
4090, 133-147. 

11  WAHBA, M. M. – ZAGHLOUL, A. M., 2007: Adsorption characteristics of some heavy 
metals by some soil minerals. In: J. Appl. Sci. Res., Vol. 3, No. 6, 421 – 426. 

12  RYBICKA, E. H. – CALMANO, W. – BREEGER, A., 1995: Heavy metals 
sorption/desorption on competing clay minerals: An experimental study. In: Appl. Clay Sci., 
Vol. 9, No. 5, 369 – 381. 

13  KISHK, F. M. – HASSAN, M. N., 1973: Sorption and desorption of copper by and from clay 
minerals. In: Plat and Soil, Vol. 39, No. 3, 497 – 505. 

 
 
ADRESA AUTORA 
 
doc. RNDr. Jana DADOVÁ, PhD. 
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01Banská Bystrica, Slovenská republika 
 

 
 
 
 


	ÚČINNOSŤ VYBRANÝCH PRÍRODNÝCH SORBENTOV  
	PRI SORPCII POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV V OBLASTI  
	HALDOVÉHO POĽA RICHTÁROVÁ (ŠPANIA DOLINA) 
	Jana DADOVÁ 
	VÝSLEDKY A DISKUSIA 
	ZÁVER 
	ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 



