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Abstrakt 

The essence of this work is to study bioleaching of potentially toxic elements, arsenic, using the 
filamentous fungus Asperillus niger. As a model locality was chosen Zemianske Kostoľany, which represents the 
heart of coal mining in Slovakia. Species A. niger was isolated from anthropogenic sediments with a high content 
of potentially toxic elements, especially arsenic. Filamentous fungus A. niger was put on soil samples from the 
site model. The aim of this work is to evaluate the potential of arsenic bioleaching using the three different soil 
samples for analysis (1g, 10g and 100g). It was found that the most efficient leaching of arsenic was achieved 
with furnish at 1 g of the substrate. The highest portion of arsenic was released into the medium, values range 
from 131.75µg.l-1 to 1517.55µg.l-1. At the furnish 10g of soil were released lower amounts, from 69.77µg.l-1 to 
553.45µg.l-1. Lowest bioleaching efficiency was achieved with the furnish 100g, values are from 38.02µg.l-1 to 
254.07µg.l-1.  
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Úvod a formulácia cieľa 

Základom existencie života na Zemi je kolobeh látok v prírode. Dôležitú úlohu pri 

kolobehu prvkov majú mikroorganizmy, ktoré vďaka svojim metabolickým procesom vedia 

spôsobiť rozklad látok. Tento ich kľúčový význam v životnom prostredí má však kladné aj 

záporné stránky. Vstupujú do obojstranne prospešných vzťahov s inými organizmami, 

produkujú enzýmy, antibiotiká, ale aj zapríčiňujú ochorenia, infekcie, hnilobné procesy 

a podobne. Vďaka svojim vlastnostiam majú čoraz častejšie využitie v priemysle, 

poľnohospodárstve a pri rôznych technologických procesoch. 

Mikroorganizmy dokážu rozpúšťať rôzne minerály, ktoré môžu využiť ako zdroj živín 

a energie. Väčšina minerálov je bohatá na životne dôležité prvky ako sú P, Mg, S, Fe, a iné. 

Avšak niektoré môžu obsahovať toxické kovy alebo polokovy, ako napríklad arzén. Mikróby 

tiež umožňujú opätovné získavanie kovov z druhotných resp. odpadových surovín, ako je 

banská hlušina, ktoré môžu obsahovať iba stopové množstvo požadovaných prvkov (najmä 

drahé kovy). Okrem toho, biologické postupy sú všeobecne menej energeticky náročné, no 

hlavne menej znečisťujúce ako iné, nebiologické postupy [1]. 

Biolúhovanie potenciálne toxických prvkov z tuhej fázy je založené na interakciách 

medzi chemickými prvkami a lúhovacím činidlom, resp. mikroorganizmom, napr. 
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mikroskopickou hubou, v dôsledku ktorých sa prvky najčastejšie uvoľňujú do vodného 

prostredia. Mobilizácia prvkov pri biolúhovaní závisí tak od charakteru pevnej fázy ako i 

druhu a kmeňa mikroskopickej huby [2]. Procesy biolúhovania predstavujú tiež riešenie 

problému spracovania a recyklácie odpadov, ktorej princípom je mikrobiálna produkcia 

kyseliny sírovej za súčasného lúhovania kovov. 

Cieľom predkladanej práce je zhodnotiť potenciál biolúhovania arzénu z rôznych 

navážok reálnych vzoriek kontaminovanej pôdy z modelovej lokality Zemianske Kostoľany 

použitím autochtónnej biomasy (Asperillus niger). 

 

Materiál a metódy 

Pre účely štúdia miery biolúhovania vybraného potenciálne toxického prvku arzénu, 

boli odobrané 4 pôdne vzorky z 3 rôznych lokalít v Zemianských Kostoľanoch a v 

Čereňanoch. Hĺbkový horizont, z ktorého boli vzorky odobrané použitím pôdneho vrtáku, sa 

pohyboval v rozmedzí 0-15 cm a 15-30 cm. Pôdne vzorky boli heterogénneho charakteru 

s vysokým obsahom elektrárenského popola, ktorý sa do pôdy dostal antropogénnym vplyvom 

pri havárii odkaliska a čiastočne zo spaľovania uhlia. Každá vzorka sa homogenizovala, 

následne sa vzorky mechanicky presitovali cez sito s priemerom oka 2 mm a uložili do chladu 

(cca 4 °C) a tmy. Pre experimentálne účely bol zvolený druh Aspergillus niger s vysokým 

potenciálom biolúhovania potenciálne toxických stopových prvkov. Použitý druh bol 

izolovaný zo vzorky ZK5. Do vysterilizovaných Erlenmayerových baniek s objemom 250 ml 

sa navážili 3 rôzne navážky - 1 g, 10 g a 100 g. Vzorky boli zaliate 95 ml tekutého SAB 

média, ktoré bolo sterilizované 15 min pri 121 °C. Vzorky boli kultivované po dobu 29 dní pri 

laboratórnej teplote. Po kultivácii sa mycélium huby odfiltrovalo, položilo do Petriho misky 

(obr. 1) a nechalo vysušiť. Výluhy boli prefiltrované cez filtračný papier s pórovitosťou 20 

µm. Zvyškový substrát zachytený na filtračnom papieri sa taktiež vysušil.  

Po prefiltrovaní roztoku, sa získaný výluh prelial do polyetylénovej tuby, zmerali sa 

hodnoty pH a EC a nakoniec sa výluh stabilizoval použitím HNO3. Získaný výluh sa 

uchovával pri teplote 4°C a následne boli analyticky stanovené obsahy sledovaných prvkov, 

ktoré sa počas extrakcie uvoľnili. Vzorky výluhov sa analyzovali na prístroji EcaFlow 150 

GLP (Istran, s.r.o., Bratislava) metódou prietokovej rozpúšťacej chronopotenciometrie 

(RNDr. M. Molnárová, PhD.). 
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Obr. 1: Pohľad na mycélium Asperillus niger po biolúhovaní 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe výsledkov celkovej chemickej analýzy skúmaných vzoriek pôd a popola 

(Tab. 1) je zrejmé, že na lokalite Zemianske Kostoľany sú výrazne dominantné hlavné prvky 

ako P, Fe, Al, Ca a Mg. Obsah týchto prvkov súvisí s prítomnosťou amorfných minerálnych 

fáz, ktoré sú bohaté práve na tieto prvky, pričom sa jedná o hlavné prvky prítomné vo 

všetkých minerálnych fázach v pôde. Najvyššia koncentrácia hlavného kontaminantu, ktorým 

je arzén, sa vyskytuje v popolovej vzorke ZK5 v hĺbke 15-30 cm (Obr. 2).  

 

Tab. 1: Koncentrácie vybraných stopových a hlavných prvkov vo vzorkách (mg.kg-1) 
 

označenie vzorky As Pb Zn Cu Mn Fe  Ca  Al P  

ZK1  ZK2/1 0-15 cm 264 9,0 182 38,2 470 27900 29700 20900 4180 

ZK2  ZK3 pôda 0-15 cm 93 16,3 75 16,5 568 21900 8500 20100 1120 

ZK3  ZK3 popol 0-15 cm 193 15,4 70 17,7 614 21800 18800 17200 1060 

ZK4  ZK5 pôda 0-15 cm 230 16,7 63 19,3 635 24700 11800 21900 900 

ZK5  ZK5 popol 15-30 cm 634 13,0 47 26,8 633 32300 22200 26900 800 

CE  CE 0-15 cm 377 13,7 45 18,7 526 21500 23400 17200 650 

 

Z tohto dôvodu možno konštatovať, že popolový materiál predstavuje hlavný zdroj As. 

Výskyt arzénu v popole závisí od podmienok spaľovania uhlia a chemického a minerálneho 

zloženia popola. Uvedená koncentrácia niekoľkonásobne prevyšuje koncentrácie iných 

stopových prvkov ako sú Zn, Pb a Cu (tab. 1). Skúmané antropogénne sedimenty v lokalite 

Zemianske Kostoľany predstavujú zdroj kontaminácie pre okolité zložky životného prostredia 

a zároveň majú charakter environmentálnej záťaže [3, 4]. 
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Obr. 2: Celkový obsah arzénu (mg.kg-1) vo vzorkách použitých v experimentoch 

 

V tabuľke 2 sú uvedené hodnoty vylúhovaných podielov arzénu v procese 

biolúhovania pevných vzoriek popolových pôd. Obr. 3 dokumentuje porovnanie hodnôt 

celkových vylúhovaných podielov As z pevných vzoriek pôd pre jednotlivé použité navážky 

v experimente. 

 
Tab. 2: Vypočítané hodnoty extrahovaných podielov As pre jednotlivé navážky (v %) 

 

As 
extrahovaný podiel As 

pre 1 g navážku 
extrahovaný podiel As 

pre 10 g navážku 
extrahovaný podiel As 

pre 100 g navážku 

ZK1  4,99 1,81 0,10 

ZK2  28,37 5,95 0,05 

ZK3  22,58 0,87 0,02 

ZK4  13,04 0,30 0,04 

ZK5  23,94 0,44 0,01 

CE  17,27 0,20 0,02 

 

V porovnaní s celkovým obsahom arzénu v pôdnych vzorkách boli najvyššie podiely 

vylúhovaného arzénu dosiahnuté pri 1g navážke pôdy (obr. 3) s maximálnym percentuálnym 

podielom pri vzorke ZK2 (28,37 %). Experimenty realizované v laboratórnych podmienkach 

poukázali na klesajúci trend extrahovaných podielov As so zvyšujúcou sa hmotnosťou 

navážky použitej kontaminovanej pôdy. Prostredníctvom biolúhovania uvoľnilo priemerne 

17,04 % arzénu z jeho celkového obsahu pri sledovaných vzorkách a podľa práce [5] sa v 

mycéliách bioakumulovalo priemerne 13,72 % As. 
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Obr. 3: Množstvo uvoľneného arzénu počas biolúhovacieho experimentu do média 

 

Záver 

Na základe získaných výsledkov lúhovania pomocou mikroskopickej vláknitej huby 

Aspergillus niger, možno zhodnotiť potenciál pre odstránenie kontaminácie z rôznych 

substrátov v modelovej lokalite, a tiež konštatovať že získané experimentálne výsledky môžu 

pomôcť pri ďalšom využití biolúhovania v remediačných procesoch, ktorými by bolo možné 

odstrániť alebo deštruovať kontaminanty, modifikovať ich na menej toxické, menej mobilné 

resp. menej reaktívne zlúčeniny, alebo je možné kontaminanty izolovať tak, že sa preruší ich 

migračná cesta medzi zdrojom a miestom expozície.  
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