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Abstract:  Geochemical assessment of arsenic contamination in soils of Zemianske 
Kostoľany area. The results of geochemical evaluation of soils in the studied region 
confirm high arsenic contamination of soils in the Nitra river catchement. The main 
contaminant in studied area is arsenic. The dominant value of which penetrated the 
environment by dam failure of ash from the combustion of brown coal with high arsenic 
content in the impoundment in Zemianske Kostoľany and its consecutive downstream 
warm-off to the surroundings in 1965. There were significantly higher total arsenic 
contents (AsTOT) on horizons which contain the ash (730-1264 mg.kg-1) in comparison 
with surface horizons, whereby both horizons have exceeded the hygienical levels for 
arsenic in soils. The higher As contents on the deeper horizons reflect the nature of old 
environmental burden, which include a dominant share of electricity ash containing 
arsenic bound for the actual mass of ash. 
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ÚVOD 

 

Arzén (As) je prirodzenou súčasťou životného prostredia, často sa však 
stretávame s oblasťami zaťaženými zvýšenými koncentráciami arzénu ako 
dôsledku geogénnych alebo antropogénnych vplyvov. Koncentrácie arzénu sú 
variabilné, v zemskej kôre najčastejšie kolíšu v rozsahu 1,5−5 mg.kg-1. Pre 
hodnotenie rizík vyplývajúcich z kontaminácie životného prostredia arzénom je 
dôležité poznať procesy, od ktorých mobilizácia As závisí, vlastnosti prostredia, 
fyzikálno-chemické vlastnosti a mineralogické zloženie popolov, sedimentov 
a pôd (Gao et al., 2004; Smith et al., 2002).  

Arzén sa často vyskytuje v popoloch zo spaľovania uhlia a preto procesy 
spaľovania uhlia predstavujú významný potenciál kontaminácie zložiek 
životného prostredia. Výrazne environmentálne zaťaženou oblasťou Slovenska 
je oblasť Hornej Nitry, kde sa nachádza jeden z najvýznamnejších palivovo-
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energetických komplexov Slovenska – ENO Nováky, založený na ťažbe a 
spaľovaní hnedého uhlia s vyššími obsahmi arzénu. Od r. 1953 (začiatok 
prevádzky ENO) prišlo v imisnej oblasti elektrárne k výraznej kontaminácii pôd 
polietavými popolmi, na ktoré sa arzén viaže, v závislosti od klimatických 
podmienok a reliéfu. (Čurlík, Šefčík, 1999; Čurlík, 2003). Významné 
environmentálne dôsledky tejto kontaminácie v minulosti hodnotili viaceré 
štúdie (napr. Bodiš et al., 2005; Keegan et al., 2006). Pri spaľovaní hnedého 
uhlia vzniká v elektrárni veľa vedľajších produktov ako sú popoly, trosky 
a kaly. Tieto odpady sa ukladajú na odkaliská, deponovaný odpad predstavujú 
elektrárenské popoly, ktoré majú charakter antropogénnych sedimentov. 
Odkaliská sú situované v okoli elektrárne: pôvodné a dočasné odkalisko 
v Zemianskych Kostoľanoch, resp. definitívne odkalisko pri Chalmovej.  

V r. 1965 prišlo k nebývalej ekologickej katastrofe, keď sa po 
dlhotrvajúcich zrážkach pretrhla hrádza Pôvodného odkaliska v Zemianskych 
Kostoľanoch a do povodia rieky Nitra uniklo cca 2,5 mil. m3 popolových 
materiálov, čo spôsobilo výraznú kontamináciu pôd arzénom v alúviu rieky 
Nitry až po Nové Zámky.  

V snahe predísť takýmto udalostiam, sú zmeny vo vlastnostiach dvoch 
elektrárenských popolových uložíšť od r. 2007 predmetom monitoringu ich 
dlhodobej mechanickej stability v rámci úlohy Muinisterstva životného 
prostredia SR „Čiastkové monitorovacie systémy – Geologické faktory“, 
v podsystéme ,,03 – Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych 
záťaží“. V rámci tejto úlohy sa pristúpilo aj k predmetnému štúdiu rozplavených 
popolčekov v aluviálnej oblasti rieky Nitry pod pôvodným odkaliskom 
v Zemianských Kostoľanoch. Cieľom je poznať stupeň znečistenia aluviálnych 
pôd a sedimentov arzénom, na miestach s naplaveným popolom a zároveň 
posúdiť potenciál možnej mobilizácie arzénu použitím jednoduchých a 
sekvenčných extrakčných analýz. Výsledky prinášajú pilotné experimentálne 
informácie o mobilite arzénu v pochovaných vrstvách popola a o ich potenciáli 
kontaminovať alúvium rieky Nitra. 
 
Modelová lokalita 

Oblasť odberu vzoriek sa nachádza v k. ú. Zemianske Kostoľany. 
Z geologického hľadiska je tvorená piesčitými až štrkovitými fluviálnymi 
hlinami holocénneho veku (alúvium rieky Nitry), na ktorých boli pôvodne 
vyvinuté prevažne fluvizeme typické a menej fluvizeme glejové (Čurlík, Šefčík, 
1999). Pôvodné pôdy však boli po pretrhnutí hrádze odkaliska prekryté 
rozplaveným popolom, ktorého mocnosť dosahuje miestami až 2 m. V rámci 
sanačných prác sa naplavený popol prekrýval na kontaminovanom území 
nehomogénnou vrstvou zeminy z rôznych zdrojov. 

Odberové miesta vzoriek kontaminovaných pôd sú situované  približne 500 
m pod hrádzou odkaliska, na pravom brehu Nitry (obr. 1). Vzorka kalu ZKs 
bola odobratá z kanálu, ktorý odvádza odpadové vody z Pôvodného odkaliska. 
Vzorky fluvizeme ZK7 boli odobraté v tesnej blízkosti rieky Nitry. 
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Obr. 1: Lokalizácia odberových miest 

 
 

METODIKA 
 

Vzorky pôd boli odoberané v dvoch hĺbkových intervaloch (0-30cm, 30-
60cm) pomocou pôdneho vrtáku, v množstve 2-2,5 kg. Vzorky boli voľne 
vysušené pri laboratórnej teplote, následne homogenizované a presitované za 
sucha na frakciu <1 mm. Chemické analýzy vzoriek pôd a sedimentov boli 
realizované v laboratóriách ACME Analytical Laboratories Ltd. (Vancouver, 
Canada) s označením 7AX metódami ICP-ES resp. ICP-MS. Chemické analýzy 
vybratých prvkov (As, Fe, Mn, Al) v extrakčných výluhoch boli realizované v 
akreditovaných laboratóriách EL, s.r.o. Spišská Nová Ves. Základné pôdne 
analýzy (zrnitosť, obsah CaCO3, COX a HM) pre vybrané vzorky boli 
realizované na SPU Nitra podľa metodiky Fiala et al. (1999). Extrakčné 
experimenty na stanovenie extrahovateľného podielu As boli vykonané v 
laboratóriu Katedry geochémie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.  

Vzorky ZKs a ZK1 (0-30cm) boli podrobené sekvenčnej extrakcii podľa 
programu SMT (Rauret et al., 1999), modifikovanej pridaním prvého 
extrakčného kroku s destilovanou H2O (podľa Mackových et al., 2003). Každý 
extrakčný krok predstavuje vylúhovanie formy As naviazaného na určitú fázu 
pôdy alebo riečneho sedimentu (Žemberyová et al., 2006). Na stanovenie 
extrahovateľných podielov As bol použitý 1g vzorky. Extrakcia v každom 
kroku bola uskutočnená v 3 meraniach, vzorka sa po pridaní jednotlivých 
extrakčných činidiel v zmysle metodiky práce pretrepávala v suspendovanej 
forme na laboratórnom multirotátore 16 hodín (30 výkyvov/min., vychýlenie 
tuby 90°„end to end“, pri laboratórnej teplote 20 ± 2°C). Po ukončení extrakcie 
bol roztok odstredený v centrifúge pri 3000 rpm počas 20 minút, extrakčný 
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výluh bol filtrovaný a fixovaný pridaním HNO3 a uchovaný v polyetylénových 
tubách pri teplote 4°C. Vzorky ZK3, ZK5, ZK6 a ZK7 boli extrahované len v 
prvom extrakčnom kroku z hľadiska posúdenia migračného potenciálu As 
v kontaminovanej lokalite. 

 
VÝSLEDKY 

 
Výsledky analýz celkových obsahov prvkov vo vzorkách z lokality 

Zemianske Kostoľany sú uvedené v tabuľke 1. Vysoké obsahy celkového 
arzénu boli zistené vo vzorke kalu z drenážného kanálu pod odkaliskom, 1231 
mg.kg-1, ale aj vo všetkých vzorkách študovaných pôd (v rozsahu 127-1264 
mgAs.kg-1), v ktorých boli pri terénnom prieskume pôd odkryté súvislé polohy 
preplaveného popola po havárii v r. 1965. Tie mnohonásobne prevyšujú limitné 
hodnoty arzénu pre pôdy (Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy). Negatívnou vlastnosťou elektrárenských popolov je 
premenlivosť ich zloženia a relatívne vysoký podiel nestabilných 
a vylúhovateľných fáz, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie toxických prvkov, 
napr. popoly z odkaliska Poša, východné Slovensko (Hiller et al., 2007; 
Hovorič et al., 2008). 

 
Tab. 1: Celkové obsahy prvkov v študovaných vzorkách 

 

Vzorky 
Fe Mg Al  Ca Mn  Zn As Hg Pb 

% mg/kg 

0 
– 

30
 c

m
 

ZKs 3,81 2,36 6,01 7,07 1,020 124 1231 0,14 28,0 

ZK1 4,26 1,25 7,87 2,68 0,088 89 389 0,48 22,0 

ZK3 2,40 0,60 2,47 1,50 0,067 83 218 0,39 18,5 

ZK5 2,33 0,58 2,09 1,85 0,068 62 358 0,34 17,3 

ZK6 2,52 0,71 2,45 2,62 0,068 50 417 0,64 14,8 

ZK7 2,01 0,71 1,41 2,05 0,059 101 127 0,54 24,9 

30
-6

0 
cm

 

ZK1 5,37 1,34 9,32 4,34 0,086 81 942 0,89 25,0 

ZK3 3,14 0,81 2,80 3,24 0,069 53 730 0,62 11,4 

ZK5 3,38 0,65 2,94 3,58 0,060 42 1264 0,38 8,6 

ZK6 3,93 0,79 3,57 4,04 0,067 35 1264 0,47 6,5 

ZK7 2,23 0,60 1,54 2,14 0,053 110 164 0,90 16,9 

 

Vo vrchnom horizonte pôd bol prekročený aj limit obsahu ortuti, v prípade 
vzoriek ZK6 a ZK7 (limitná hodnota − 0,5 mg.kg-1). V hlbšom horizonte 
s nižším obsahom ílových častíc je limitná hodnota pre ortuť (0,15 mg.kg-1) 
prekročená vo  všetkých pôdnych vzorkách. Zvýšené obsahy Hg v pôdach môžu 
odrážať vplyv technológií chemického priemyslu v Novákoch a taktiež 
prítomnosť ortuti v uhlí novácko-handlovského ložiska. Celkovo najvyšší obsah 
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Hg bol zistený vo vzorke ZK7 v hĺbke 30-60 cm, (0,9 mg.kg-1), najvyšší obsah 
As bol zistený v identickej hĺbke vo vzorkách ZK5 a ZK6 (1264 mg.kg-1). 

Priemerné obsahy jednotlivých špécii arzénu vo vzorkách ZKs a ZK1 
získané pomocou sekvenčnej extrakčnej analýzy sú uvedené v tabuľke 2. 
Frakcie sú označené číslicami I-IV, čo podľa metodiky Mackových et al. (2003) 
znamená: 

I. − vodorozpustná frakcia: charakterizuje podiel As rozpustného vo 
vodnej fáze vo forme anorganických solí 

II.  −  ionovymeniteľná a karbonátová frakcia: podiel As adsorbovaného 
anorganickými soľami a viazaného na karbonáty, uvoľňuje sa do 
prostredia pri zmene pH z neutrálneho na kyslé 

III.  −  redukovateľná frakcia; As viazaný na oxidy Fe a Mn, z ktorých sa 
uvoľňuje do vodného prostredia pri zmene Eh podmienok 

IV.  −  organicko-sulfidická frakcia: arzén viazaný na organickú hmotu 
a sulfidy, sa uvoľňuje v dôsledku oxidácie a následnej degradácie 
organických látok a rozkladu sulfidov pri zmene fyzikálno-
chemických podmienok. Najmobilnejšie sú frakcie I a II, teda 
frakcie prítomné v pôdnom roztoku resp. v sorpčnom komplexe 
pôdy.  

 
Tab. 2:  Výsledky sekvenčných extrakčných analýz arzénu vo vzorkách ZK1 a ZKs 

a ich percentálny podiel z celkových obsahov 
 

Vzorka AsTOT  
mg/kg 

Frakcia As  
mg/kg 

As  
% 

ZK1 
0-30 cm 

389 

I. 27,85 7,16 

 

II. 9,09 2,34 

III. 41,45 10,66 

IV. 34,90 8,97 

ZKs 

1231 

I. 54,90 4,46 

 

II. 31,06 2,52 

III. 87,30 7,09 

IV. 34.90 2,84 

 

Priemerné hodnoty podielov arzénu v extraktoch destilovanou vodou sú 
uvedené v tabuľke 3. Hodnoty sú prepočítané na obsah arzénu v suchej hmote 
(mg.kg-1) a tiež je uvedený percentuálny podiel z celkových obsahov arzénu vo 
vzorkách. 
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Tab. 3:  Porovnanie celkových obsahov s obsahmi arzénu  vo vodnom výluhu 
 

Vzorka 
As TOT  

(mg/kg) 
As 

mg/kg 
As 
% 

ZKs 1231 54,90 4,46 

ZK1 (0-30) 389 27,85 7,16 

ZK3 (0-30) 218 11,70 5,37 

ZK3 (30-60) 730 31,71 4,35 

ZK5 (0-30) 358 11,84 3,31 

ZK5 (30-60) 1264 31,16 2,47 

ZK6 (0-30) 417 13,22 3,17 

ZK6 (30-60) 1264 30,63 2,42 

ZK7 (0-30) 127 3,44 2,71 

 
 

DISKUSIA 
 

Porovnanie výsledkov celkových obsahov arzénu (AsTOT) potvrdilo 
neobyčajne vysoké znečistenie aluviálnych pôd v oblasti Zemianskych 
Kostolian v rozsahu 127-1264 mg.kg-1. Neporovateľne vyššie obsahy As v 
horizontoch 30-60 cm oproti 0-30cm, sú spôsobené prítomnosťou vrstiev 
popola dotovaného do týchto pôd po pretrhnutí hrádze, ktoré boli potom 
prekryté navážkovým materiálom. Najnižší obsah celkového obsahu arzénu bol 
zistený vo fluvizemi (ZK7), kde nebola zistená súvislá vrstva popola, tak ako 
v profiloch ostatných pôd.  

Na základe výsledkov sekvenčných extrakčných analýz možno 
konštatovať, že arzén je v popole viazaný dosť pevne a jeho percentuálne 
zastúpenie v pohyblivých frakciach I a II neprekračuje 10 %. Celkovo sa 
najväčšie množstvo pohyblivých foriem arzénu (frakcia I a II) nachádza vo 
vzorke pôdy ZK1 (~37 mg.kg-1), čo predstavuje cca 9,5 % z celkového obsahu. 
V kalovom sedimente (ZKs) bol stanovený najvyšší podiel extrahovaného 
arzénu (54,9 mg.kg-1) vo frakcii I zo všetkých vzoriek (obr. 2, tab. 3).  

Podľa údajov štúdie EPRI obsahy arzénu v polietavých popoloch vo 
vodnom výluhu dosahujú najviac 14 %, v struskách v rozmedzí od 7-12 % 
(EPRI, 1994). Hodnoty extrahovateľného As vo frakcii II, teda sorbované 
formy, sú porovateľne nižšie a predstavujú len okolo 2,5 % z celkových 
obsahov arzénu (tab. 2). 

Najväčšie množstvá As sa vyextrahovali v redukovateľnej frakcii (ZK1 
41,45mgAs/kg − 10,7 %, ZKs 87,3mgAs/kg − 7,1 %), čo predstavuje arzén 
prednostne viazaný minerálme fázy skupiny oxidov Fe, Mn a Al. Redukčné 
rozpúšťanie oxyhydroxidov Fe a Mn má za následok uvoľňovanie arzénu do 
roztoku, čo vysvetľuje zistené vysoké obsahy As v extraktoch. Redukčnú 
desorpciu As3+ z povrchov oxyhydroxidov v redukčných a anaeróbnych 
podmienkach súvisiacu s rozpúšťaním Fe, Mn oxidov potvrdili viacerí autori 
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(Deuel & Swoboda 1972; McGeehan & Naylor 1994 a iní). Pomocou 
sekvenčných extrakcií však nie je možné v tomto kroku rozlíšiť medzi As 
adsorbovaným na povrchoch oxidov a As koprecipitovaným s oxidmi 
a hydroxidmi. Pri hodnotách pH >10 však nebola pozorovaná adsorpcia As3+ 
a As5+ na povrchy oxidov, a preto by následná extrakcia s NaOH mala umožniť 
stanovenie As adsorbovaného na povrchoch oxidov (Van Herreweghe et al. 
2003). 
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Obr. 2:  Množstvo extrahovaného As v jednotlivých extrakčných krokoch vo vybraných 

vzorkách (ZK1 0-30 cm, ZKs) 
 
 

Celkový podiel vodorozpustného arzénu (I. frakcia) bol vyšší vo vrchných 
horizontoch sledovaných vzoriek (tab. 3), napriek tomu, že totálne obsahy 
a totálne vyextrahované množstvá As (v H2O) sú vyššie v hĺbke 30-60 cm. 
Uvedené zistenie o pomerne malom percentuálnom rozsahu uvoľňovania As 
z antropogénne ovplyvnených médií rôzneho charakteru je plne v súlade s 
mnohými prácami (napr. Hiller, Šutriepka, 2008; Lintnerová et al., 2003). 

 
ZÁVER 

 
Študované pôdy z lokality Zemianske Kostoľany patria k mimoriadne 

znečisteným pôdam na Slovensku. Je to dôsledok roztrhnutia hrádze odkaliska 
elektrárenských popolov v r. 1965, ktoré boli rozplavené do povodia rieky 
Nitry. Nachádzajú sa tam súvislé polohy naplaveného popola,  lokálne mocné 
viac ako 2 m a prekryté len 20-30 cm vrstvou zeminy. Zistené koncentrácie 
arzénu kolíšu od 127-1264 mg.kg-1 (v polohách čistých popolov), čo 
mnohonásobne prekračuje limity pre pôdu. Okrem arzénu, boli zaznamenané aj 
zvýšené koncentrácie ortuti (0,14-0,9 mg.kg-1). 
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Podiely arzénu vo vodných výluhoch a fázy prítomné v sorpčnom 
komplexe pôd predstavujú 7-9,5 % z celkových obsahov arzénu. To predstavuje 
pomerne vysoké riziko možnej kontaminácie podzemných vôd v povodí Nitry, 
najmä pri zmene mechanických vlastnosti pôd a fyzikálno-chemických 
podmienok v prietočnom systéme rieky. Zistené zloženie a vlastnosti zaraďujú 
deponované elektrárenské popoly v alúviu rieky Nitra k rizikovým 
antropogénnym materiálom, ktoré môžu dlhodobo spôsobovať riziko pre 
kontamináciu podzemných vôd v celom drenážnom systéme rieky Nitra. 
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