KONTAMINÁCIA PÔD POTENCIÁLNE
RIZIKOVÝMI PRVKAMI

Akumulačná a transformačná funkcia pôd



Je prirodzenou funkciou pôd v určitej miere akumulovať rôznorodé látky vznikajúce v
prírodnom prostredí



Látky vstupujúce do pôd sa v nej zúčastňujú rôznych chemických, fyzikálnych alebo
mikrobiologických procesov - tie ovplyvňujú ich ďalšiu mobilitu a toxicitu



Chemické látky sa z pôdy dostávajú do tiel rastlín a živočíchov hlavne v podobe iónov
(napr. Cd2+) rozpustených v roztoku; preto sa o kontaminácii ŽP hovorí štýlom:
“kontaminácia je spôsobená mobilnými formami napr. As”



rozpustnosť = mobilita  potenciálne riziko šírenia znečistenia ako aj toxického
účinku na organizmy

Chemické zloženie pôd je výsledkom určitých procesov



rozpúšťanie/zrážanie



oxidácia/redukcia



sorpcia/desorpcia



koagulácia/peptizácia koloidov



tvorba komplexných zlúčenín



únik (potenciálne toxických) prvkov do atmosféry (volatilizáciou)



akumulácia/odbúravanie (degradácia) organických látok v pôde, prípadne ich
chemická transformácia

Potenciálne rizikové prvky sa zvyknú rozdeľovať do
nasledovných kategórií:



ťažké kovy (napr. Cd, Sn, Hg, Mo, Pb, Co a Ag)



ľahké kovy a metaloidy (napr. As, Be, Al, Ba)



nekovy (napr. F, S, Br)

---------------Napriek tomu že pojem “ťažký kov“ je relatívne hojne používaný ,ide o nejednoznačne definovaný
termín. Zvyčajne sa ním označujú kovy s vyššou hustotou resp. atómovou hmotnosťou. Existuje
množstvo definícií, ktoré sú odlišné ,či už s pohľadu hraničnej hodnoty hustoty kovu (4, 5, 6, 7, ...
g.cm-3), alebo atómového čísla (21, 23, 40).

Antropogénne zdroje potenciálne rizikových prvkov pre pôdy



Ťažba a spracovanie rúd. Zvetrávanie háld banských odpadov  rozpúšťanie sulfidov
 uvoľňovanie napr. As, Cd, Hg, Pb. Transport rizikových látok najmä vodou, ale
aj vetrom; pri spracovaní rúd (napr. tavením)  uvoľňovanie exhalátov a aerosolov
obsahujúcich napr. As, Cd, Hg, Pb, Sb, Se.



Priemyselná výroba:
najmä kovy (Cu, Ni, Pb, ...)
plasty (Co, Cr, Cd, Hg)
textil (Zn, Al, Ti, Sn)
elektronika (Cu, Ni, Cd, Zn, Sb)
rafinérie (Pb, Ni, Cr)



Skládky odpadov a odpadové kaly (Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V)



Atmosférická depozícia ktorá má pôvod v spaľovaní fosílnych palív (napr.
automobilové exhaláty) a spaľovaní rôznych druhov odpadov (As, Pb, Hg, Cd, Sb, Se,
U, V)



Poľnohospodárstvo - anorganické a organické hnojivá (As, Cd, Cu, Mn, U, V, Zn),
pesticídy (Cu, Hg, Zn, Mn), závlahová voda (Cd, Pb, Se)

Vplyv stopových (potenciálne rizikových) prvkov na
organizmy:



niektoré potenciálne rizikové prvky plnia dôležite úlohy v rámci fyziologických
procesov (rastlín a živočíchov)



pre fyziologické pochody živočíchov sú významné napr. Co, Cr, Se a I



pre rastliny sú to napr. B a Mo



prvky dôležité, jak pre životné procesy rastlín, tak aj živočíchov sú napr. Cu, Mn, Fe a
Zn



pre časť potenciálne rizikových kovov však platí, že po prekročení určitej koncentrácie
v organizmoch pôsobia toxicky, pričom ich nedostatok nespôsobuje žiadne negatívne
zmeny v organizme (inak povedané nie sú známe žiadne negatívne prejavy ich
nedostatku) - ide napr. o As, Cd, Hg, Sb, Tl, U

Zdroje potenciálne rizikových prvkov - vstup do ekosystému
(a teda aj do pôd):



Prirodné: geologické podložie, jeho mineralogický, resp. geochemicky charakter,
podzemná voda, sopečná činnosť



Antropogénne: emisie / imisie, hnojivá, pesticídy (herbicídy, insekticídy, fungicídy,
rodenticídy), priemyselne odpady: popolčeky (spaľovne odpadov, tepelne elektrárne),
kaly (z čistiarni odp. vôd), banské odpady (ťažba, spracovanie, tavenie), dnové
sedimenty

Geologické podložie ako prirodzený zdroj potenciálne
rizikových prvkov pre pôdy



Minerály obsahujúce rizikové prvky (napr. sulfidy)
primárne minerály vznikli v odlišných teplotno-tlakových podmienkach v porovnaní s
tými ktoré sú typické pre pôdy a povrch zeme (25°C, atmosferický tlak ≈ 100kPa)
v hypergénnej zóne (t.j. aj v pôdach) sú nestabilné, následkom čoho sa rozpúšťajú
(zvetrávajú - hydratácia, hydrolýza, oxidácia/redukcia, ...)  tvorba potenciálne
toxických produktov  vstup do pôd



Externé parametre prostredia ovplyvňujúce rýchlosť zvetrávania: pôsobenie
klimatických - atmosférických faktorov (teplota, množstvo a chemické zloženie vôd),
reliéf krajiny v ktorej sa nachádza potenciálne riziková látka, priepustnosť pôdnych
vrstiev a geologického podložia  určujú napr. či v pôde budú prevládať oxidačné al.
redukčné podmienky resp. koľko zrážkovej / povrchovej vody príde do kontaktu s
potenciálne toxickým materiálom

Pôvod potenciálne rizikových prvkov (PRP) v horninách



Sú obsiahnuté v rôznych mineráloch, ktoré sú určitým charakteristickým spôsobom
distribuované v zemskej kôre - hovoríme, že potenciálne rizikové prvky (ako aj
minerály) sa vyskytujú spolu v určitých asociáciách  ich obsahy v hornitách
navzájom pozitívne korelujú



Dôvodom obsahu PRP v niektorých horninách a mineráloch je tzv. izomorfné
nahrádzanie iónov určitých prvkov inými, na základe podobného iónového polomeru.
Už zmienené sulfidické rudy sa z uvedeného dôvodu vyznačujú vyšším obsahom
potenciálne toxických prvkov.



(Geo)chemická príbuznosť prvkov (napr. medzi Cd a Zn alebo Sr a Ca, prípadne As a P)
spočíva okrem podobného iónového polomeru, aj v podobnej hodnote
elektronegativity, čo vedie k ich spoločnému vystupovaniu nie len v sulfidoch ale aj
iných mineráloch, napr. karbonátoch.



PRP nahrádzajú v silikátoch katióny. Bežná je napr. substitúcia Mn2+ za Fe2+vo
feromagnetickych mineráloch, Ni2+ za Fe2+ v pyritoch, Ni2+ a Co2+ za Mg2+, Cr3+ za Fe3+
a Cr6+ za Al3+ v mineráloch bázických a ultrabázických hornín.

Odolnosť silikátových minerálov (obsiahnutých vo
vyvretých horninách) voči zvetrávaniu sa odvíja od tzv.
Bowenovej schémy:

Obsah rizikových prvkov v horninotvorných mineráloch a
pôdotvorných substrátoch (nesilikátové minerály)

príkladom nesilikátových minerálov sú napr. karbonáty, ale z pohľadu možnej
kontaminácie ŽP sú významné najmä:
rudné minerály, napr.:


(už zmienené) sulfidy: pyrit (FeS2), galenit (PbS), sfalerit (ZnS), chalkopyrit (CuFeS2),
nikelín (NiAs), cinabarit (HgS), antimonit (Sb2S3), arzenopyrit (FeAsS)



sulfosoli: pyrargyrit (Ag3SbS3), tetraedrit (Cu12Sb4S13)



niektoré oxidy: kuprit (Cu2O), uranit (UO2), ceruzit (PbCO3), malachit (Cu2CO3)

z pohľadu kontaminácie pôd stoja za zmienku tiež fosforečnany, arzeničnany a
vanadičnany: chemická podobnosť medzi As a P  niektoré fosfáty (hnojivá) môžu obsahovať
As

pre kontamináciu ŽP je z praktického hľadiska dôležitým aspektom práve výskyt určitého
zrudnenia (geochemickej anomálie) v oblasti

Geochemická anomália (prirodzená)



Tzv. aureola rudného ložiska sa z hľadiska koncentrácie určitých indikačných prvkov
prejavuje anomálne vzhľadom na geochemické pozadie (geochemický fón, t.j.
koncentráciu týchto prvkov v geologickom prostredí bez výskytu ložiska)



Ide o prirodzený, zvýšený obsah potenciálne rizikových prvkov v pôdach a horninách v
dôsledku výskytu určitého typu zrudnenia

Na území Slovenska - výskyt napr. v nasledovných oblastiach:


Spišsko-gemerské Rudohorie (Cu, Pb, Zn, Hg, As, Bi, Be, Co)



Kremnické a Štiavnické Vrchy (Pb, Zn, Cu, As, Cd)



vybrané lokality Nízkych Tatier (Sb, As, W, Cu)



vybrané lokality Malých Karpát (As, Sb, Pb, Zn, Ba)

Pôdne vlastnosti ovplyvňujúce toxicitu a mobilitu
rizikových prvkov, ako aj závažnosť kontaminácie
vplyv Eh


Eh, oxidačno-redukčný potenciál (V): rozdiel v napätí medzi platinovou elektródou a
referenčnou (kalomelovou) elektródou; vyjadruje aktivitu elektrónov v prostredí, t.j. či
má sústava ako celok oxidačné alebo redukčné vlastnosti; pozitívna hodnota redoxpotenciálu znamená oxidačné podmienky v pôde a negatívna redukčné; ide o dôležitý
ukazovateľ prostredia pretože pri oxidačno-redukčných reakciách sa často mení miera
toxicity chemických látok (práve z dôvodu zmeny ich mocenstva - oxidačného stavu)
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E0 - oxidačno-redukčný potenciál reakcie vzhľadom ku štandardnej elektróde
n - stechiometrický počet elektrónov vymenených pri reakcii
R - univerzálna plynová konštanta; F - faradayová konštanta
aA ... aD - aktivity zúčastnených látok
a ...d - stechiometrické koeficienty

Stabilita rozpustených minerálnych foriem v roztokoch
pH-Eh(pe) diagramy


Poskytujú nám informáciu o tom aká chemická forma výskytu určitého prvku bude pri
určitých pH-Eh hodnotách stabilná - diagramy nám napovedajú čo môžeme očakávať



Nehovoria však o rýchlosti akou môže prebehnúť chem. reakcia a dôjsť tak k zmene
jednej formy na druhú



Nezohľadňujú činnosť mikroorganizmov ktoré sa na oxidačno-redukčných
transformáciách chemických látok v prírode tiež zúčastňujú



Platia iba pre roztoky



Ten kto Eh-pH diagramy zostrojuje sa musí vopred rozhodnúť aké komponenty do
uvažovaného systému (sústavy) začlení

Stabilita rôznych chemických foriem obsahujúcich rizikové prvky
Eh-pH diagram systému
As-Fe-S-H2O

Ox.: arzeničnanový anión,
arzeničnany železa, sorpcia na
Fe oxidy
Red.: nedisociovaná kyselina
arzenitá - minimálna sorpcia

Red. S2-: pri redukcii síranov
zrážanie nerozpustných
sulfidov trojmocného arzénu

Pôdne vlastnosti ovplyvňujúce toxicitu, mobilitu
potenciálne ťažkých kovov ako aj závažnosť kontaminácie
vplyv pH


Pokles pH má vo všeobecnosti za následok mobilizáciu väčšiny ťažších rizikových
prvkov



Zovšeobecňujúce pravidlo : ak rizikové prvky vystupujú v pôde vo forme katiónov (Cd,
Pb, Ni, Co, Hg) ich prístupnosť sa zvyšuje so znižujúcou sa hodnotou pôdnej reakcie



V prípade potenciálne rizikových prvkov, ktoré sa vyskytujú v aniónovej forme (As,
Mo, Sb) rastie ich prístupnosť s narastajúcou hodnotou pH

Pôdne vlastnosti ovplyvňujúce toxicitu, mobilitu
potenciálne ťažkých kovov ako aj závažnosť kontaminácie

vplyv oxidačno-redukčných reakcií  zmena mocenstva  rozdielna miera toxicity


Napr. Cr6+ je mobilnejší a oveľa toxickejší ako Cr3+ (10 až 100 násobne)



Fe2+ je mobilnejšie a toxickejšie ako Fe3+



As3+ je toxickejší v porovnaní s As5+



Akútna toxicita zlúčenín arzénu klesá v poradí:
AsH3 > As3+ > As5+ > CH3AsO(OH)2 > (CH3)2AsO(OH) > [(CH3)3AsCH2COOH]+,
[(CH3)3AsCH2CH2OH]+, (CH3)3AsO



Mobilita - toxicita jednotlivých foriem As klesá podľa nasledovnej schémy:
As3+ > CH3AsO(OH)2 = (CH3)2AsO(OH) > As5+

dôležitými parametrami (okrem pH a Eh) sú napr. katiónová výmenná kapacita (KVK),
obsah oxidov Fe a Mn, obsah org. hmoty, karbonátov a ílových minerálov. Určitý vplyv
môžu mať klimatické faktory ako napr. zrážky, evaporácia alebo príjem látok
rastlinami prípadne ich transpirácia

Laboratórne postupy pri stanovovaní obsahu potenciálne
rizikových prvkov - Detekcia znečistenia pôdy rizikovými
prvkami


Hodnotenie na základe celkových obsahov (o rizikách vstupu do potravového reťazca
hovoria celkové obsahy prvkov len veľmi málo), celkové obsahy je možné zmerať
napr. AAS (atómová absorpčná spektrometria)



Hodnotenie vyextrahovaných množstiev (snaha určiť množstvá kovov viazaných na
určité pôdne zložky, stanoviť zastúpenie určitých chemických foriem výskytu kovov
alebo simulovať odber rizikových prvkov rastlinami)



Jednorazové extrakcie



Sekvenčné extrakčné postupy - dva hlavné extrakčné protokoly:
 Tessier et al. (1979)
 Standards, Measurements and Testing Programme (bývalé BCR)

Jednorazové extrakcie


uplatňuje sa jednoduchší a všeobecnejší prístup



kov prítomný v pôde sa delí iba do dvoch frakcií: labilnej a stabilnej

Rôzne rozpúšťadlá majú rozličnú selektivitu, napr.


NH4F - kovy viazané s hliníkom



NaOH - kovy viazané so železom



HCl/H2SO4 - viazané s Ca



simulovať odber rastlinami (EDTA, DTPA, CH3COOH)



výmenné formy rizikových prvkov pomocou KCl,



potenciálne rizikové prvky viazané na organické látky pomocou Na4P2O7
(pyrofosforečnanu sodného)



formy viazané na hydratované oxidy Fe a Mn pomocou H2C2O4 (kys. šťaveľová) alebo
(NH4)2C2O4 (šťaveľan amónny)

Tessierova schéma:

1M MgCl2, pH 7

1M NaOAc, pH 5

30% H2O2, pH 2
(HNO3) 0.8M
NH4OAc
in HNO3

0.04M NH2OH.HCl in
25% HOAc, pH 2

HF, HClO4

BCR schéma:

0.11M kyselina
octová

0.5M NH2OH.HCl v
0.01M HNO3, pH 2

30% H2O2, pH 2
(HNO3) 1M NH4OAc,
pH 2 (HNO3)

Napr. zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy



... určuje limitné hodnoty pre obsahy potenciálne rizikových prvkov jednak pre
množstvá vylúhované v lúčavke kráľovskej (zmes koncentrovanej HNO3 a HCl v
pomere 1:3 s výnimkou Hg - limitná hodnota sa týka jej celkového obsahu vo vzorke)
a pre vybrané prvky určuje limitné hodnoty aj vo výluhu dusičnanu amónneho
(NH4NO3 s c = 1 mol/l). Zároveň zákon ukladá, pri hodnotení nameraného množstva,
povinnosť zohľadniť hodnotu pH, ako aj zrnitostné zloženie danej pôdy.

Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva č. 531/1994-540


stanovuje kritéria (limity) pre celkové obsahy

Rôzne limity pre obsahy potenciálne rizikových prvkov v pôdach

