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Banský odpad
• Hlušina
• Kal



Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady o manažmente odpadov z 
ťažobného priemyslu
• Vykonanie opatrení
• Pri hroziacej havárii
• Pri odstraňovaní havárie
• Pri ukončení prevádzky
• Pri sanácii opustených háld a odkalísk



Technológie na zníženie – odstránenie 
kontaminácie
• Čistenie – dekontaminácia: 
• Ošetrovanie pevných materiálov

• Čistenie podzemnej vody a priesakových vôd
• Čistenie pôdneho vzduchu a vzdušnín

• Spôsob čistenia
• Technológie in-situ
• Biologické
• Fyzikálno chemické
• Technológie ex-situ – po prevezení do “čistiarne”



Čo je sanácia a rekultivácia?
• Sanácia je súbor technických nápravných opatrení, ktorých účelom 

je zníženie alebo odstránenie znečistenia pôdy, horninového 
prostredia, podzemnej a povrchovej vody, vzniknutého v dôsledku 
nevhodného ukladania ťažobného odpadu, prípadne zabránenie 
ďalšieho šírenia sa znečistenia alebo ohrozovania zdravia ľudí.

• Rekultivácia je taká úprava územia ovplyvneného úložiskom, ktorá 
umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na 
kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, 
prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné 
využitie územia.



Základné princípy pri náprave 
negatívnych vplyvov a likvidácii 
banských vôd
• Znížiť množstvo potenciálne  toxickej banskej vody = znížiť 

množstvo infiltrovanej vody do bane/do odpadov
• Zabrániť chemickým reakciám, ktoré vedú k tvorbe toxických vôd 

(roztokov, výtokov) : zabrániť oxidácii sulfidov, rozpúšťaniu solí, 
vylúhovaniu..

• Podporiť prirodzený rozklad, odparovanie, riedenie, neutralizáciu, 
sorpciu,  degradáciu– biodegradáciu, a.i.  aktívnych látok v 
odpadoch 

• Vzniknuté toxické vody sústrediť, odviesť do čistiarne a vyčistiť



Úpravy povrchu telesa úložiska

• Biotechnická etapa
• Najjednoduchšie riešenie je úložisko prekryť úrodnou pôdou (odstránená a

uložená pôda pred budovaním odvalu).

• Úrodnej pôdy je väčšinou nedostatok, preto sa vykonávajú zložitejšie
riešenia, úprava fyzikálnych a chemických vlastností pôd (kyslosť,
štruktúra), hnojenie a dodávanie živín do pôd, agrotechnické opatrenia. V
prípade nízkeho pH (< 4,5) je potrebné zvýšiť pH na hodnoty približne 6,0.

• nízke odvaly so zodpovedajúcou kvalitou uloženého materiálu (podiel 
súdržných zemín a humusu) sú vhodné pre poľnohospodárske kultúry

• stredne vysoké a nízke odvaly s kyslými pôdami sa najčastejšie zalesňujú

• V dôsledku zhoršených hydropedologických podmienok je v zrážkovo
deficitných obdobiach potrebné zavlažovanie založených rastlinných kultúr.
Veľmi často je používaná chemická príprava pôdy pred vlastným
zatrávňovaním či zalesňovaním.



Schematický príklad rekultivácie 
úložiska



Nové trendy - „čistenie“ banskej 
kontaminácie  pasívnymi systémami
• Výhody a nevýhody

• Účinnosť pre rôzne typy - banské dielo, banské odpady –
znečistené vody a pevné odpady a iné špecifické znečistenie

• Špecifické požiadavky  ( Fe, Mn, Al – oxidy, + rôznorodé kovy, 
sírany, kyanidy a i.)

• Dlhodobé účinky bane na prostredie  - dlhodobá účinnosť pasívnych 
systémov 

• Veľké objemy a/alebo nerovnomerné pôsobenie
• Minimálna tvorba sekundárnych odpadov



Pasívne čistenie banských 
a technologických odpadových vôd.
• Aerácia : venturiho trubica



Odkaliská s vodným pokryvom

• Bezpečnostný faktor pre dlhodobú stabilitu ≥1,5.
• Vzdušné svahy hrádzí so sklonom < 1 : 3 v európskych podmienkach

mierneho pásma dlhodobo stabilné (z hľadiska vodnej a veternej erózie,
premŕzania, zvetrávania a podpory rastu vegetácie.

• Dimenzovanie šírky voľného brehu (pláže) a protierózna ochrana brehov a
svahov musí zohľadňovať prevládajúce vetry vyvolávajúce vlnenie. Dĺžka
pláže čo najväčšia (zlepšenie stability svahu, zníženie gradientu hladiny a
plochejšieho priebehu prúdnic, zníženie rizika sufózie v dôsledku). Pri
uzávierke sa prekryje nepriepustnou vrstvou materiálu (ochrana proti
infiltrácii zrážkových vôd, prevzdušňovaniu a zvetrávaniu).

• Výpustný objekt - dlhodobá stabilita, vybudovaný ako priepad v prirodzenej
hornine, nie v hrádzi. Vypúšťacia kapacita ≥ 2,5 krát väčšia ako najvyšší
kedykoľvek v minulosti zaznamenaný prietok (napr. storočná voda).

• Zamedzenie sufóznych javov - drenážne prvky v telese a pod pätou hrádze
.Uhol hydraulického gradientu v telese hrádze nižší o 50 % ako Φ materiálu, z
ktorého je hrádza vybudovaná.



Hrádza pre permanentný vodný pokryv
1. Jemnozrnná hlušina, 2. Hrubozrnná hlušina, 3. Nadvyšovacia
hrádza, 4. Stabilizačná časť na zabezpečenie dlhodobej stability, 5.
Nepriepustný pokryv s protieróznou ochranou



Redukčný a alkalizačný systém



Technológie sanácie podzemných vôd 
a priesakových kvapalín in situ
• Spôsoby konštrukcie podzemných reaktívnych bariér:
• plne pretekaná reaktívna bariéra sa buduje ako súvislý výkop alebo ako

línia širokopriemerových vzájomne sa prekrývajúcich vrtov vyplnených
reaktívnym materiálom

• reaktívna bariéra s prietočnou bránou (niekedy sa používa prebraté
označenie zo zahraničnej literatúry: systém lievik – brána) pozostáva z
otvorenej tesniacej steny, zvyčajne s pôdorysom v tvare písmena U alebo
L. Bočné krídla usmerňujú prúdenie podzemnej vody smerom do čelnej
časti, orientovanej priečne k smeru prúdenia podzemnej vody. V tejto
časti podzemnej steny je inštalovaná jedna alebo viac reaktívnych brán
navrhnutých individuálne pre daný typ znečistenia

• systém drén-brána využíva drenážne účinky podzemného drény na
usmernenie podzemnej vody, ktorá preteká podzemným reaktorom.
Prečistená voda gravitačne prúdi prostredníctvom drenážneho systému
späť do horninového prostredia

• línia infiltračných vrtov plní podobnú funkciu ako reaktívna bariéra. Vrty
v tomto prípade slúžia ako aplikačné prvky na priebežné alebo cyklické
dodávanie reakčného činidla do zvodneného prostredia



Reaktívna bariéra : využitie vhodného 
materiálu na konštrukciu ovplyvňuje 
životnosť bariéry
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