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RIZIKO TVORBY KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD NA LOŽISKU ĽUBIETOVÁ – PODLIPA 
 
ADAM LICHÝ 
 
RISK OF THE AMD FORMATION AT THE PODLIPA DUMP-FIELD AT ĽUBIETOVÁ 
DEPOSIT 
 
 
ABSTRAKT 
Ľubietová bola v 15. a 16. storočí jedným z najdôležitejších a najviac využívaných medených baní v 

Európe. Hoci ťažobné aktivity boli v priebehu 19. storočia zastavené a neskôr bolo vykonaných už len 

niekoľko geologických prieskumov so zanedbateľným účinkom, krajina v okolí banských odvalov 

zostala podstatne ovplyvnená. Tento článok prezentuje výsledky štúdia zaťaženia krajinných zložiek v 

Ľubietovskej banskej oblasti. V príspevku uvádzame výpočet vzniku kyslých banských vôd (AMD) 

(neutralizačný potenciál, celková tvorba acidity, čistý neutralizační potenciál). 

Kľúčové slová: odval, kyslé banské vody, sulfidy, neutralizačný potenciál 
 

 

ABSTRACT  
The Ľubietová deposit was in the 15th and 16th centuries one of the most important and most 

extensively exploited Cu mines of Europe. Although mining activities were stoped during the 19th 

century and only a few geological survey activities with negligible effect have been carried out here 

since, the area remains substantially affected. The article present the results of the environmental 

study at the Ľubietová mine area. We are presenting the  calculation of the AMD formation potential 

(neutralisation potential, total acidity production, net neutralisation potential) 
Key words: heap, acid mine drainage, sulphides, neutralisation potential 
 

 
ÚVOD 
 
Oblasť Ľubietovej patrí historicky k najvýznamnejším a najrozsiahlejším medenorudným revírom 
Slovenskej republiky. Podľa archeologických nálezov sa tu meď získavala už v dobe bronzovej. 
Ložisko Podlipa je vyvinuté v prostredí hornín terigénneho permu ľubietovského kryštalinika, ktorý 
pozostáva z bridlíc a zlepencov v blízkosti styku s granitoidnými porfýrmi a porfyroidmi spodného 
permu. Rudné telesá boli ťažené najmä v 15. a 16. storočí ale aj neskôr v 17. a 18. storočí. Ťažba bola 
ukončená v polovici 19. storočia. Na ložisku sa vyťažilo v priebehu 500 rokov približne 25 tisíc ton 
medi (KODĚRA, 1990). Procesy zvetrávania vysokoreaktívnych minerálov v prevažne kyslom 
horninovom prostredí mobilizujú ťažké kovy a početné ďalšie prvky, čím kontaminujú zložky 
prírodného prostredia.  
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Jedným z najzávažnejších rizík banských regiónov je tvorba kyslých banských vôd (AMD - acid mine 
drainage) alebo (ARD - acid rock drainage)  a ich vplyv na všetky zložky životného prostredia, na 
pôdu, povrchovú vodu a na biosféru (ALPERNS A BLOWES 1994, JAMBOR A BLOWES, 1994).  
Podľa ANDRÁŠA et al. (2008) pH povrchovej vody (vrátane drenážnej vody) na lokalite Ľubietová – 
Podlipa kolíše vo všeobecnosti okolo neutrálnej hodnoty. V rámci terénnych meraní pH v rokoch 2007 
– 2009 v okolí odvalov Podlipa bolo zistené, že namerané hodnoty pH sa pohybujú v intervale pH 6,1 
– 7,5. 
Hlavným cieľom príspevku je posúdiť lokalitu z hľadiska možnosti tvorby kyslých banských vôd a 
stanoviť potenciál hlušinového materiálu tvoriť kyslé banské produkty (AMD). 
 
1 METODIKA 
 
Pri predpovedi tvorby kyslých produktov v banských odpadoch bola použitá metodika U.S. EPA: Acid 
Mine Drainage Prediction EPA530-R-94-036 (1994), ktorú opísali LINTNEROVÁ a MAJERČÍK (2005). 
K odberu vzoriek zemín a sedimentov oblasti banského poľa ložiska Ľubietová – Podlipa sme 
pristúpili v  rokoch 2006 – 2008. Z povrchu banského poľa bolo odobratých 13 vzoriek 
technogénnych sedimentov (A-1 až A-12, A-17) o zrnitosti pod 1 cm tak, aby reprezentovali 30 cm 
hlboký horizont a plochu cca 50 x 50 m. Vzorka A-12 reprezentuje referenčnú plochu bez zrudnenia 
mimo haldového poľa. Každá vzorka mala hmotnosť 30 – 35 kg a vznikla homogenizáciou 6 – 10 
menších vzoriek. Súbor bol doplnený vzorkou hydrogoethitom bohatej horniny (A-17), ktorá vznikla 
zhomogenizovaním niekoľkých vzoriek hydrogoethitu z odberových miest A-2, A-3 a A-5. Miesta 
odberu vzoriek sú vyznačené na obrázku 1. 
 

 
 
Obr. 1. Mapa banského poľa Podlipa s vyznačením miest odberu vzoriek hlušiny A-1 až A-12 na 
stanovenie celkovej tvorby acidity (AP) a neutralizačného potenciálu (NP); 1 – referenčná plocha, 2 – 
banské odvaly, 3 – vodné toky, 4 štôlne 
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Uhlík (celkový uhlík – Ctot., organický uhlík – Corg. a anorganický uhlík – Cinorg.) bol stanovený 
v laboratóriách IR spektroskopie uhlíka Geologického ústavu SAV na prístroji Ströhlein C-MAT 
5500. Koncentrácie celkovej síry S, sulfidickej síry SS a síranovej síry Sso4 boli stanovené 
v geochemickom laboratóriu Acme Analytical Laboratories v Kanade. 
Aktívne a vymeniteľné pH sedimentov bol stanovený vo vodnom výluhu a vo výluhu KCl (c = 1 
mol.l-1). Do navážky 10 g vzorky sa pridalo 25 ml destilovanej vody resp. roztoku KCl a po 
dvojhodinovom miešaní vzorky v miešačke sa stanovilo pH a zmerali sa hodnoty Eh. 
 
 
2 VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Pre stanovenie celkovej tvorby acidity (AP) a neutralizačného potenciálu (NP) je potrebné poznať Eh 
a pH (v H2O výluhu a vo výluhu KCl) sedimentov, obsah síry a uhlíka. Hodnoty pH vo výluhoch 
v destilovanej vode kolíšu okolo 5,3. pH < 5 indikuje, že vzorka obsahuje potenciálnu aciditu, kým 
hodnoty v karbonátoch oscilujú spravidla medzi 8 – 10. Hodnoty nad 10 možno považovať za 
alkalické (SOBEK et al., 1978).  
Hodnoty pH v sedimentoch, stanovené vo výluhu destilovanou vodou v banskom poli Ľubietová – 
Podlipa kolíšu v rozmedzí 4,21 a 7,93 (tab. 1). Je zaujímavé, že najnižšia hodnota pH bola nameraná 
v oblasti referenčnej plochy (vzorka A-12). Je to spôsobené pravdepodobne tým, že napriek 
neprítomnosti sulfidov tu niet žiadnych karbonátov; obsahy uhlíka sú veľmi nízke (Ctot. 0,40 %, Corg. 
0,37 % a koncentrácia anorganického uhlíka Cinorg. je pod medzou stanoviteľnosti; tab. 1). Najvyššie 
obsahy uhlíka sa zistili vo vzorke A-7 (Ctot. 1,63 %; prepočítané na CaCO3 až 12,71 %). 
  
Tabuľka 1. Charakteristiky vzoriek technogénnych sedimentov z banského poľa 

H20 roztok KCl % 
Vz. 

pH 
Eh 

[mV] 
pH 

Eh 
[mV] 

Stot. Sso4 SS Ctot. Corg. Cinor. CO2 CaCO3 

A-1 5,14 77 4,61 109 0,25 0,10 0,15 0,74 0,20 0,54 1,97 4,48 
A-2 5,89 34 5,40 63 0,02 0,01 0,01 0,86 0,38 0,48 1,75 3,99 
A-3 4,87 94 4,21 131 0,10 0,03 0,07 0,62 0,34 0,28 1,02 2,32 
A-4 5,46 59 5,33 66 0,33 0,13 0,01 0,34 0,26 0,08 0,29 0,66 
A-5 5,77 42 5,37 64 0,05 0,01 0,05 0,78 0,35 0,43 1,57 3,57 
A-6 5,17 74 5,06 83 0,42 0,15 0,27 0,40 0,27 0,13 0,47 1,08 
A-7 7,93 -84 7,34 -58 0,03 0,02 0,01 1,63 0,10 1,53 5,61 12,71 
A-8 5.42 36 5.22 42 0,01 0,01 0,01 0,45 0,13 0,32 1,17 2,66 

A-9 5,03 83 5,01 85 0,03 0,03 0,01 0,40 0,37 
< 

loq 
< 

loq 
< loq 

A-10 5,25 71 5,14 78 0,04 0,02 0,02 0,48 0,46 
< 

loq 
< 

loq 
< loq 

A-11 6,11 22 5,95 30 0,11 0,04 0,07 4,31 4,18 0,13 0,47 1,08 

A-12 4,21 133 3,47 173 0,02 0,01 0,02 4,05 4,03 
< 

loq 
< 

loq 
< loq 

Vysvetlivky:  
< loq (limit of quantitation) – pod medzou stanoviteľnosti 
 
Vzorky obsahujú 0,01 – 0,42 % celkovej síry (tab. 1). Najvyššie hodnoty obsahu celkovej síry sa zistili 
vo vzorke A-6 na odvale štôlne Empfängnis, kde má nad síranovou sírou prevahu sulfidová síra (SS 
0,27 vs. Sso4 0,15 %). Sulfidovej síry je vo väčšine vzoriek viac ako síry síranovej, čo svedčí 
o pomerne vysokom obsahu ešte nezoxidovaných primárnych sulfidov. Ako uvádzajú SOBEK et al. 
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(1978) a LINTNEROVÁ a MAJERČÍK (2005), hodnotu AP (celkovú tvorbu acidity) možno vypočítať 
vynásobením percentuálneho obsahu celkovej (prípadne sulfidovej) síry koeficientom 31,25 
odvodeným z neutralizačnej rovnice (1): 
 

2CO  O2H  4CaSO  4SO2H  3CaCO ++=+      (1)  

 
Údaj odpovedá množstvu kyseliny, ktorú potenciálne môže materiál depónia vyprodukovať. Na 
lokalite Podlipa sa AP pohybuje v rozmedzí 0,3125 – 13,125 (v priemere 3,7; tab. 2). Najvyššie 
hodnoty AP sa zistili v odvale štôlne Empfängnis (vzorka A-6) a najnižšie v malom odvale štôlne 
Holdenbachen (vzorka A-8). 
Pre stanovenie rizika, ktoré spôsobuje tvorba acidity, je potrebné poznať aj neutralizačný potenciál 
(NP), ktorý udáva, aký je obsah neutralizačných látok v depóniu, ktoré sú schopné aciditu 
produkovanú materiálom skládky neutralizovať. Distribúcia hodnôt neutralizačného potenciálu na 
banskom poli Podlipa je v jednotlivých častiach depónia pomerne rozdielna (0 – 127,1, v priemere 
27,1; tab. 2) a viac-menej v negatívnej korelácii voči potenciálnej tvorbe acidity (AP). Tak napríklad 
najvyššej hodnote AP 13,125 (vo vzorke A-6, kde bol stanovený najvyšší obsah celkovej síry Stot. 
0,42 % i sulfidovej síry SS 0,27 %; tab. 3) odpovedá hodnota NP 10,8 kým najnižšej AP 0,3125 
(vzorka A-8) odpovedá NP 26,6. Vyššie NP s hodnotou 127,1 je len vo vzorke A-7 (tab. 2), kde bol 
stanovený najvyšší obsah Ctot. (čo po prepočítaní odpovedá 12,71 kg.t-1 CaCO3; tab. 1). 
Čistý neutralizačný potenciál (NNP) odpovedá množstvu neutralizačnej látky (obvykle n.kg CaCO3 na 
1 tonu materiálu), ktoré je potrebné pridať na neutralizáciu acidity produkovanej depóniom. Bol 
vypočítaný podľa vzťahu (2): 
 

AP - NP  NNP =          (2) 
 
Tabuľka 2. Hodnoty celkovej vytvorenej acidity (AP), neutralizačného potenciálu (NP) a čistého 
neutralizačného potenciálu (NNP) 

Vzorka AP NP NNP NP:AP 
A-1 7,81 44,8 37,0 5,7 
A-2 0,62 39,9 39,3 63,8 
A-3 3,12 23,2 20,1 7,4 
A-4 10,31 6,6 -3,7 0,6 
A-5 1,56 35,7 34,1 22,8 
A-6 13,12 10,8 -2,3 0,8 
A-7 0,93 127,1 126,2 135,6 
A-8 0,31 26,6 26,3 85,1 
A-9 0,93 0 -0,9 0,0 

A-10 1,25 0 -1,3 0,0 
A-11 3,43 10,8 7,4 3,1 
A-12 0,62 0 -0,6 0,0 

Priemer 3,7 27,1 23,5 7,4 
 
Hodnoty NNP na banskom poli Podlipa sú uvedené v tab. 2. Pohybujú sa v rozsahu -3,7 až +126,2 
(priemer 23,5) kg CaCO3 na tonu materiálu. Ukazujú, že na neutralizáciu banskej hlušiny by bolo 
potrebné pridať toľko neutralizačného činidla, ktoré odpovedá v priemere 23,5 kg CaCO3 na 1 tonu 
materiálu odvalu. Podľa skúseností z iných lokalít, kde bola metodika použitá, vzorky s nízkym 
negatívnym NNP sú potencionálne kyslé, ale ani pri pozitívnych hodnotách NNP riziko tvorby 
kyslých produktov nie je vylúčené. Rozsah NNP od -20 do +20 kg CaCO3 na tonu materiálu sa môže 
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z hľadiska tvorby kyslých látok označiť za rozsah neistoty, pretože sa jednoznačne povedať, či bude 
dochádzať k tvorbe kyslých produktov (Metodika U.S. EPA, 1994). Riziko sa znižuje, v prípade, že sú 
hodnoty NNP kladné a vysoké. 
O riziku vzniku kyslej banskej vody (AMD) vypovedá najlepšie pomer NP : AP. Pokiaľ je blízky 
hodnote 1, riziko tvorby AMD je vysoké. Ak je tento pomer rovný alebo väčší ako 3, riziko tvorby 
AMD je zanedbateľné (LINTNEROVÁ a MAJERČÍK, 2005). Pokiaľ by sme vychádzali z priemernej 
hodnoty pomeru NP : AP, ktorá je na banskom poli Podlipa 7,4 (tab. 2), mohlo by sa riziko tvorby 
AMD považovať za vylúčené. Túto vysokú hodnotu pomeru NP : AP však spôsobujú len údaje 
z odvalu štôlne Empfängnis, kde je tento pomer 135,6. Pokiaľ túto extrémnu hodnotu zo súboru 
vylúčime, pomer NP:AP sa zmení na 1,72, čo odpovedá nízkemu riziku vzniku  AMD. 

 
3 ZÁVER 
 
Na základe predchádzajúcich prieskumov bolo zistené, že povrchové, drenážne a podzemné vody 
majú neutrálne pH a remediácia krajiny si pri súčasnom stave nevyžaduje úpravu vôd z hľadiska 
acidity. Na overenie tejto skutočnosti boli vykonané statické testy tvorby kyslých banských vôd 
(AMD). Zistený pomerne vysoký obsah celkovej i sulfidovej síry svedčí o značnom obsahu ešte 
nezoxidovaných primárnych sulfidov. Napriek tomu, že hlušina vykazuje stále značné množstvo 
mobilizovateľných kovov a istý potenciál tvoriť kyslosť, hodnoty NNP ako aj pomer NP : AP 
umožňuje vysloviť predpoklad, že nepredstavuje pre okolité krajinné zložky bezprostredné riziko, a 
tvorba kyslých produktov (AMD) v oblasti banského poľa je v budúcnosti málo pravdepodobná. 
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