
 

 

Mobilita arzénu v technozemi iniciálnej s obsahom elektrárenského popola 
(lokalita Zemianske Kostoľany) 

 
Tomáš Faragó, Katarína Peťková, Lucia Lachká, Simona Škultétyová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská 

dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; farago@fns.uniba.sk 
 
 

Abstract 

Mobility of arsenic in technosoils with coal combustion fly ash content (locality Zemianske Kostoľany) 
This work is focused on the of the column (dynamic) experiments by study of arsenic mobility from 

technosoils in Zemianske Kostoľany. This area is significantly contaminated by power plant fly ash, which 
contains high concentrations of arsenic and other potentially toxic elements. A huge disaster happened in 1965 
(dam brake) and the whole area was contaminated. Approximately 3 million m3 of fly ash polluted cca 20 km2 

agricultural soil. The total content of arsenic in the studied samples is in the range of 1100-1139 ppm. During 
experiments (105-day experiment) with demineralized water released from the sample ZK2 from a depht of 60 
cm (= 11.11 % from Astot 1100 ppm), during the experiment with citric acid from a given sample of 16.58 % As 
was obtained and during the experiment with hydrochloric acid from a given sample of 5.18 % was obtained. 
From the results obtained we can find that the strongest extactant was citric acid.   
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Úvod a formulácia cieľa 

Jeden z najväčších environmentálnych problémov v dnešnej dobe, ktorý zasahuje 

všetky zložky životného prostredia, predstavuje globálna kontaminácia životného prostredia. 

Študovaná lokalita Zemianske Kostoľany patrí k najviac zaťažením oblastiam na Slovensku. 

História kontaminácie siaha do roku 1965, kedy sa po intenzívnych dažďoch pretrhla 40 m 

vysoká hrádza Pôvodného odkaliska a do životného prostredia (povodie rieky Nitra) sa 

vylialo veľké množstvo elektrárenského popola obsahujúceho rizikové prvky (hlavne arzén). 

V rámci sanačných prác sa vrstva naplaveného elektrárenského popola (cca 1m) prekryla 

vrstvou nehomogénnej zeminy s popolom [1, 2], ktorú podľa novej klasifikácie nazývame 

technozem iniciálna [3].  

Pre hodnotenie rizík vyplývajúcich zo znečistenia prostredia potenciálne toxickými 

stopovými prvkami je dôležité poznať procesy, od ktorých mobilizácia týchto prvkov závisí – 

vlastnosti prostredia, fyzikálno-chemické vlastnosti a minerálne zloženie kontaminantov 

a pôd – a charakterizovať dynamiku uvoľňovania kontaminantov z pevných fáz do roztokov 

[4]. Osud týchto toxických prvkov v pôde závisí od foriem, ktoré do nich vstupujú, od druhov 

rastlín a organizmov žijúcich na pôde a v pôde, ale súčasne od parametrov a procesov, ktoré 

určujú ich transformáciu pri vzájomnej interakcii s pôdnymi zložkami [5]. Mobilita stopových 

prvkov obzvlášť závisí od nasledovných vlastností pôdy: mechanické zloženie (štruktúrne 
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zloženie pôdy), objemová hmotnosť, teplota, oxidačno-redukčný potenciál, pôdne pH, 

sorpčná schopnosť, druh a množstvo prítomných oxyhydroxidov (železa, mangánu a hliníka), 

obsah organickej hmoty, obsah uhličitanov, fosforečnanov a ílov, obsah solí, ktoré sú hlavné 

pôdne zložky zodpovedné za sorpciu toxických kovov a metaloidov [6, 7, 5, 8].   

Cieľom realizácie kolónových (dynamických) experimentov bolo posúdiť potenciálnu 

mobilitu arzénu z pevných fáz vzoriek pomocou zvolených lúhovacích roztokov a porovnať 

ich efektivitu.  

 

Materiál a metódy 

Odber vzoriek technozeme iniciálnej použitých v kolónových experimentoch sa 

odoberali z územia pozdĺž nivnej terasy rieky Nitra, kde bolo Pôvodné odkalisko Zemianske 

Kostoľany počas havárie v roku 1965 vyliaté a prekryté nehomogénnou zeminou. Z pôdnej 

sondy sa odoberali – ZK1 (z hĺbky 30 cm) a ZK2 (z hĺbky 60 cm). Po terénnom odbere boli 

vzorky premiestnené do laboratória a nechali sa vysušiť pri laboratórnej teplote. Po vysušení 

boli vzorky homogenizované a presitované na frakciu < 2 mm. Chemické analýzy pôdnych 

vzoriek sa realizovali v ACME Analytical Laboratories Ltd (Vancouver, Canada) metódami 

ICP-ES resp. ICP-MS. 

Kolónové (dynamické) experimenty boli vykonané v dvoch sklenených kolónach 

s vnútorným priemerom 2,5 cm a dĺžkou 25 cm. Do každej kolóny bolo pridaných 70 g 

pevnej vzorky (hmotnosť navážky zodpovedala maximálnemu naplneniu použitých kolón). 

Vstupnú a výstupnú časť sklenených kolón ohraničilia vrstva kremičitého piesku (vrstva 

hrubozrnného aj jemnozrnného, spolu cca. 1 cm) a filtračný papier s veľkosťou pórov 16 µm. 

Pomocou peristaltického čerpadla ISMATEC IPC 12 pretekali kolónami tri lúhovacie roztoky 

– deionizovaná voda, 1mM kyselina citrónová a 0,1 M kyselina chlorovodíková. Dôvodom 

použitia uvedených činidiel bolo porovnanie efektivity uvoľňovania arzénu a vybraných 

chemických prvkov z pevných vzoriek technozeme iniciálnej pomocou deionizovanej vody – 

štandardné činidlo v extrakčných experimentoch ako vhodné lúhovacie činidlo [9], roztoku 

kyseliny citrónovej - organická kyselina prirodzene produkovaná miroorganizmami v pôdnom 

ekosystéme [10] a roztoku kyseliny chlorovodíkovej - silná anorganická kyselina [11]. 

Lúhovacie roztoky pretekali kolónami smerom zdola nahor prietokom 7.10-2 ml.min-1 po 

dobu 105 dní (pričom každých 35 dní bolo vymenené lúhovacie činidlo na porovnanie 

účinnosti roztokov). Získané výluhy počas experimentov s každým lúhovacím činidlom sa 

odoberali v intervaloch: 7, 14, 21, 28 a 35 dní. Prvý odber (7) sa uskutočnil po týždni od 

začiatku experimentov, resp. od doby kedy lúhovacie činidlo prešlo celou kolónou. Druhý 
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odber (14) predstavuje výluh po týždni od prvého odberu, tretí (21) – po týždni od odberu 14, 

štvrtý (28) – po týždni od odberu 21 a piaty (35) – po týždni od odberu 28. Po odobratí boli 

vo výluhoch stanovené základné fyzikálno-chemické parametre (hodnota pH a EC) použitím 

prístroja XS Instrument pH 50 Lab/COND 51. V získaných výluhoch z kolónových 

experimentov boli stanovené obsahy As, Hg, Zn, Cu, Pb, Na, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Al, P, Cl-, 

SO4
2-, NO3

-  v akreditovaných laboratóriách EL spol. s.r.o., Spišská Nová Ves, použitím 

analytických metód (AES-ICP, AAS-Hg, AAS-AMA, UV/VIS a OA).  

 

Výsledky a diskusia 

Celkové obsahy vybraných chemických prvkov a kontaminantov v analyzovaných 

vzorkách potvrdzujú fakt, že predmetná lokalita je významne kontaminovaná potenciálne 

toxickými stopovými prvkami [12]. U arzénu a ortuti sa zistilo prekročenie limitných hodnôt 

(As – 25 mg.kg-1, Hg – 0,5 mg.kg-1) podľa [13] pre poľnohospodárske pôdy pre daný pôdny 

druh (Tab. 1.) 

 

Tab. 1. Celkové obsahy vybraných chemických prvkov v experimentálnych vzorkách 

Vzorka 
Hĺbka 
(cm) 

Celkové obsahy 

mg.kg-1 hm. % 

As Hg Pb Zn Cu Fe Ca Al Na K 

ZK1 30 1139 0,58 7,1 66 42,1 4,09 3,70 3,45 0,12 0,33 

ZK2 60 1100 0,97 8,2 49 48,5 3,91 3,66 3,18 0,09 0,27 

 
 

Obr. 1. graficky znázorňuje priemerné obsahy arzénu vo výluhoch získaných počas 

experimentu s jednotlivými lúhovacími roztokmi. Zo získaných výsledkov vyplýva, že 

najviac arzénu sa uvoľnilo počas experimentu s kyselinou citrónovou, najmenej s roztokom 

HCl, avšak ani s jedným roztokom nedošlo k ustáleniu vylúhovateľnosti arzénu. Výsledky 

s deionizovanou vodou poukazujú na klesajúci trend mobilizácie arzénu [14]. 
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Obr. 1. Priemerné obsahy arzénu (mg.kg-1) v získaných výluhoch počas experimentov v jednotlivých 

časových intervaloch odberov 

 

Z Obr. 2. vyplýva, že najefektívnejším lúhovacím činidlom bola kyselina citrónová, čo 

potvrdzuje predpoklad, že organické kyseliny majú významný vplyv na mobilizáciu 

potenciálne toxických stopových prvkov.  

 

 
Obr. 2. Celkové obsahy vylúhovaného arzénu (mg.kg-1) počas dynamických experimentov 

 

Hodnota výmennej pôdnej reakcie je jeden z najdôležitejších pôdnych parametrov 

ovplyvňujúci predovšetkým obsah kontaminantov v bioprístupnej forme ako aj sorpčné 

parametre sorbentov, ktorých selektivita voči sorpcii kontaminantu je v rôznych oblastiach 

hodnôt pH rôzna [15]. Arzén je metaloid, ktorý je veľmi citlivý na oxidačno redukčné 

podmienky a hodnoty pH [16]. Izquierdo a Querol (2012) tvrdia, že arzén dosiahne 

maximálnu mobilitu pri pôdnom pH v rozmedzí 7 – 11. Na Obr. 3a a b si môžeme všimnúť 

zvýšené koncentrácie vylúhovaného arzénu pri vyššom pH. Po aplikovaní HCl bol zistený 

nárast uvoľneného obsahu As pri pH < 4 (Obr. 3c).  
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Obr. 3. Závislosť vylúhovaného množstva arzénu (mg.kg-1) od hodnoty pH počas experimentu 

s deionizovanou vodou (a), 1 mM kyselinou citrónovou (b) a 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou (c)   
 
 

Záver 

Zo získaných výsledkov realizovaných dynamických experimentov môžeme zistiť, že 

najsilnejšími extrakčnými činidlami boli deionizovaná voda a 1 mM kyselina citrónová. 

Najviac arzénu sa uvoľnilo počas experimentov s deionizovanou vodou zo vzorky ZK2 (<11 

% z Astot 1100 mg.kg-1), pri kyseline citrónovej sa z danej vzorky vyextrahovalo až 16,58 % 

arzénu, naopak počas experimentu s roztokom HCl sa uvoľnilo len 5,18 % arzénu. Dá sa 

predpokladať, že pôdne mikroorganizmy (baktérie a mikroskopické huby) produkujúce 

organické kyseliny hrajú dôležitú úlohu v environmentálnom osude potenciálne toxických 

stopových prvkov v pôdach [18].  
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