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Abstract: Arsenic release from technosoils with coal combustion ash 
content under dynamic leaching conditions (studied location Zemianske 
Kostoľany) 

This work is focused on the use of the column (dynamic) experiments by study of 
arsenic mobility from technosoils in Zemianske Kostoľany. This area is 
significantly contaminated by power plant ash, which contains high concentrations 
of arsenic and other potentially toxic elements (Hg, Zn, Cu, Pb). A huge disaster 
happened in 1965 (dam brake) and the whole area was contaminated. 
Approximately 3 million m

3 
of ash polluted cca 20 km

2 
agricultural soil. The total 

content of arsenic in the studied samples is in the range of 534–1139 ppm. 
During experiments with real water (3-day experiments) released from the sample 
ZK1 from a depth of 30 cm (= 3,52 % from Astot534 mg.kg

-1
), during the 

experiment with distilled water from a given sample of 5,71 % was obtained. We 
made 5-day experiments with distilled water to monitor the dynamics of leaching 
of arsenic in the longer term. From the results obtained we can find that the 
strongest extractant was distilled water. The obtained results indicate an 
increasing trend of released arsenic with leaching time. 
 
Key words: technosoil, coal combustion ash, column (dynamic) experiments, 
arsenic 

 
 

ÚVOD 

Študovaná lokalita Zemianske Kostoľany patrí z hľadiska znečistenia životného 
prostredia k najviac zaťaženým oblastiam na Slovensku. Kontaminácia 
študovanej lokality siaha do roku 1965, keď po dlhotrvajúcich zrážkach došlo k 
pretrhnutiu 40 m vysokej hrádze Pôvodného odkaliska a do povodia rieky Nitra 
uniklo cca 2,5 milióna m

3
 popolového materiálu, čo spôsobilo výraznú 

kontamináciu pôd potenciálne toxickými stopovými prvkami (hlavne arzénom) 
v alúviu rieky Nitry až po Nové Zámky (ČURLÍK 2003, JURKOVIČ et al. 2008). 
Odhadovaná rozloha kontaminovanej (prevažne poľnohospodárskej) pôdy, 
predstavuje približne 19 000 ha a rieka Nitra sa radí medzi najviac znečistené 



6 

rieky v strednej Európe (JÁNOVÁ & PANENKA 2010). Pôdy prirodzene 
a dominantne sa nachádzajúce v inundačnom území rieky Nitry sú prevažne 
fluvizeme typické, pôdy sprievodné a lokálne sú fluvizeme glejové a arenické 
(ČURLÍK & ŠEFČÍK 1999), ktoré však boli po pretrhnutí hrádze odkaliska prekryté 
rozplaveným elektrárenským popolom. V rámci remediačných opatrení sa 
približne 1 m hrubá vrstva naplaveného popola (lokálne aj viac ako 2 m) 
prekryla približne 30 cm vrstvou nehomogénnej zeminy (obr. 1a) (JURKOVIČ et 
al. 2008). V dôsledku orby dochádzalo k následnému premiešavaniu navezenej 
zeminy s popolom (obr. 1b). Podľa novej klasifikácie označujeme takúto pôdu 
s vrstvou popola (15–30 cm) ako technozem iniciálna (podľa starej klasifikácie – 
antrozem degradovaná), keďže vrstva popola je človekom vytvorený materiál 
a nielen pokrýva pôvodnú pôdu, ale ju aj intoxikuje (SOCIETAS PEDOLOGICA 

SLOVACA 2014). 

 

 
Obr. 1: Mocnosť popola pod zeminou (a); premiešaná vrstva navezenej zeminy 

a popola (b) 

 

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, 
minerálne zloženie popolov, sedimentov a pôd) a charakterizovať dynamiku 
uvoľňovania kontaminantov z pevných fáz do roztokov (JANKOWSKI et al. 2006). 
Aby sme mohli pochopiť podmienky vylúhovania prvkov z technozemi iniciálnej, 
je dôležité si uvedomiť, že popol je heterogénny materiál, v ktorom sú 
nerovnomerne distribuované rôzne prvky (IZQUIERDO & QUEROL 2012). Je 
primárne zložený z amorfných aluminosilikátových fáz s nižším zastúpením fáz 
bohatých na Fe, niektorých kryštalických fáz a malého množstva nespáleného 
uhlia (NEUPANE & DONAHOE 2013). Miera vylúhovateľnosti potenciálne toxických 
prvkov súvisí s ich koncentráciou v uhlí a popoloch, závisí od podmienok 
spaľovania uhlia, od procesov sorpcie/desorpcie, od oxidačno-redukčných 
podmienok a hlavne od hodnoty pH prostredia (IZQUIERDO & QUEROL 2012). 
Mobilita stopových prvkov obzvlášť závisí od nasledovných vlastností pôdy: 
pôdne pH, štruktúrne zloženie pôdy, druh a množstvo prítomných 
oxyhydroxidov, obsah organickej hmoty, obsah uhličitanov, fosforečnanov a 
ílov, ktoré sú hlavné pôdne zložky zodpovedné za sorpciu toxických kovov 

 a)  b) 
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a metaloidov (HILLER 2007, ČURLÍK & JURKOVIČ 2012, ETTLER et al. 2012, 
SILVETTI et al. 2014).  

Predmetom prezentovanej štúdie je charakterizovanie dynamiky a miery 
uvoľňovania arzénu z pevných fáz kontaminovaných pôd z lokality 
environmentálnej záťaže Zemianske Kostoľany do životného prostredia 
prostredníctvom realizácie kolónových (dynamických) experimentov použitím 
dvoch rôznych luhovacích roztokov – povrchovej vody z Lelovského potoka a 
destilovanej vody ako štandardného extrakčného činidla. 
 

MATERIÁL A METÓDY 

Odber vzoriek technozeme iniciálnej (zmes pôdy a popola) určených na 
kolónové (dynamické) experimenty sa realizoval z územia pozdĺž nivnej terasy 
rieky Nitra, kde bolo Pôvodné odkalisko Zemianske Kostoľany po havárii v roku 
1965 vyliaté a prekryté nehomogénnou zeminou (obr. 2). 

Z pôdnej sondy boli odobrané štyri vzorky pevných substrátov – ZK1 (z 
hĺbky 30 cm), ZK2 (z hĺbky 60 cm), ZK3 (z hĺbky 30 cm) a ZK4 (z hĺbky 60 cm). 
Všetky vzorky sa uložili do PVC sáčkov, následne sa premiestnili do laboratória 
Katedry geochémie PriF UK v Bratislave a nechali sa vysušiť pri laboratórnej 
teplote. Po vysušení bola každá vzorka homogenizovaná a presitovaná na 
frakciu < 2 mm. Okrem pôdnych vzoriek bola odobratá vzorka povrchovej vody 
z Lelovského potoka, ktorá drenuje nivnú terasu rieky Nitra s pochovaným 
popolovým materiálom, za účelom realizácie kolónových experimentov v 
celkovom objeme 20 l.  

Cieľom realizácie kolónových dynamických experimentov bolo posúdiť 
dynamiku vylúhovania a potenciálnu mobilizáciu As z pevných fáz vzoriek 
kontaminovaných pôd s obsahom elektrárenského popola. Kolónové 
experimenty boli vykonané v štyroch sklenených kolónach s vnútorným 
priemerom 2,5 cm a dĺžkou 25 cm (obr. 3). Do každej kolóny bolo pridaných 73 
g vzorky, hmotnosť navážky zodpovedala maximálnemu naplneniu použitých 
kolón. Vstupná a výstupná časť kolón bola ohraničená vrstvou kremičitého 
piesku (vrstva hrubozrnného aj jemnozrnného tvorili spolu cca 1 cm) a filtračný 
papier – FILTRAK 389 – s veľkosťou pórov 16 µm. Pomocou peristaltického 
čerpadla ISMATEC IPC 12 pretekal kolónami lúhovací roztok (povrchová voda 
Lelovského potoka) a destilovaná voda, ako štandardne používaný roztok 
v extrakčných experimentoch) smerom zdola nahor prietokom 0,2 ml.min

-1
 po 

dobu 5 dní (5-dňové experimenty boli realizované iba s destilovanou vodou a 
bez odberných intervalov – výluhy boli odoberané na konci experimentu). 
Výluhy boli odoberané v intervaloch (hodina): 1, 1*, 4, 8, 16, 24, 72, 120. Prvý 
odber (1) sa uskutočnil po hodine od začiatku vylúhovania – od doby, kedy 
lúhovací roztok prešiel celou kolónou, druhý odber (1*) predstavuje výluh po 
hodine od prvého odberu, 4 – po 4 hodinách od odberu 1*, 8 – po 8 hodinách 
od odberu 4, 16 – po 16 hodinách od odberu 8, 24 – po 24 hodinách od odberu 
16, 72 – 3 dni, 120 – 5 dní. Po odobratí boli výluhy vákuovo filtrované cez 
membránové filtre PRAGOPOR s pórovitosťou 0,40 µm a boli v nich stanovené 
základné fyzikálno-chemické parametre (hodnota pH a EC) použitím prístroja 
WTW pH/COND 340 i. 

Analýza pevných vzoriek bola uskutočnená v ACME Analytical Laboratories 
Ltd (Vancouver, Canada) metódami ICP-ES (emisná spektrometria s indukčne 
viazanou plazmou) resp. ICP-MS (hmotnostná spektrometria s indukčne 
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viazanou plazmou). Chemická analýza vody z Lelovského potoka bola 
realizovaná v akreditovaných laboratóriách EL spol. s r. o., Spišská Nová Ves 
použitím adekvátnych analytických metód: odmerná analýza, HG-AAS 
(atómová absorpčná spektrometria s generovaním hydridov), AAS-AMA 
(atómová absorpčná spektrometria), AES-ICP (atómová emisná spektrometria 
s indukčne viazanou plazmou), UV/VIS (spektrometria UV/VIS), ITP 
(izotachoforéza). Získané výluhy boli analyzované na prístroji EcaFlow 150 GLP 
(Istran, s. r. o., Bratislava) metódou prietokovej rozpúšťacej 
chronopotenciometrie (KEE PriF UK). Obsah organického uhlíka (TOC) a jeho 
ďalších foriem v pevných vzorkách sa stanovil na Geologickom ústave SAV 
v Banskej Bystrici na prístroji C - MAT 5500 fy. Ströhlein. 

 

 
Obr. 2: Miesta odberov vzoriek  

 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Skúmané pevné vzorky tvoria heterogénnu zmes pôdneho substrátu 
a antropogénnych sedimentov (elektrárenský popol), ktoré podľa novej 
klasifikácie pôd radíme k technozemi iniciálnej (SOCIETAS PEDOLOGICA SLOVACA 
2014). Podľa zrnitostného zloženia pôdnych vzoriek (tab. 1) sú to piesočnato-
hlinité až hlinité pôdy. Obsah organického uhlíka vo vzorkách je nízky až 
stredný (ČURLÍK & ŠURINA 1998), v tab. 2 sú uvedené obsahy jednotlivých 
stanovených foriem uhlíka v študovaných vzorkách. 

Celkové obsahy vybraných kontaminantov v analyzovaných vzorkách 
pôdno-popolového materiálu použitých na kolónové experimenty potvrdzujú 
fakt, že predmetná lokalita je významne kontaminovaná potenciálne toxickými 
stopovými prvkami (PEŤKOVÁ et al. 2013) (tab. 3). U arzénu a ortuti sa zistilo 
prekročenie limitných hodnôt (As – 25 mg.kg

-1
, Hg – 0,5 mg.kg

-1
) podľa Zákona 

č. 34/2014 Z. z. pre poľnohospodárske pôdy pre daný pôdny druh. 

Na základe chemického zloženia (tab. 4) charakterizujeme povrchové vody 
Lelovského potoka ako vody Ca-Mg-HCO3-SO4

 
typu Obsah potenciálne 

toxických stopových prvkov v povrchovej vode je zanedbateľný a v žiadnom 
parametri neprekračuje hygienické limity podľa NV SR č. 296/2005. Uvedená 
skutočnosť značí, že voda v Lelovskom potoku (v mieste odberu pod 

Obr. 3:  Schéma kolónových 
(dynamických) 
experimentov 
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odkaliskom) nie je kontaminovaná pochovanými popolmi na študovanej lokalite 
(FARAGÓ et al. 2013). 

 
Tab. 1: Zrnitostné zloženie pôdnych vzoriek 

Vzorka Hĺbka (cm) 
Zrnitostné zloženie (%) 

piesok prach íl 

ZK1 30 40,00 50,16 9,84 

ZK2 60 53,28 41,68 5,04 

ZK3 30 56,76 41,19 2,05 

ZK4 60 52,04 43,49 4,47 

 
Tab. 2: Obsah jednotlivých foriem uhlíka vo vzorkách pôd 

Vzorka Hĺbka (cm) TC TOC TIC CO2 CaCO3 

ZK1 30 2,03 0,88 1,15 4,21 9,58 

ZK2 60 1,47 0,82 0,65 2,38 5,42 

ZK3 30 2,23 1,54 0,69 2,53 5,75 

ZK4 60 1,71 1,00 0,71 2,60 5,92 

Vysvetlivky: TC – celkový obsah uhlíka v %, TOC – obsah organického uhlíka v %, TIC – 
obsah anorganického uhlíka v %, CO2 – obsah karbonátového uhlíka v %, CaCO3 – % 
CaCO3 podľa obsahu karbonátového uhlíka 

 
Tab. 3: Celkové obsahy vybraných chemických prvkov v analyzovaných vzorkách 

Vzorka 
Hĺbka 
(cm) 

Prvky 

mg.kg
-1

 hm. % 

As Hg Pb Zn Cu Fe Ca Al Na K 

ZK1 30 534 0,76 14,9 72 35,1 3,28 2,24 2,55 0,05 0,29 

ZK2 60 749 0,65 9,5 57 47,8 3,85 3,00 2,82 0,07 0,27 

ZK3 30 1139 0,58 7,1 66 42,1 4,09 3,70 3,45 0,12 0,33 

ZK4 60 1100 0,97 8,2 49 48,5 3,91 3,66 3,18 0,09 0,27 

 
Tab. 4: Výsledky chemickej analýzy povrchovej vody Lelovského potoka (hodnoty 

ukazovateľov v mg.l
-1

) 

Ukazovateľ Hodnota Ukazovateľ Hodnota Ukazovateľ Hodnota 

Na
+
 4,50 HCO3

- 
272,40 As 0,012 

K
+
 2,23 SO4

2- 
31,50 Sb < 0,001 

Ca
2+

 69,45 H2SiO3 18,77 Cu < 0,005 

Mg
2+

 26,20 NO3
- 

10,50 Hg < 0,0001 

Fe tot. 0,03 NO2
- 

0,09 Cd < 0,002 

Al 0,02 Cl
- 

5,13 Zn 0,005 

Mn
2+

 0,01 F
-
 0,18 Pb < 0,01 

NH4
+ 

0,37 HBO2 0,32 Ba 0,054 

 

Za účelom zhodnotenia dynamiky vylúhovania a potenciálnej mobilizácie 
arzénu boli realizované kolónové experimenty, v ktorých boli použité dve 
lúhovacie činidlá – povrchová voda z Lelovského potoka (odobratá pod 
odkaliskom) a destilovaná voda. Dôvodom použitia uvedených činidiel bolo 
porovnanie efektivity uvoľňovania arzénu z pevných vzoriek technozeme 
iniciálnej pomocou vody (povrchová voda z Lelovského potoka), ktorá drenuje 
predmetnú lokalitu, a destilovanej vody (RAURET 1998), ktorá sa často používa 
v extrakčných experimentoch ako vhodné lúhovacie činidlo (FARAGÓ 2013). 
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Obr. 4 znázorňuje množstvo arzénu (mg.kg
-1

) uvoľnené zo vzoriek 
technozemí počas 3-dňových experimentov s povrchovou vodou Lelovského 
potoka (a) a s destilovanou vodou (b). Z obr. 4 vyplýva, že z celkového obsahu 
arzénu vo vzorkách boli do výluhov uvoľnené relatívne malé podiely arzénu. 
Počas experimentu s vodou z Lelovského potoka absolútne množstvá 
uvoľneného arzénu vo všetkých vzorkách nižšie ako 4 % (FARAGÓ et al. 2013). 
Výsledky s destilovanou vodou poukazujú na fakt, že destilovaná voda je 
silnejším extrakčným činidlom, avšak ani počas tohto experimentu sa neuvoľnilo 
vyššie množstvo arzénu ako 6 % z celkového obsahu v pevnej matrix. Podobné 
závery uvádza štúdia VESELSKÁ et al. (2013) hodnotiaca vylúhovateľnosť As 
z čerstvého a pochovaného popola v statických extrakčných experimentoch, 
v ktorej bol podiel uvoľneného As do vody v rozmedzí 3,8 a 6,71 hm.%. 

 

     

Obr. 4:  Množstvo As uvoľnené zo vzoriek pôd počas experimentu s reálnou vodou (a) 
a s destilovanou vodou (b) 

 

Keďže v priebehu 3-dňových experimentov nedošlo k ustáleniu hodnôt 
uvoľneného arzénu predpokladá sa zvyšujúci trend jeho vylúhovateľnosti. Pre 
potvrdenie tejto hypotézy boli preto realizované aj 5-dňové experimenty (iba s 
destilovanou vodou), počas ktorých sa uvoľnilo väčšie množstvo arzénu (v 
priemere 5,77 %) v porovnaním s 3-dňovými experimentmi, čo potvrdzuje 
rastúci trend vylúhovateľnosti arzénu s časom (tab. 5).  

 
Tab. 5: Porovnanie celkových obsahov arzénu (mg.kg

-1
) vo vzorkách s obsahmi As vo 

výluhoch 

Vzorka 
Celkový obsah As 
vo výluhu (mg.kg

-1
) 

Celkovo vylúhovaný 
obsah As v hm. % 

Celkový obsah As 
v pôdnej vzorke 

ZK1 42,58 7,97 534 

ZK2 50,06 6,68 749 

ZK3 48,28 4,24 1139 

ZK4 46,03 4,18 1100 

 

Arzén je polokov veľmi citlivý na oxidačno-redukčné podmienky 
(MATSCULLAT 2000) a jeho mobilita je silne závislá od hodnoty pH (IZQUIERDO & 

QUEROL 2012). Arzén (V) sa prednostne viaže na hydratované oxidy v rozmedzí 
pH 4–7, naopak As (III) sa sorbuje pri hodnote pH 7 až 10 (MATERA et al. 2003), 
pričom dosiahne aj maximálnu rozpustnosť (IZQUIERDO & QUEROL 2012). Obr. 5 
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vyjadruje závislosť vylúhovaných podielov arzénu od hodnoty pH počas 
kolónových experimentov s vodou z Lelovského potoka (a) a s destilovanou 
vodou (b). Pokus s povrchovou vodou dokumentuje nárast uvoľneného arzénu 
s nárastom hodnoty pH v danom výluhu, naopak výsledky získané počas 
dynamických testov s destilovanou vodou poukazujú na opačný (negatívny) 
trend pri vzťahu vylúhovaných podielov As v destilovanej vode k hodnote pH 
(FARAGÓ et al. 2013). 

 

 

Obr. 5:  Závislosť vylúhovaného množstva arzénu (mg.kg
-1

) od hodnoty pH počas 3-
dňového experimentu s reálnou vodou z Lelovského potoka (a) a s destilovanou 
vodou (b) 

 

Totálne obsahy vybraných prvkov vo vzorkách po kolónových (lúhovacích) 
experimentoch (tab. 6) s vodou z Lelovského potoka poukazujú na skutočnosť, 
že nedochádzalo k výraznej zmene v chemickom zložení pevných vzoriek, čo 
potvrdzuje nízku efektivitu uvoľňovania arzénu a ďalších chemických prvkov 
reálnou vodou do životného prostredia. Uvedené zistenia potvrdzujú výsledky 
získané v statickom režime, ktoré popisujú pomerne nízku extrahovateľnosť As 
(0,5-8%) resp. základných prvkov (<1%) z popolových pôd (VESELSKÁ et al. 
2013). Významne vyššie podiely arzénu uvoľnené z pevných fáz týchto pôd boli 
dosiahnuté biolúhovacími experimentmi v laboratórnych podmienkach, pričom 
sa v procesoch biolúhovania mikroskopickou hubou Aspergillus niger uvoľnilo v 
priemere 17,04 % As z jeho totálneho obsahu a cca 13,72 % As sa 
bioakumulovalo v mycéliách (PEŤKOVÁ et al. 2013). Práve biolúhovacie procesy 
s baktériami a mikroskopickými hubami významnou mierou zvyšujú 
mobilizovateľný podiel kontaminantov v pôdnom prostredí (XU & TING 2009, 
ČERŇANSKÝ et al. 2009, VOJTKOVÁ et al. 2012). 

 
Tab. 6: Celkové obsahy vybraných chemických prvkov v pevných vzorkách pred a po 

lúhovaní s vodou z Lelovského potoka 

 Prvok 
ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 

pred po pred po pred po pred po 

m
g

.k
g

-

1
 

As 534 505 749 749 1139 1110 1100 1062 

Hg 0,76 0,7 0,65 0,68 0,58 0,48 0,97 1,23 

Zn 72 61 57 50 66 51 49 42 

h
m

. 
%

 

Fe 3,28 3,21 3,85 3,97 4,09 4,05 3,91 3,75 

Ca 2,24 2,31 3,00 2,99 3,7 3,62 3,66 3,52 

Al 2,55 2,53 2,82 2,87 3,45 3,4 3,18 3,13 

Na 0,05 0,05 0,07 0,08 0,12 0,11 0,09 0,09 

K 0,29 0,26 0,27 0,25 0,33 0,33 0,27 0,26 
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ZÁVER 

Pomocou kolónových experimentov použitím vody z Lelovského potoka 
(odobratá pod odkaliskom) a destilovanej vody sa hodnotila schopnosť arzénu 
uvoľňovať sa do životného prostredia. Zo získaných výsledkov možno 
pozorovať, že oveľa silnejším extrakčným činidlom bola destilovaná voda. 
Najviac arzénu sa počas 3-dňových experimentov s vodou z Lelovského potoka 
uvoľnilo zo vzorky ZK1 z hĺbky 30 cm. Z celkového obsahu arzénu (Astot = 534 
mg.kg

-1
) sa uvoľnilo 3,52 %, kým počas experimentu s destilovanou vodou sa 

z danej vzorky vylúhovalo 5,71 % arzénu. Dynamické experimenty (120-
hodinové) s destilovanou vodou potvrdili predpoklad, že relatívna 
vylúhovateľnosť arzénu s časom stúpa. Najviac arzénu sa uvoľnilo taktiež zo 
vzorky ZK1 – 7,91 %. Z výskumu možno konštatovať, že s časom 
extrahovateľnosť arzénu stále stúpala a nedochádzalo k ustáleniu lúhovania. 
Uvedená skutočnosť poukazuje na fakt, že v dlhšom časovom horizonte 
dochádza pravdepodobne k narúšaniu Fe-fáz v pôdach, čo potvrdzuje, že 
mobilita arzénu je kontorolovaná adsorpciou a desorpciou na oxyhydroxidy 
železa (HARTLEY et al. 2004). 
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