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HYDRAULICKÝ MODEL A TRANSPORT ZNEČISTENIA
V OKOLÍ LOŽISKA PEZINOK
HYDRAULIC MODEL AND POLLUTION TRANSPORT AT PEZINOK MINING SITE
D a v i d K r č m á ř , Zl a t i c a Ž e n i š o v á , R e n á t a F ľ a k o v á

ABSTRACT

There is arsenic contamination at Pezinok mining site in the Southwest of Slovak Republic.
Investigation of this site based on sampling of pore water in mine tailings, ground water in surrounding
aquifer and surface water, mineralogical analyses, and flow and geochemical modeling revealed the
extent of contamination and identified natural attenuation processes. The evaluation of modeling study
could help to propose the elimination of such contamination. On the basis of many field measurements
of groudwater depth and discharge in Blatina river the conceptual and hydraulical model was
established. With the help of model the placement of geochemical barrier and drain system was
proposed, which could effectively grab contamination transported by ground water. On the data analyze
basis the treatment of Buducnosť adit was recommended together with covering of tailing pond area by
impermeable material such as clay sediments, which could eliminate discharge of water into it.
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ÚVOD
V okolí ložiska Pezinok dochádza ku kontaminácii
povrchových a podzemných vôd. Primárnym zdrojom
kontaminácie je banská voda vytekajúca zo štôlní
Pyritová, Budúcnosť a Sirková priamo do recipientu.
Významných zdrojom kontaminácie je aj odkalisko,
ktoré nie je izolované od podložia, pozostáva z južnej
a severnej časti. Kontaminované vody sa dostávajú do
prostredia starým drenážnym systémom a tiež
presakovaním cez odkalisko do alúvia rieky Blatina a na
niektorých miestach priamo vtekajú do rieky Blatina.
Banské vody prinášajú do prostredia vysoké
koncentrácie síranov, arzénu, antimónu, v menšej miere
železa, hliníka, mangánu, niklu a kobaltu.
V rokoch 2003 až 2005 boli monitorované základné
fyzikálno-chemické ukazovatele banských, podzemných
a povrchových vôd v blízkom okolí ložiska Pezinok,
taktiež boli realizované laboratórne práce so zameraním
na stanovenie As, Sb, Al, Fe, Mn, Co, Ni, Zn a osobitne
na stanovenie špeciácií As(+III), As(+V), Fe(+II).
Cieľom prác bolo zistiť, aký je rozsah znečistenia

v okolí odkaliska, aká je distribúcia kontaminantov vo
vodách, a to predovšetkým arzénu, do akej miery je
znečistenie transportované smerom k mestu Pezinok. Na
dosiahnutie tohto cieľa boli použité klasické postupy
hydrogeochemického hodnotenia, ako aj špeciačné
modelovanie v programe PHREEQC-2 (Parkhurst,
Appelo, 1999). Výsledky hydrogeochemického
hodnotenia boli publikované v niekoľkých prácach
(Fľaková et al., 2003, Hudáček et al., 2004, Drozdová,
2004, Fľaková et al., 2005).
Od roku 2003 boli realizované aj technické práce
a režimové pozorovania za účelom získania potrebných
vstupných dát pre hydraulické modelovanie v okolí
odkaliska. Zostavenie hydraulického modelu bolo
nevyhnutné pri posudzovaní transportu kontaminantov
v alúviu potoku Blatina. Na modelovanie bol použité
programy Mike SHE a Mike 11 (DHI, 2004), ktoré
umožňujú riešiť prúdenie podzemných a povrchových
vôd.
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Vrtné práce realizovala firma Geo-TechnicConsulting spol. s r.o. v dňoch 16. až 20. apríla 2004,
kedy bolo odvŕtaných 8 vrtov v celkovej dlžke 102 m.
Vrty PK-1 až PK-5 boli realizované v alúviu potoka
Blatina, vrty PK-6 a PK-8 v telese južného odkaliska
a vrt PK-7 v telese severného, menšieho odkaliska.
Všetky vrty okrem vrtu PK-6 boli vystrojené.
Výskum na tejto lokalite bol založený na odbere
vzoriek banských,
priesakových, podzemných
a povrchových vôd, na mineralogických analýzach,
hydraulickom a geochemickom modelovaní, ktoré
umožnilo zisiť rozsah kontaminácie a identifikovať
procesy atenuácie. Z metodického hľadiska bolo
riešenie transportu znečistenia v okolí ložiska Pezinok
podporené grantom MŠ SR VEGA č. 1/3056/06
„Transport a distribúcia znečistenia v prírodnom
prostredí vodou“.
METODIKA ZOSTAVENIA HYDRAULICKÉHO
MODELU
Teoretické a praktické aspekty modelovania
prúdenia podzemných vôd a šírenia sa znečistenia sú
spracované v prácach Kinzelbacha (1986), McDonald
a Harbaugh (1983), Harbaugh et al. (2000) a Andersen
(1993). Na Katedre hydrogeológie sa danou
problematikou zaoberali Fendeková et al. (2003),
Krčmář (2002). Použitý softvér Mike ZERO popisujú
manuály DHI (2004).
Na posúdenie transportu kontaminantov alúviom
bolo potrebné zostaviť hydraulický model, ktorý
umožnil zistiť režim prúdenia podzemných vôd pre
minimálne a maximálne vodné stavy. Pomocou
výsledkov modelovania boli určené smery a rýchlosť
šírenia sa kontaminovanej vody zvodneným prostredím
a navrhnuté riešenia zachytenia kontaminovanej vody.
Zostavovaniu modelu predchádzalo vykonanie
režimových pozorovaní, a to hĺbky hladín podzemnej
vody vo vrtoch a prietokov na Blatine. Zdrojové dáta
boli spracované v Exceli a ArcMAPe tak, aby bolo
možné dáta použiť priamo v modelovacom programe.
Na modelovanie bol použité programy Mike SHE
a Mike 11, ktoré umožňujú riešiť prúdenie podzemných
a povrchových vôd.
Pri modelovaní prúdenia podzemnej vody bolo
potrebné brať do úvahy charakter toku Blatina
s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Preto boli
vytypované obdobia s nízkym a vysokým vodným
stavom, ktoré reprezentujú dve hraničné situácie
z hydraulického a hydrogeochemického hľadiska. Pre
obdobie s nízkym a vysokým vodným stavom bolo
realizované modelovanie pre ustálené prúdenie
a následne bol model kalibrovaný na terénne dáta. Po
odkalibrovaní modelu sa pristúpilo k samotnému
modelovaniu prúdenia podzemných vôd pre rôzne
modelové scénare, ktoré umožnili stanoviť mieru
vplyvu technických riešení (drén) na prúdenie
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podzemných vôd a šírenie sa znečistenia. Pre
porovnanie boli vykonané modelové riešenia
s neovplyvneným prúdením. Pomocou porovnávania
rôznych riešení bolo možné určiť mieru vplyvu drénu
pri vybraných vodných stavoch na režim prúdenia
a šírenia sa znečistenia.
Metodický postup pri tvorbe modelu vychádzal
z práce Anderson, Woessner (1992), pričom boli
vykonané nasledovné kroky: stanovenie cieľov,
zostavenie koncepčného modelu, výber vhodného
softvéru (Mike SHE, 11), zostavenie hydraulického
modelu, kalibrácia modelu, modelové riešenia
a prezentácia výsledkov.
HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
ÚZEMIA
Záujmové územie sa nachádza v povodí potoka
Blatina pri areáli podniku Rudné bane Pezinok
v blízkosti odkalísk (obr. 1). Územie modelu sa
nachádza pri južnom odkalisku. Zvodnená vrstva je
tvorená aluviálnymi náplavami Blatiny s priemernou
hrúbkou 6 m, z čoho vrchných 1,5 m tvorí silne ílovitá
hlina, pod ňou sa nachádza vrstva zaílovaných štrkov
a pieskov
a podložie tvoria neogénne íly. Podzemná voda prúdi
v aluviálnych sedimentoch juhovýchodným smerom,
paralelne s potokom Blatina. V menšej miere dochádza
k prítoku podzemnej vody z bočných svahov z deluviálnych sedimentov, pričom potok drénuje podzemnú
vodu. Množstvo pretekajúcej povrchovej a podzemnej
vody je silne ovplyvnené zrážkovou činnosťou. V čase
vyšších zrážkových úhrnov (jún, november) a v čase
topenia snehu (marec, apríl) je možné pozorovať
zvýšené prietoky v Blatine, zvýšené hladiny podzemnej
vody a tiež zvýšené prietoky vytekajúcich banských vôd
zo štôlní.
Za
účelom
vypracovania
hydrogeologickej
charakteristiky územia bolo potrebné vykonať určité
technické práce a režimové pozorovania. V území bolo
odvŕtaných celkovo osem vrtov, z toho sedem bolo
vystrojených. Z materiálu vrtov boli odobrané vzorky na
zrnitostný rozbor a pomocou kriviek zrnitosti boli
vypočítané koeficienty filtrácie pre vybrané horizonty.
Hodnoty koeficienta filtrácie pre zvodnenú vrstvu
z kriviek zrnitosti sa pohybujú v intervale od 1,3⋅10-4 do
2,6⋅10-6 m/s. Konkrétne pre vrt PK-2 je to 1,32⋅10-4 m/s,
pre PK-3 je 2,6⋅10-6 m/s, pre PK-4 je 9,9⋅10-5 m/s
a pre PK-5 je 9,9⋅10-4 m/s. Na vrtoch PK-1 až PK-4 boli
vykonané opakovane čerpacie skúšky a následne
vyhodnotené metódou typových kriviek a priamkovej
transformácie. Na obr. 2 je uvedený príklad
vyhodnotenia čerpacej skúšky na vrte PK-3. Priemerná
hodnota koeficienta filtrácie z čerpacích skúšok bola
stanovená na 1,8⋅10-5 m/s.
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Obr. 1: Vymedzenie územia pre hydraulický model
Fig. 1: Setting up of the area for hydraulical model

Obr. 2: Vyhodnotenie čerpacej skúšky metódou priamkovej transformácie
Fig. 2: Evaluation of pumping test by straight-line transformation method
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V území boli realizované geofyzikálne merania,
pomocou ktorých spolu s vyhodnotením vrtných prác
bol vytvorený priestorový model priebehu povrchovej
vrstvy hlín, alúvia a nepriepustného podložia spolu
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s hladinami podzemných vôd sledovaných počas
terénnych prác. Príklad priečnych profilov územím je na
obr. 3, pričom priebeh profilov je znázornený na obr. 4.

Obr. 3: Schematický profil územia v mieste vrtov PK-3, PK-2 a PK-4
Fig. 3: Schematic profile of the area in line of PK-3, PK-2 and PK-4 wells

Obr. 4: Schematický profil územia v mieste vrtov PK-8 a PK-5
Fig. 4: Schematic profile of the area in line of PK-8 and PK-5 wells

V okolí južného a severného odkaliska boli
vykonané hydrometrovacie práce na vybraných
profiloch (obr. 1), bol meraný prietok na Blatine, jej
prítokoch (tab. 1). Taktiež bol meraný prietok
vytekajúcich banských vôd zo štôlní. Tieto merania
umožnili odhad prítokov z priľahlých svahov (tab. 1).
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V rovnakom čase boli merané aj hĺbky hladiny
podzemnej vody vo vrtoch (tab. 2). Získané údaje boli
potrebné na vytvorenie bilančného odhadu toku
povrchovej a podzemnej vody v území, ktorý je
potrebný na stanovenie okrajových podmienok modelu
a stanovenie priebehu hladín podzemných vôd.
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Tab. 1: Výsledky hydrometrovacích meraní
Tab. 1: Results from surface water flow measurements
Dátum:
rieka Blatina

Štôlne

24.05.04

10.06.04

2.11.04

30.03.05

20.04.05

18.05.06

Prítok (l/s)

167,29

97,27

20,08

972,22

409,99

584,65

Odtok (l/s)

112,63

50,77

26,10

1 166,12

494,36

607,38

Budúcnosť (l/s)

-

-

1,47

7,54

8,02

1,04

Pyritová (l/s)

-

-

3,89

13,64

8,28

3,46

Tab. 2: Úroveň hladiny podzemnej vody (m n.m.)
Tab. 2: Ground water levels (m n.m.)

Vrt

Terén

Hladina PV
pod terénom

Úroveň
hladiny PV

Hladina PV
pod terénom

Úroveň
hladiny PV

Hladina PV
pod terénom

Úroveň
hladiny PV

Hladina PV
pod terénom

Úroveň
hladiny PV

m n.m.

m

m n.m.

m

m n.m.

m

m n.m.

m

m n.m.

Dátum

24.05.04

10.06.04

2.11.04

30.03.05

PK-1

216,49

1,93

214,57

1,94

214,55

1,89

214,60

1,45

215,04

PK-2

222,19

0,81

221,38

0,95

221,24

0,76

221,43

0,14

222,05

PK-3

222,53

0,85

221,69

1,06

221,47

0,78

221,75

0,24

222,29

PK-4

222,32

1,23

221,10

1,30

221,02

1,22

221,10

0,65

221,67

PK-5

226,43

0,68

225,75

0,81

225,62

0,61

225,82

0,13

226,30

PK-7

241,92

-

-

-

-

9,47

232,45

8,57

233,35

PK-8

242,70

12,50

230,20

-

-

13,49

229,22

12,74

229,97

Dátum

19.04.05

20.04.05

18.05.06

PK-1

216,49

1,86

214,63

1,86

214,63

1,96

214,53

PK-2

222,19

0,57

221,62

0,55

221,64

0,74

221,45

PK-3

222,53

0,61

221,92

0,64

221,89

0,80

221,73

PK-4

222,32

1,07

221,26

1,07

221,25

1,25

221,07

PK-5

226,43

0,50

225,93

0,52

225,91

0,69

225,74

PK-7

241,92

9,04

232,88

9,08

232,84

8,74

233,18

PK-8

242,70

13,15

229,55

12,95

229,76

12,57

230,13

Vysvetlivky: PV – podzemná voda

Na základe získaných dát, meraní a ich analýzy bol
zostavený koncepčný model územia. V danom území sa
nachádza zvodnená vrstva zväčša s napätou hladinou
podzemnej vody v dôsledku asi metrovej vrstvy
nadložnej hliny s nízkym koeficientom filtrácie (rádovo
10-7 m/s). Priemerný koeficient filtrácie zvodnenej
vrstvy je relatívne nízky vďaka prímesi ílovej zložky
a je rovný hodnote 5⋅10-4 m/s. Nepriepustné podložie je
tvorené neogénnymi ílmi. Okrajovými podmienkami sú
konštantná hladina v miestach, kde vstupuje a vystupuje
potok do/z územia a konštantný prítok/odtok vody

do/z územia.
Hodnoty úrovne hladiny podzemnej vody boli
určené z terénnych meraní. Veľkosť prítoku/odtoku
vody bola približne určená terénnymi a geofyzikálnymi
meraniami a následne upresnená v procese kalibrácie
modelu. Okrajové podmienky na Blatine sú konštantný
prítok a konštantná hladina. Tieto hodnoty boli zistené
terénnymi meraniami. Všetky dáta boli uložené
v digitálnej podobe, a to buď vo forme excelovských
tabuliek alebo GIS vrstiev.
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TRANSPORT ZNEČISTENIA V POVRCHOVEJ
A PODZEMNEJ VODE

STOPOVÉ PRVKY V RIEČNYCH SEDIMENTOCH
BLATINY

ZNEČISTENIE POVRCHOVEJ A PODZEMNEJ VODY

V máji roku 2005 bolo v toku Blatiny odobraných na
chemickú analýzu 7 vzoriek riečnych sedimentov.
V riečnych sedimentoch toku Blatina boli stanovené As,
Sb, Ni, Zn, Co, Pb, Fe, Mn a Al.
Na základe chemických analýz riečnych sedimetov
možno konštatovať, že prostredie riečnych sedimentov
je výrazne znečistené arzénom a antimónom, ktorý
pochádza z materiálu odkalísk a je transportovaný
povrchovou vodou. Z tab. 3 je zrejmé, že zvýšené
koncentrácie arzénu sa objavujú už vo vzorke č. 1 nad
úrovňou severného odkaliska (78 mg/kg As), postupne
v smere toku a pod odkaliskami koncentrácie vzrastajú
(vo vzorke č. 3 je 484 mg/kg As). Najvyššie
koncentrácie arzénu v riečnych sedimentoch sú pod
južným odkaliskom a presahujú hodnotu 1 000 mg/kg
(vzorky č. 4 a 5). Okrem arzénu a antimónu je výrazne
zastúpený aj nikel v riečnych sedimentoch.
Pozaďové hodnoty obsahu arzénu v riečnych
sedimentoch sa pohybujú v neznečistenom prostredí pod
10 mg/kg. Priemerné obsahy arzénu v riečnych
sedimentoch Slovenska sa pohybujú od 11 do 60 mg/kg.
Podľa Rozhodnutia ministerstva poľnohospodárstva SR
č. 531/1994-540 sú referenčné hodnoty pre As pre
kategóriu A 5,0 mg/kg, pre kategóriu B 30,0 mg/kg, pre
kategóriu C 50,0 mg/kg. Pre As sú vo všetkých 5
profiloch prekročené limitné hodnoty kategórie C.
Významne zvýšené hodnoty boli zaznamenané aj
v obsahoch
antimónu
v riečnych
sedimentoch
s nárastom až na 359 resp. 400 mg/kg vo vzorke č. 5
a 6, ktoré boli odobrané v mieste stabilného výtoku
vody z drenážneho systému spod južného odkaliska
a v mies-te prítoku povrchovej vody spod južnej strany
odkaliska do rieky Blatiny. Zvýšené koncentrácie boli
zistené aj v obsahoch niklu (vo všetkých vzorkách
prekročenie referenčnej hodnoty B s výnimkou vzorky
č. 3), zinku (vo všetkých vzorkách prekročenie
referenčnej hodnoty A a olova (vo všetkých vzorkách
prekročenie referenčnej hodnoty A (tab. 3).
Podľa distribúcie stopových prvkov v riečnych
sedimentoch (Bodiš, Rapant, 1999) na juh od ložiska
Pezinok sú v riečnych sedimentoch hlavne Šurského
kanála (V od Svätého Jura) a Slováčkovho kanála (J od
Slovenského Grobu) prekročené referenčné hodnoty A
obsahov As, Cu, Ni a Zn (Rozhodnutie MP SR
č. 531/1994-540).
Riečne
sedimenty
Blatiny
sú
výrazne
kontaminované arzénom, antimónom, niklom a olovom.
Najväčšia kontaminácia je v miestach pri južnom
odkalisku. Podobné výsledky sú aj z hodnotenia podľa
Geochemického atlasu – časť riečne sedimenty (Bodiš,
Rapant, 1999).

Znečistenie podzemných vôd, ktoré bolo
dokumentované údajmi z Geochemického atlasu (Bodiš,
Rapant, 1999), sa potvrdilo aj údajmi z vlastných
chemických analýz a prejavuje sa v smere toku Blatina
od odkaliska Rudných baní až po lokalitu Chorvátsky
Grob. Okolie odkaliska je výrazne kontaminované, čo je
zrejmé aj z chemických analýz banských, podzemných
a priesakových vôd v okolí odkaliska. Typická je tvorba
okrov Fe, na ktorých sa sorbuje arzén, antimón a iné
prvky (Fľaková et al., 2005, Trtíková, 1999).
Za pozaďové koncentrácie v okolí odkaliska je
možné považovať obsahy prvkov v povrchovej vode
Blatiny nad odkaliskom, v podzemnej vode po ľavej
strane potoka Blatina (vrt PK-5) a v studni Fabiánov
mlyn. V týchto vodách koncentrácie As sa pohybujú od
2 do 16 µg/l, koncentrácie Sb od 2 do 18 µg/l.
Primárnych zdrojom kontaminácie sú banské vody
zo štôlní Pyritová a Budúcnosť, kde sa miera
kontaminácie znásobuje pomerne vysokou výdatnosťou
výtokov zo štôlní. Výrazné prejavy znečistenia boli
identifikované na pravej strane alúvia rieky Blatina,
vo vrtoch pod odkaliskom, ako aj v podzemných
a priesakových vodách pod odkaliskom (vrt PK-2, výtok
z drenáže z južného odkaliska). Najväčšie koncentrácie
kontaminantov boli zistené priamo v odkalisku (vrty
PK-7, PK-8). Maximálne koncentrácie As (90 000 µg/l)
boli zistené vo vrte PK-7 a maximálne koncentrácie Sb
(7 500 µg/l) vo vrte PK-8, kde sú aj najväčšie
koncentrácie síranov v rámci všetkých monitorovaných
miest. Chemické analýzy povrchovej vody z Blatiny
v mieste pod odkaliskom poukazujú na to, že
znečistenie je riedené (Fľaková et al., 2005).
Podzemná a povrchová voda je pod južným
odkaliskom, pod areálom bývalej Pinelovej nemocnice,
relatívne „čistá“, ale o to viac sa kontaminácia prejavuje
v pôdach,
riečnych
sedimentoch
a horninovom
prostredí. Tento fakt dokladujú aj výrazné rozdiely
medzi
koncentráciami
prvkov
v nefiltrovaných
a filtrovaných vzorkách.
Arzén bol analyticky stanovený vo vodách len vo
forme As(+V), teda menej toxickej forme, relatívne
stabilnej forme pri daných Eh – pH podmienkach. Tento
stav bol potvrdený aj špeciačným modelovaním
(Fľaková et al., 2005).
Kontamináciu vôd treba hodnotiť vo vzťahu ku
kontaminácii pôd, riečnych sedimentov a horninového
prostredia. Z tohto pohľadu je súčasný stav kritický.
Znečistenie je transportované povrchovou vodou aj vo
forme nerozpustených a koloidných látok a taktiež môže
dochádzať k uvoľňovaniu kontaminantov z pevnej fázy
do vodného roztoku pri zmene vonkajších podmienok.
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Tab. 3: Stopové prvky v riečnych sedimentoch Blatiny
Tab. 3: Trace elements in stream sediments in Blatina Creek
Prvok

As

Sb

Ni

Zn

Co

Pb

Fe

Mn

Al

miesto

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

%

%

%

Vzorka č. 1

*78

18

**112

***243

21

***30

4,09

0,116

6,38

Vzorka č. 2

*95

24

**102

***226

18

***33

4,12

0,122

6,52

Vzorka č. 3

*484

100

***96

***245

18

***44

4,12

0,073

6,04

Vzorka č. 4

*1213

201

**105

***243

18

***45

4,45

0,106

5,97

Vzorka č. 5

*1017

359

**211

***375

36

***42

5,17

0,327

6,37

Vzorka č. 6

*762

400

**215

***327

36

***40

4,88

0,262

6,34

Vzorka č. 7

*642

173

**134

***280

24

***42

4,65

0,150

6,50

Vysvetlivky:
*
prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty pre referenčnú hodnotu C podľa Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540
** prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty pre referenčnú hodnotu B Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540
*** prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty pre referenčnú hodnotu A Rozhodnutia MP SR č. 531/1994-540
Lokalizácia:
vzorka č. 1 – pravý breh Blatiny nad severným odkaliskom, vzorka č. 2 – pravý breh Blatiny pri mostíku, pod severným
odkaliskom, vzorka č. 3 – pravý breh Blatiny pri moste na Rudné bane, vzorka č. 4 – pravý breh Blatiny pod drenážnou rúrkou
z južného odkaliska, vzorka č. 5 – pravý breh Blatiny pod južným odkaliskom pri vale, vzorka č. 6 – pravý breh Blatiny pri vrte
PK-3, vzorka č. 7 – pravý breh Blatiny pri vrte PK-1
SEKVENČNÁ EXTRAKCIA MATERIÁLU VRTNÝCH
JADIER

V materiáli z vrtných jadier 5 vrtov boli sekvenčnou
analýzou stanovené arzén a antimón (tab. 4), podľa
štandartného postupu (Bhattacharya et al., 2006,
Mackovych, 2005). Významné rozdiely v celkových
obsahoch arzénu a antimónu sú vo vrtoch PK-1 a PK-4,
ktoré sú situované v alúviu (s celkovým obsahom
arzénu od 113 do 168 mg/kg a antimónu od 27 do 327
mg/kg) a vrtmi PK-6, PK-7 a PK-8, ktoré sú situované
v odkalisku (s celkovým obsahom As od 4 800 do 10
850 mg/kg a Sb od 4 000 do 8 700 mg/kg).
Najvýznamnejšia z hľadiska bioprístupnosti je
1. vodorozpustná frakcia, ktorej obsahy sú vo všetkých
vrtoch nízke (s celkovým obsahom As vo vrtoch
v alúviu od 0,7 do 1,7 mg/kg a Sb od 1,2 do 2,3 mg/kg)
a vo vrtoch v odkaliskách od 26 do 90 mg/kg a Sb od
242
do
424
mg/kg).
2. iónovovymeniteľná
a karbonátová frakcia nie je vo vrtoch v alúviu
zastúpená a aj vo vrtoch odkaliska má nízke hodnoty.
3. redukovateľná frakcia má najvyššie zastúpenie vo
vrte PK-8 v hodnote až 5 700 mg/kg. Najvýznamnejšie
je zastúpenie 5. zvyškovej frakcie vo všetkých vrtoch,
ktorá je tvorená primárnymi a stabilizovanými
sekundárnymi minerálmi. Vo vrtoch alúvia sú to obsahy
arzénu od 95 do 159 mg/kg a Sb od 24 do 321 mg/kg
a vo vrtoch odkalísk sú to obsahy arzénu od 1 586 do
3 291 mg/kg a antimónu od 3 430 do 7 694 mg/kg.
Na základe sekvenčnej analýzy sa arzén
v horninovom materiáli alúvia nachádza v najvyššom

zastúpení (84 až 95 %) v zvyškovej frakcii.
V bioprístupnej forme (vo vodorozpustnej frakcii) je
v hodnotách do 1,5 % obsahu As. V ďalšej bioprístupnej
forme v iónovymeniteľnej a karbonátovej frakcii sa
nenachádza vôbec. Veľmi podobné je v horninovom
materiáli alúvia aj rozdelenie antimónu do jednotlivých
frakcií.
Obsahy antimónu v horninovom materiále z vrtu
PK1, ktoré sú vyššie ako vo vrte PK4, poukazujú na
to, že vo vrte PK-1 sa prejavuje vplyv štôlne Sirková
s vyššími obsahmi Sb vo vode.
RIEŠENIE MODELOVÝCH SCENÁROV

Modelové scenáre boli zostavené pre dva hraničné
vodné stavy, ktoré sú buď nepriaznivé alebo priaznivé
pre prúdenie podzemnej vody a šírenie sa znečistenia.
Konkrétne bol zvolený minimálny vodný stav, kedy
prúdenie podzemnej vody je najpomalšie a je najlepšia
možnosť na zachytenie znečistenia transportovaného
zvodnenou vrstvou. Opakom je maximálny vodný stav,
kedy podzemná voda prúdi najrýchlejšie, kóta hladiny
podzemnej vody je najvyššie a je tak najťažšie zachytiť
znečistenie transportované vodou v zvodnenej vrstve.
Ako dáta boli použité výsledky režimových pozorovaní
(hydrometrovanie a meranie hladín podzemnej vody vo
vrtoch).
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Tab. 4: Sekvenčná analýza As a Sb z materiálu vrtov
Tab. 4: Sequential abstraction of As and Sb
Vrt
Úroveň odberu
Jednotka

PK-1

PK-4

PK-6

PK-7

PK-8

500-540 cm

520-260 cm

1300-1333 cm

780-800 cm

780-800 cm

mg/kg

%

mg/kg

%

mg/kg

%

mg/kg

%

mg/kg

%

As 1

0,7

0,4

1,7

1,5

38,2

0,6

26,9

0,6

90,9

0,8

As 2

< 0,1

0

< 0,1

0

146

2,3

229

4,7

233

2,1

As 3

7,2

4,3

14,5

12,8

908

14,5

1 364

28,1

5 700

52,7

As 4

0,6

0,4

1,7

1,5

2 095

33,5

1 645

33,9

1 535

14,1

As 5

159

94,9

95,1

84,2

3 075

49,1

1 586

32,7

3 291

30,3

As T

168

100

113

100

6 262

100

4 851

100

10 850

100

Sb 1

1,2

0,4

2,3

8,3

424

7,7

242

6,0

353

4,1

Sb 2

< 0,1

0

< 0,1

0

< 0,1

0

< 0,1

0

< 0,1

0

Sb 3

4,0

1,2

0,7

2,5

784

14,2

323

8,0

612

7,0

Sb 4

0,6

0,2

0,3

1,1

77

1,4

27,9

0,7

50,7

0,6

Sb 5

321

98,2

24,5

88,1

4 238

76,7

3 430

85,3

7 694

88,3

Sb T

327

100

27,8

100

5 523

100

4 023

100

8 710

100

Vysvetlivky:
1 – vodorozpustná frakcia, 2 – iónovymeniteľná a karbonátová frakcia, 3 – redukovateľná frakcia, 4 – organicko-sulfidická frakcia,
5 – zvyšková frakcia, T – celkový obsah

Počas kalibrácie boli stanovené najmä neznáme
veličiny, ako priebeh podložia, veľkosť koeficienta
filtrácie v horizontálnom a vertikálnom smere, prítok
vody do územia cez okrajové podmienky. Hodnota
koeficienta zásobnosti bola stanovená pre model len
odhadom. Odhadnutá hodnota je postačujúca, nakoľko
pri modelovaní ustáleného prúdenia zásobnosť
nevstupuje do výpočtu, ale program vyžaduje zadanie
jej hodnoty. V priebehu modelovania bolo zostavených
viac modelových scenárov, pomocou ktorých boli
upresňované neznáme veličiny (najmä hodnota
koeficienta filtrácie a okrajová podmienka typu
konštantný prítok) a bol skúmaný ich vplyv na prúdenie
vody v systéme (citlivostná analýza). Výsledky boli
porovnávané s reálnymi hodnotami, najmä s úrovňami
hladiny podzemnej vody vo vrtoch. Pre minimálny
vodný stav bolo zvolené meranie zo dňa 10.6.2004 a pre
maximálny vodný stav meranie zo dňa 30.3.2005.
Model sa podarilo nakalibrovať s presnosťou do 10
centimetrov pre vrty PK-2 až PK-4. Pre vrt PK-5 bola
chyba väčšia, približne 80 centimetrov. Nakoľko výška
na tomto vrte nebola nivelovaná (bola zameraná len
pomocou GPS, kde v takomto type terénu sa dá počítať
len zo submetrovou presnosťou), nie je možné presne
stanoviť kótu terénu v mieste vrtu, a tým ani úroveň
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hladiny na tomto vrte a ani veľkosť chyby modelu.
SCENÁR 1: MINIMÁLNY VODNÝ STAV,
NEOVPLYVNENÝ REŽIM

Po odkalibrovaní modelu bol modelovaný
neovplyvnený režim prúdenia podzemných vôd pre
minimálny vodný stav (obr. 5). Pomocou modulu
„Particle tracking“ bola skúmaná dráhu transportu častíc
vodou spod odkaliska. Z výsledkov modelu vyplýva, že
voda prúdi z územia nad južným odkaliskom (ďalej len
odkalisko) cez teleso odkaliska smerom k Blatine
severovýchodným smerom. Na južnom okraji odkaliska
sa prúd vody stáča smerom na juh. Blatina pritom
drénuje podzemné vody, takže znečistenie unášané
podzemnou vodou sa dostáva do potoka. Na obrázku je
mrak častíc znázornený červenými štvorčekmi, ktoré
znázorňujú polohu transportovaných častíc v rôznych
časových okamihoch. Podľa rozmiestnenia mraku častíc
je zrejmé, že znečistenie z odkaliska je transportované
podzemnou vodou do potoka. V južnej časti odkaliska
je znečistenie unášané dlhšou dráhou sedimentami
alúvia a po 250 až 300 m postupne vstupuje do potoka
(východne od vrtu PK-4).
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Obr. 5: Scenár 1 – minimálny vodný stav, neovplyvnený režim
Fig. 5: Case 1 – minimal water stage, uninfluenced regime

SCENÁR 2: MINIMÁLNY VODNÝ STAV, VODNÝ
REŽIM OVPLYVNENÝ DRÉNOM

SCENÁR 3: MAXIMÁLNY VODNÝ STAV,
NEOVPLYVNENÝ VODNÝ REŽIM

V druhej etape bol modelovaný vplyv drénu
umiestneného pod južným okrajom odkaliska, zhruba v
mieste umelého kanála, ktorý je vykopaný tesne za
areálom nemocnice. Vplyvom drénu sa zníži hladina
podzemnej vody, a taktiež sa zmení smer prúdenia
smerom ku drénu (obr. 6). Je možné pozorovať, že
podzemná voda z vrchnej (severnej) časti odkaliska
stále prúdi smerom do potoka, ale približne od stredu
odkaliska (cca 100 m SZ od vrtu PK-5) začína prúdiť
paralelne s potokom a postupne prúdi smerom ku drénu.
Taktiež na transporte častíc je vidieť, že sú zachytávané
účinkom drénu. Z výsledkov modelovania teda vyplýva,
že drén je účinný sanačný prvok, ktorý zachytí väčšinu
znečistenia z odkaliska. Drén by taktiež znížil hladinu
podzemnej vody asi o 1 meter pri južnom úpätí
odkaliska, čo by pomohlo vysušiť zamokrené územie
práve v tejto oblasti. Na zachytenie znečistenia
v severnej časti odkaliska by bolo vhodné postaviť
v tejto časti paralelne s potokom priepustnú bariéru,
ktorá by zachytávala znečistenie z odkaliska.

V ďalšom kroku bola modelovaná situácia pre
maximálny vodný stav a neovplyvnený vodný režim.
Z výsledkov modelovania a z terénnych meraní je
evidentné stúpnutie hladiny podzemnej vody cca o 1
meter v okolí vrtov PK-2 až PK-4, pri vrte PK-3 je to
vzostup hladiny z kóty 221,47 m n.m. na 222,29 m n.m
(obr. 7). Taktiež v tomto období je badateľné zvýšenie
gradientu podzemnej vody, najmä na bočných svahoch,
potok výraznejšie drénuje podzemnú vodu a voda prúdi
kolmejšie smerom k potoku.
SCENÁR 4: MAXIMÁLNY VODNÝ STAV,
OVPLYVNENÝ VODNÝ REŽIM

V prípade ovplyvneného vodného režimu a maximálneho vodného stavu dochádza k zvýšenému prítoku
podzemnej vody z okolitých svahov, a tým aj
k zvýšeniu gradientu hladiny podzemnej vody, preto je
vplyv drénu menší, ako to vyplýva z výsledkov
modelovania (obr. 8) a znečistenie sa dostáva do potoka
ešte aj na úrovni vrtu PK-5. Pre prípad maximálneho
vodného stavu je teda potrebné zachytiť znečistenie
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pomocou bariéry pozdĺž celej dĺžky odkaliska až po
úroveň vrtu PK-5. V tejto súvislosti sa javí vhodným
riešením aj zabránenie prítoku podzemnej vody telesom
odkaliska zo západných svahov územia a najmä
odklonením výtoku zo štôlne Budúcnosť, kde v súčasnej
dobe voda vytekajúca zo štôlne vsakuje priamo do
telesa odkaliska.
Ďalšie modelové riešenie bolo vykonané pre prípad
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maximálneho vodného stavu s nulovým prítokom
podzemnej vody v spomínanej oblasti (obr. 9, obr. 10).
Z výsledku modelového riešenia je zrejmá zmena
prúdenia podzemnej vody pozdĺž potoka, kedy je
prúdenie viac paralelné s tokom potoka. Vďaka tejto
zmene je aj vplyv drénu ďaleko väčší a je porovnateľný
s prípadom minimálneho vodného stavu.

Obr. 6: Scenár 2 – minimálny vodný stav, vodný režim ovplyvnený drénom
Fig. 6: Case 2 – minimal water stage, influenced by drain

ZÁVER
Z výsledkov modelovania a terénnych meraní
vyplýva, že v dôsledku prúdenia podzemnej vody
z okolitých svahov ležiacich na západ od odkaliska, táto
podzemná voda transportuje znečistenie obsiahnuté
v telese odkaliska smerom na juhozápad do alúvia
potoka Blatina. Znečistenie je transportované v menšej
miere podzemnou vodou ako povrchovou vodou.
V povrchovej vode je znečistenie riedené a čiastočne
sorbované v riečnych sedimentoch, antimón a arzén sa
zachytáva na okroch železa, takže povrchová voda
Blatiny v mieste pod odkaliskom na úrovni vrtu PK-1 je
relatívne málo kontaminovaná. Kontamináciu vôd treba
hodnotiť vo vzťahu ku kontaminácii pôd, riečnych
sedimentov a horninového prostredia. Znečistenie je
38

transportované povrchovou vodou aj vo forme
nerozpustených a koloidných látok a môže dochádzať
k uvoľňovanou kontaminantov z pevnej fázy do
vodného roztoku pri zmene vonkajších podmienok.
Najväčším zdrojom kontaminácie vôd sú vytekajúce
banské vody zo štôlní Pyritová, Sirková a Budúcnosť,
preto je potrebné v prvom rade urobiť technické
opatrenia, ktoré by zamedzili prestupu kontaminantov
z banskej vody do prostredia. Možným technickým
riešením by bolo umiestnenie sanačných prvkov za
účelom čistenia banských vôd (napr. sedimentačné
nádrže a iné) pred portálom štôlní.
Znečistenie transportované priesakovými, drenážnymi a podzemnými vodami priamo pod južným
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odkaliskom, je možné technicky riešiť vybudovaním
priepustnej bariéry s reaktívnym médiom (Fe0) naprieč
údolím pod južným odkaliskom (obr. 11). Účinok tejto
bariéry sa môže zvýšiť aj pomocou umelo
vybudovaného drénu, ktorý by zlepšil hydraulické
pomery a prúdenie by koncentroval smerom k bariére.
Z hľadiska prúdenia podzemnej vody a možného
transportu znečistenia by bolo potrebné v maximálne
možnej miere zamedziť prítoku podzemnej vody zo
západných svahov v okolí odkaliska a vtekaniu vody zo
štôlne Budúcnosť do telesa odkaliska. Zavezenie
povrchu telesa južného odkaliska ílovou vrstvou, ktorá
by slúžila ako nepriepustný kryt, by zabránilo priesaku
zrážkovej vody.
Situácia pod štôlňou Sirková nebola riešená
modelovaním. Vzhľadom na znečistenie vytekajúcej
vody zo štôlne je potrebné túto vodu čistiť. Nakoľko sú
znečistené aj sedimenty pod touto štôlňou, bolo by
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vhodné v najužšej časti údolia pod Sirkovou vybudovať
bariéru (obr. 11), ktorá by zachytávala znečistenie
vyplavované vodou z týchto sedimentov.
Obdobne by bolo možné riešiť aj situácia pod
štôlňou Pyritová a vybudovať bariéru kolmo na smer
údolia na severozápadnom okraji areálu podniku Rudné
bane Pezinok. Vytekajúca voda zo štôlne Pyritová,
odpadové vody z rudných baní a priesakové vody zo
severného odkaliska sa sústreďujú v zbernej šachte pod
objektom Rudných baní pri pravom brehu Blatiny. Túto
šachtu by bolo možné využiť aj na odstraňovanie
kontaminantov z vody.
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Obr. 7: Scenár 3 – maximálny vodný stav, neovplyvnený vodný režim
Fig. 7: Case 3 – maximal water stage, uninfluenced regime
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Obr. 8: Scenár 4 – maximálny vodný stav, ovplyvnený vodný režim
Fig. 8: Case 4 – maximal water stage, influenced by drain

Obr. 9: Scenár 4 – maximálny vodný stav, neovplyvnený vodný režim, nulový prítok zo svahu
Fig. 9: Case 4 – maximal water stage, uninfluenced regime, zero inflow from surrounding hillside
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Obr. 10: Scenár 4 – maximálny vodný stav, ovplyvnený vodný režim, nulový prítok zo svahu
Fig. 10: Case 4: maximal water stage, influenced by drain, zero inflow from surrounding hillside

Obr. 11: Navrhované riešenie
Fig. 11: Proposed solution
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HYDRAULIC MODEL AND POLLUTION TRANSPORT AT PEZINOK MINING SITE

SUMMARY

The Pezinok mining site in the southwest of Slovak Republic is contaminated by arsenic. Investigation
of this site based on sampling of pore water in mine tailings, ground water in surrounding aquifer and
surface water, mineralogical analyses, and flow and geochemical modeling revealed the extent of
contamination and identified natural attenuation processes. The highest dissolved arsenic
concentrations (up to 90 mg/L) were found in mine tailings and arsenic is predominately as As (V).
Concentrations of dissolved antimony in mine tailings were up to 7.5 mg/L.
There were many ideas of treatment of such contamination by geochemical or hydraulic barriers. The
purpose of the flow modeling was to find out and propose the best way of pollution treatment. The first
step in the flow model preparation was creation of a conceptual model of the area (Fig. 1). From the
modeling point of view the aquifer is composed of alluvial sediments of Blatina creek. The aquifer is
confined with average thickness of 4 meters (Fig. 3 and 4). The average hydraulic conductivity is 5·10-4
m/s (calculated from pumping test and grain size curve). The boundary conditions were constant head
in places where creek is entering and leaving modeling area, and constant flow elsewhere. The upper
boundary condition on the Blatina Creek is constant flow and lower boundary condition is constant
head measured in the field.
After creation of conceptual model, data were entered into the model, which was then calibrated.
Steady-state flow was modeled for selected water regimes. The water level measurements from
observation wells and water flow measurements from the Blatina Creek were used as calibration
targets. Principal uncertainty in the data was in hydraulic conductivity, bottom of the aquifer elevation,
and leakage coefficient of riverbed sediments. These data were initially estimated and further modified
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during calibration. The calibration target was around 10 centimeters of maximum error in hydraulic
heads (except well PK-5).
The modeling results confirmed the conceptual model. The ground water flows from neighboring uphill
through tailing pond body, mostly in its southern tip, then after reaching alluvial sediments changes its
direction from southeast to south. Then ground water flows nearly parallel to the Blatina Creek and by
well PK-4 recharges the creek. The particle tracking simulation also confirmed the results: particles
initially located at the eastern boundary of mine tailings are transported in the alluvial aquifer in the
direction parallel to the Blatina Creek and enter the creek southeast of mine tailings (Fig. 5 and 7).
The main conclusion from modeling is that the pollution transported by ground water could be
eliminated by help of geochemical barrier located below southern boundary of tailing pond together
with artificial drain located parallel to barrier (Fig. 6, 8, 9 and 10). Because there is highly polluted
outflow from Budúcnosť adit it is advisable to treat this outflow and lead it out of the tailing pond body
(Fig. 11). It is also advisable to minimize recharge of water into tailing pond from precipitation by
covering the pond area by impermeable material such as clay sediments.
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