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Abstract: Chemical and microbial leaching of Mn from synthetic mixture of 

manganese and arsenic oxides and hydroxides. This paper is focused on the leaching 

of Mn and As from synthetic mineral samples with various organic acids such as oxalic 

and citric, and leaching with distilled water. The Aspergillus niger strain was utilized 

for dissolution of manganese and arsenic from Mn and As crystalline compounds. The 

experimental values showed that the fungal strain was able to mobilize As and Mn from 

solid form and transformed into the organic compounds (e. g. Mn precipitated as Mn 

malonate). The chemical leaching in oxalic and citric acid was able to mobilize 

92,12 % As and 70,96 % Mn and 95,80 % As and 92,20 % Mn, respectively. Our 

experimental studies have potential application in the extraction of arsenic and 

manganese from mixture oxides and hydroxides. Our research confirmed important 

biogeochemical roles that fungi play in the transformation of inorganic substrates. 
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ÚVOD A FORMULÁCIA CIEĽA 

 

Mangánové minerály, najmä oxidy a hydroxidy vyskytujúce sa v pôdach, 

sedimentoch, podzemných a povrchových vodách hrajú podstatnú úlohu v 

biogeochemických cykloch kovov, polokovov a rádionukidov. Mobilita kovov z 

týchto substrátov je v značnej miere ovplyvňovaná ako abiotickými faktormi, 

tak i biotou (Gadd 2007). Avšak, mangán sa stáva aj strategickým prvkom 

využívaným vo viacerých odvetviach priemyslu ako pri výrobe vysokokvalitnej 

ocele, poľnohospodárskych hnojív, elektroniky a i. (Acharya et al. 2003). V 

našich experimentoch sme pomocou chemických a rtg analýz, posúdili vplyv 

mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger a vody, kyseliny oxálovej a 

kyseliny citrónovej na uvoľňovanie As a Mn z polyfázovej zlúčeniny 

arzeničnanov oxidov a hydroxidov mangánu a arzénu. Vyhodnotením 
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práškových difrakčných záznamov sme porovnali štruktúrne parametre 

pôvodnej kryštalickej fázy a získaných fáz po účinku lúhovania. 

 

 

METODIKA 

 

Experimentálne získaná polyfázová zlúčenina arzeničnanov oxidov a 

hydroxidov Mn a As pre experimentálne sledovanie biolúhovania bola 

pripravená v laboratórnych podmienkach zahrievaním pod spätným chladičom 

(5 h). Reaktanty boli zmiešané v objemových pomeroch 80 ml H20, 10 ml 1M 

Na2HAsO4, 10 ml 1M MnSO4.4H2O, 10 ml 1M NaOH. Vyzrážanú tuhú fázu 

sme oddelili filtráciou, následne sme ju pulverizovali a autoklávovali pri 120 °C 

po dobu 15 min (Xu, Ting 2004). Na identifikáciu kryštalických fáz a na 

pozorovanie mikrobiálneho lúhovania účinkom huby A. niger, chemického 

lúhovania bola použitá rtg difrakčná analýza. Pre kvantifikáciu procesu 

lúhovania As a Mn v roztoku bol použitý laboratórny analyzátor EcaFlow 150 

GLP (Istran, Slovensko). Pri procesoch biolúhovania sa využila metodika, ktorú 

v prácach opísali (Xu, Ting 2004). Do 50 ml Sabouraudovho tekutého živného 

média v 100 ml Erlenmeyerových bankách sa pridalo 0,05 g tuhej fázy. 

Následne bol systém inokulovaný mikroskopickou vláknitou hubou A. niger. 

Účinok mikrobiálneho uvoľňovania As a Mn sa porovnal s chemickým 

lúhovaním v 0,05 M kyseline oxálovej [C2O4H2·2H2O] a citrónovej [C6H8O7]. 

Na zistenie účinku abiotického lúhovania As boli použité kontrolné pokusy, 

ktoré pozostávali z 50 ml destilovanej vody a 0,05 g tuhej fázy. Experimenty, 

vrátane kontrolných systémov, prebiehali po dobu 42 dní. Počiatočné pH bolo 

pri všetkých pokusoch upravené na hodnotu 5,6 ± 0,1. Hodnota pH sa merala v 

6., 12., 18., 30. a 42. deň. 

 

 

VÝSLEDKY  

 

V tab. 1 sú uvedené obsahy vylúhovaných prvkov As a Mn z 

experimentálne získanej zlúčeniny za prítomnosti druhu A. niger a z 

kontrolných pokusov s vodou, kyselinou citrónovou a oxálovou. Množstvo As, 

ktoré sa vylúhovalo do roztoku v systéme s druhom A. niger, predstavuje 

22,77 % As (6,232 mg z 27,336 mg) a 0,03 % Mn (0,0016 z 6,362 mg). 

Pôsobením k. citrónovej sa extrahovalo 95, 80 % As (26,212 mg z 27,336 mg) a 

92,20 % Mn (5,809 z 6,362 mg) a k. oxálovou 92,12 % As (25,204 z 27,336 

mg) a 70,96 % Mn (4,471 z 6,362 mg). Vo vodnom médiu sa do roztoku 

uvoľnilo len 1,68 % As (0,459 z 27,336 mg) a 0,92 % Mn (0,058 z 6,362 mg). 

Na obr. 1 je vidieť zmeny pH počas lúhovania experimentálne získanej 

zlúčeniny vo vodnom prostredí a v prítomnosti mikroskopickej huby A. niger. V 

našich experimentoch sa hodnota pH počas priebehu experimentu menila v 

oboch systémoch. Počiatočná hodnota pH = 5,6 v systéme s experimentálne 

získanou fázou pôsobením A. niger po 6 dňoch kultivácie klesla na najnižšiu 
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hodnotu (pH = 4,49). Najvyššia nameraná hodnota pH = 7,2 v našom systéme 

bola zaznamenaná v 42. deň. Najnižšia hodnota lúhovania vo vodnom médiu 

bola v 6 deň pH = 5,56. Najvyššia nameraná hodnota pH bola v 42. deň pH 

8,20. Obe krivky majú mierne stúpajúci trend až po 42. deň, kedy dosiahli 

najvyššiu hodnotu pH. 

 
Tab. 1:  Obsahy uvoľneného As a Mn z experimentálne získanej zlúčeniny v 

prítomnosti druhu A. niger, kontrolných pokusov s vodou, k. citrónovou a k. 

oxálovou. Množstvá prvkov sú prepočítane na 100 mg/l. 

 

Analyzovaný prvok As Mn 

Celkový obsah prvku pred lúhovaním 

(mg) 
27,336 ± 0,605 6,362 ± 0,246 

Celkový obsah prvku v roztoku po 

lúhovaní s vodou (mg) 
0,459 ± 0,016 0,058 ± 0,0025 

Celkový obsah prvku v roztoku po 

lúhovaní s vodou (%) 
1,68 % 0,92 % 

Celkový obsah prvku v roztoku po 

biolúhovaní s A. niger (mg) 
6,232 ± 0,096 0,0016 ± 0,0001 

Celkový obsah prvku v roztoku po 

biolúhovaní s A. niger (%) 
22,77 % 0,03 % 

Celkový obsah prvku po lúhovaní v 

kyseline oxálovej (0,05 mol) (mg) 
25,204 ± 0,342 4,471 ± 0,283 

Celkový obsah prvku po lúhovaní v 

kyseline oxálovej (0,05 mol) (%) 
92,12 % 70,96 % 

Celkový obsah prvku po lúhovaní v 

kyseline citrónovej (0,05 mol) (mg) 
26,212 ± 0,178 5,809 ± 0,591 

Celkový obsah prvku po lúhovaní v 

kyseline citrónovej (0,05 mol) (%) 
95,80 % 92,20 % 

 

 

 
 
Obr. 1:  Zmeny pH počas lúhovania polyfázovej zlúčeniny arzeničnanov oxidov a 

hydroxidov mangánu a arzénu v prítomnosti druhu A. niger (MnAsOH + A. 

niger), kontrolných pokusov s vodou (MnAsOH + H2O) 
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Na základe rtg difrakčnej analýzy boli v tuhej fáze identifikované 

nasledujúce kryštalické fázy (krautit Mn
2+

As
5+

O3(OH)·H2O, mangánarzit 

Mn
2+

3As
3+

2O4(OH)4, arzenolit As2O3 a groutit Mn
3+

O(OH). Po mikrobiálnom 

lúhovaní kmeňom A. niger sme identifikovali kryštalické fázy (hydrát malónanu 

Mn (C3H2MnO4·2H2O) a kyselina β-flavaspidová (C24H30O8). 

Z rtg difrakčného záznamu po disolúcii vodou sme identifikovali tie isté 

fázy ako pred lúhovaním.  

Po chemickej extrakcii pôsobením k. oxálovej sme identifikovali 

monoklinický dihydrát oxalátu mangánu lindbergit Mn(C2O4)(H2O)2. 

Predpokladáme, že všetok uvoľnený Mn bol viazaný v citrátovom komplexe, v 

dôsledku čoho nebola možná jeho identifikácia metódou rtg analýzy. 

 

 

 
 

Obr. 2:  Pôvodný rtg difrakčný záznam zlúčeniny arzeničnanov oxidov a hydroxidov 

mangánu a arzénu pred lúhovaním (K – krautit Mn
2+

As
5+

O3(OH)·H2O, M – 

mangánarzit Mn
2+

3As
3+

2O4(OH)4, A – arzenolit As2O3, G – groutit 

Mn
3+

O(OH)) 
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Obr. 3:  Rtg difrakčný záznam po lúhovaní mikroskopickou vláknitou hubou A. niger, 

kde bol identifikovaný M-hydrát malónanu Mn (C3H2MnO4·2H2O), F-kyselina 

β-flavaspidová (C24H30O8) 

 

 

 
 
Obr. 4:  Rtg difrakčný záznam po lúhovaní k. oxálovou, kde bol identifikovaný 

monoklinický dihydrát oxalátu mangánu lindbergit Mn(C2O4)(H2O)2 
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DISKUSIA 

 

Štúdiom pôsobenia vplyvu mikroskopických húb, chemických extrakcií 

k. oxálovou a k. citrónovou a pôsobením vodnej zložky na arzénové minerály s 

mangánom, sa zaoberalo len veľmi málo autorov. Uvoľňovaním As z popolčeka 

po spaľovaní uhlia s obsahom arzenopyritu sa zaoberala Kušnierová (1994) a 

lúhovaním k. citrónovou dosiahla 25 % výťažnosť (0,06 z 0,24 mg) As pri pH 

1,8. Lúhovaním mangánu z nebilančných rúd sa zaoberali Sahoo et al. (2001). 

Pôsobením k. oxálovej ako redukčného činidla v roztoku kyseliny sírovej 

dosiahli 98,4 % výťažnosť, čo je v zhode s našimi výsledkami, kde pôsobením 

k. oxálovej bolo extrahované 92,12 % As a 70,96 % Mn (tab. 1). Z rtg záznamu 

môžeme usúdiť, že časť uvoľneného mangánu sa transformovala do novej 

kryštalickej fázy monoklinického dihydrátu oxalátu Mn lindbergitu (obr. 4). 

Metha et al. (2010) lúhovali Cu, Ni, Co a Mn z mangánových konkrécií z 

oceánskeho dna pôsobením mikroskopickej huby A. niger. Jej pôsobením po 

dobu 30 dní vylúhovali takmer 60 % prítomného Mn do roztoku. V našich 

experimentoch sme zaznamenali 22,77 % As a 0,03 % Mn. Výraznú aktivitu 

vybraného druhu A. niger a schopnosť transformovať pôvodný substrát na nové 

kryštalické fázy potvrdzuje veľmi nízky obsah Mn v roztoku len (0,03 %) a aj 

vznik hydrátu malonanu Mn a kyseliny β-flavaspidovej (obr. 3), ktorej 

produkcia pri biolúhovaní doteraz ešte nebola v literatúre publikovaná. Štúdiom 

zmien pH počas lúhovania experimentálne získanej zlúčeniny v systéme s A. 

niger po dobu 42 dní sme zistili, že došlo k zníženiu pH do kyslej oblasti (pH = 

4,49). Autori Acharya et al. (2003) sa zaoberali štúdiom reakčnej kinetiky 

biolúhovania Mn rúd pôsobením druhu Penicillium citrinum po dobu 45 dní. 

Pôsobením vybraného druhu boli schopný uvoľniť okolo 68,3 % Mn. Ich 

výsledky naznačujú, že heterotrofným lúhovaním dochádza k vylučovaniu 

značných množstiev organických kyselín (hlavne k. oxálovej a k. citrónovej) a k 

acidifikácii média. Výsledky Metha et al. (2010) potvrdzujú, že zmena pH je 

jedným z dôležitých faktorov pri mikrobiálnom lúhovaní druhom A. niger. 

Počas ich experimentu došlo k zmene pH z iniciálneho pH = 6,8 až na pH = 4,5, 

čo je v zhode s našimi výsledkami (pH = 4,49). Naše výsledky potvrdzujú 

skutočnosť, že vylúčenie viacerých typov kyselín je priamo podmienené 

charakterom prítomného substrátu ako i kmeňa mikroskopickej huby (Gadd 

2007).  

Na približné stanovenie rizika prenosu As a Mn z pôvodného substrátu do 

prostredia sme použili na lúhovanie vodu. Lúhovaním došlo k čiastočnému 

uvoľneniu 1,68 % As a 0,92 % Mn pri zachovaní pôvodnej kryštálovej štruktúry 

(obr. 2). Müller et al. (2007) pôsobením deionizovanej vody vylúhovali 0,02 % 

As a dažďovou vodou 0,03 % As z pôd a sedimentov kontaminovaných As a 

Sb. 
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ZÁVER 

 

Získané výsledky potvrdzujú existenciu dôležitých bioprocesov, ktoré sú 

súčasťou biogeochemických cyklov As a Mn (biolúhovanie – mobilizácia, 

biokryštalizácia – imobilizácia). Poznanie procesov interakcie medzi 

mikroorganizmami a kryštalickými fázami Mn a As má značné uplatnenie v 

prírodnom či znečistenom prostredí najmä z pohľadu stability a dynamiky 

vývoja prirodzených geochemických bariér. Biotechnologický význam 

chemického uvoľňovania prvkov pomocou kyseliny oxálovej a kyseliny 

citrónovej má značný potenciál v hydrometalurgii, a to pri spätnom získavaní 

nielen Mn a As, ale aj Cu, Ni, Co a i. z nebilančných polymetalických rúd, 

oceánskych konkrécií Mn a Fe, z kontaminovaných lokalít (napr. sedimentov), 

elektronických odpadov (batérie) a iných prírodných aj syntetických tuhých 

materiálov, ktorými sa budeme v ďalšom výskume zaoberať. 
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