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Úvod

Na Slovensku si čoraz väčšiu pozornosť získava 
aplikovaná, resp. environmentálna mineralógia. Doteraz boli 
skúmané najmä minerály a ťažké kovy z depónií odpadu po 
ťažbe a úprave rúd vo viacerých oblastiach na západnom 
Slovensku, a to v oblasti Pezinka (Majzlan et al., 2007), 
v neovulkanitoch Štiavnických vrchov (Križáni a Andráš, 
2006, 2008) či v Ľubietovej (Andráš et al., 2008, 2009). 
Mineralogický prieskum banských oblastí bol venovaný 
hlavne odkaliskám. Antropogénnym zdrojom znečistenia 
môžu byť popri banských dielach aj úložiská odpadu, 
ktoré boli študované na východnom Slovensku, napríklad 
úložisko odpadu z tepelnej elektrárne v Poši (Hiller et al., 
2009; Jankulár et al., 2009). Z hľadiska znečistenia ovzdušia 
minerálnymi látkami bola sledovaná najmä oblasť Spišsko-
-gemerského rudohoria, najmä oblasti s najintenzívnejšou 
banskou a upravárenskou činnosťou v okolí Nižnej Slanej  
a Jelšavy (napr. Bobro et al., 1999; Bobro a Hančuľák, 2002; 
Bobro et al., 2006; Hančuľák, 2000; Hančuľák a Bobro, 
1995; Hančuľák et al., 2005).

Látky v ovzduší môžeme podľa stability disperzného 
systému rozdeliť na prachy a aerosóly. Pod pojmom 
prach rozumieme malé častice tuhých látok, ktoré po 
rozptýlení v pokojnom disperznom systéme majú svoju 
rýchlosť sedimentácie, zodpovedajúcu zákonom voľného 

pádu (Gillette, 1981). Keď má minerálny prach, tuhá fáza, 
priamy pôvod v prírodnom prostredí, v širšom životnom 
prostredí je ovplyvnený geologickým a kozmickým 
pozadím (Mosley-Thompson, 1980). V pracovnom 
prostredí (pri exploatácii nerastných zdrojov) sa človek 
stretáva s prachovými substanciami, ktoré pochádzajú 
priamo z prírodného prostredia. Zo zdravotného hľadiska 
sú rizikovejšie minerálne aj neminerálne amorfné častice, 
ktoré vznikajú antropogénnou činnosťou a dostávajú sa 
ako exhaláty, emisie do ovzdušia. Antropogénna činnosť 
pozostáva prevažne z ťažby, spracovania a využívania 
nerastných surovín (neobnoviteľných zdrojov). Nepriaznivou 
okolnosťou tejto činnosti je využívanie pyrotechnológií, 
narúšajúcich podstatu minerálnej suroviny a meniacich 
ju na zložky plynné, tekuté a tuhé, ktoré sa niekedy vo 
veľkých koncentráciách vyskytujú v ovzduší. S týmito 
zložkami sa do ovzdušia v podobe tuhej fázy – prachu, 
okrem kryštalických a nekryštalických látok, plynov  
a tekutých zložiek dostávajú ako ich súčasť aj ťažké kovy 
(Molnár et al., 1993). 

Priemyselné podniky obyčajne emitujú do voľného 
ovzdušia rôzne množstvá tuhých, plynných aj kvapalných 
emisií. Zložky, ktoré sa potom v prostredí dostávajú do 
kontaktu so živou i neživou prírodnou sférou a môžu v nej 
chemicky i mechanicky pôsobiť, nazývame všeobecne 
imisiami (Prospero, 1999).
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rôzne prírodné aj antropogénne znečisťujúce látky  
v ovzduší nazývame škodlivinami vtedy, keď prekračujú tzv. 
najvyššiu prípustnú koncentráciu (NPK), resp. najvyššiu 
prípustnú hodnotu vystavenia (NPHV) v ovzduší. NPHV 
v našich podmienkach nie sú vyčerpávajúco zhodnotené, 
napr. pre sedimentovaný prach v podobe prašného spadu 
bola v minulosti stanovená jedna hodnota 12,5 g.m–2 . 30 
dní–1; pre ťažké kovy boli štátnymi zdravotnými ústavmi 
stanovené oblastné normy, ktoré platili pre konkrétnu oblasť 
(Bobro et al., 2006). V súčasnosti sú platné iba limitné 
hodnoty pre častice PM10, PM2.5 (pod 10 a 2,5 mm) a Pb  
v PM10(mg/m3) a cieľové hodnoty pre As, cd, Ni, benzopyrén 
v PM10 a ich horné a dolné medze (Zákon č. 137/2010; 
Vyhláška č. 360/2010).

Najškodlivejšie pôsobenie minerálnej fázy prachov je 
po ich preniknutí do alveolárnych častí pľúc. Dochádza  
k zaprášeniu pľúc – pneumokonióze, pričom sa fibrogénny 
prach menší ako 5 mm dostáva cez stenu alveol 
do medzipľúcneho priestoru. Pôsobí tu svojimi fyzikálno- 
-chemickými prejavmi, ničí zdravé tkanivo a nahrádza ho  
novým, nefunkčným (Mossman, 1993). Účinok prachu 
na človeka môže byť: špecifický (má dva typy prejavu: 
toxický a fibrogénny), pričom škodlivý prach je tu s bio-
logickým objektom (cez pľúcny orgán) v metabolickej 
interakcii, a nešpecifický (dráždivý), keď prachová častica je 
s biologickým prostredím v mechanickom kontakte a pred-
pokladá sa účinok na fyzikálnej báze, bez metabolických 
procesov (Fejdi a Bobro, 1996). Karbonáty sú všeobecne 
považované za menej aktívne, pričom ich fibrogenita je 
závislá od ich rozpustnosti: ca-karbonáty sú neškodné, 
škodlivosť Mg-karbonátov je vyššia, Fe-karbonáty siderit 
a ankerit dlhodobým pôsobením vyvolávajú fibrotické 
ochorenie – siderózu. V súčinnosti s kremeňom môžu 
podporovať jeho fibróznu aktivitu (Stokinger, 1984).

Predkladaná práca nadväzuje na predchádzajúce 
výskumy imisnej a emisnej záťaže v oblasti Jelšavy 
a zároveň ich rozširuje o podrobný mineralogický výskum. 
Hlavným cieľom tejto práce je pomocou experimentálnych 
metód podrobne charakterizovať prach a jeho minerálne 
zložky ako súčasť banského, priemyselného a komunál-
neho aerosólu a spadovej prašnosti, resp. atmosférickej 
depozície v oblasti Jelšavy a Lubeníka.

Geologická a geomorfologická  charakteristika 
skúmanej oblasti

Jelšava a Lubeník ležia na juhu strednej časti Sloven-
ského rudohoria, v údolí riečky Muráň, v časti nazývanej 
Jelšavské podolie. Geomorfologicky patrí Jelšavské  
podolie do revúckej vrchoviny, podcelku železníckeho 
predhoria (Mazúr a Lukniš, 1980). Na severozápade 
dolina riečky Muráň prechádza do Stolických vrchov. 
Na severovýchode je Jelšavské podolie ohraničené 
masívom Hrádku, na juhu Jelšavským krasom a na juho-
západe železníckym predhorím. ide o značne členité pro-
stredie pozdĺž stredného toku riečky Muráň s orientáciou 
severozápad-juhovýchod. Asymetria doliny Muráňa je 
tektonicko-klimatická. Jelšavské podolie má z geomorfo-
logického hľadiska 2 reliéfové stupne: nižší – rovinný, 

Obr. 1. Mapa miest odberu vzoriek v oblasti Jelšavy.

Fig. 1. Map of sampling positions in the area of Jelšava.

vyšší – pahorkatinový (Košťálik, 1996). Geologicky patrí 
územie do centrálnych Západných Karpát, superjednotky 
Gemerika. Gemerikum tvoria metasedimenty staršieho  
a mladšieho paleozoika s mezozoickými obalovými a prí-
krovovými jednotkami. Ložiská magnezitu sú viazané  
na dobšinskú skupinu, vrchnú časť karbónskeho ochtin-
ského súvrstvia, kde sa vyskytujú v prostredí čiernych bridlíc  
s vložkami metabazaltov a ich pyroklastík (Grecula, 1995).

Ťažba magnezitu a technológia jeho spracovania

Závod SMZ, s. r. o., Jelšava je situovaný medzi mestami 
Lubeník a Jelšava a obcou Magnezitovce-Mníšany, s miest-
nym názvom Teplá voda. V závode sa vyrábajú Mg-slinky,  
ktoré sa používajú na výrobu žiaruvzdorných stavív  
a hmôt. Surovinou na výrobu slinkov je magnezit ťažený  
vo veľkobani Dúbrava a Miková z ložiska Dúbravský masív.

Magnezitové ložisko Dúbravský masív patrí do juž-
ného pruhu vrchnokarbónskeho ochtinského súvrstvia 
dobšinskej skupiny, vystupujúceho severovýchodne 
od Jelšavy (Bajaník et al., 1983). Ložisko je situované  
3,5 km SV od Jelšavy a tektonicky je rozdelené na magne-
zitové telesá Dúbrava, Miková a Jedľovec, viazané  
na komplex karbonátov (Grecula et al., 2000). Magnezit 
sa v ložisku vyskytuje v troch typoch. Samostatné 
idiomorfné kryštály a agregáty v diagenetickom dolomite 
ako magnezit i. Najčastejší je výskyt magnezitu ii, ktorý 
je hrubo-, stredne- a jemnozrnný v sedimentárnych 
štruktúrach a v metasomatických (všesmerne a radiálne) 
lúčovitých štruktúrach. V intergranulách obsahuje kalcit, 
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kremeň, talk, rutil a organický (grafitový?) pigment. 
Najzriedkavejší je žilný magnezit iii. Druhým najčastejším 
minerálom je dolomit v 6 generáciách, bežný je kalcit. 
Z ďalších minerálov boli v ložisku opísané palygorskit, 
talk, klinochlór, goethit, muskovit, rutil; z rudných pyrit, 
chalkopyrit, galenit, sfalerit, limonit a hematit. Magnezit 
ložiska má priemerný obsah Mgo – 42,53 %, zo škodlivých 
zložiek cao – 2,5 %, Sio2  – 0,55 % a Fe2o3 – 4,15 %. 
Ložisko má vápenatý cS modul (Grecula, 1995).

Vyťažený magnezit (Mgco3), dobývaný hlbinne, 
sa upravuje na požadované vsádzkové frakcie drvením, 
triedením a v úpravni ťažkých suspenzií (ÚŤS), kde 
sa odstraňuje jalovina (prímesi hliny, bridlíc, dolomitu 
a pod.). Takto upravená surovina sa používa ako vsádzka 
do vypaľovacích pecí. Teplota výpalu v rotačných peciach 
má hodnoty 1 600 – 1 700 °c. Surovina podrobená 
páleniu zaznamenáva premenu nielen chemickú (rozklad 
uhličitanu horečnatého na oxid horečnatý za zníženia 
hmotnosti a objemu), ale aj premenu mineralogickú, 
za vzniku periklasových zŕn Mgo dostatočnej veľkosti. 
Na spracovanie Mgco3 na slinky sú v závode inštalované 
3 rotačné pece (rP), vykurované kombinovaným palivom 
(ťažký vykurovací olej = ŤVo a zemný plyn = ZP), 
a 4 šachtové pece (ŠP), vykurované zemným plynom. 
Vypálený slinok je upravovaný v úpravniach. Hlavnými 
zdrojmi úletu tuhých častíc sú prevádzky rotačných 
a šachtových pecí (Hančuľák, 2000). 

Závod SLoVMAG, a. s., Lubeník je situovaný v blízkosti 
obce Lubeník. V závode sa vyrábajú magnezitové slinky 
a zároveň sa tu realizuje výroba žiaruvzdorných výrobkov. 
Ťažba suroviny sa uskutočňuje podzemným spôsobom na 
ložisku Lubeník. Ložisko je situované na severných svahoch 
hrebeňa Štyri chotáre-Skalka. Jeho podložím a nadložím 
sú čierne a sivé fylity. Podstatnú časť ložiskového telesa 
tvorí dolomit i a metasomatický magnezit ii, zistený bol aj 
žilný magnezit iii. Dolomit je diagenetický, metasomatický 
a žilný. Z ďalších minerálov je prítomný kalcit ako reliktné 
zrná v magnezite, dolomite a v podloží vo vápenatých 
bridliciach; kremeň tvorí zrná, žilky a výplň puklín.  
Z akcesorických minerálov bol zistený hematit, goethit, 
grafit, rutil, granát, apatit, talk, chlorit, sericit a pyrit. 
Magnezit má vápenatý cS modul s priemerným obsahom 
Mgo okolo 42 %, cao 3,8 – 4,8 %; 3,4 – 3,6 % Fe2o3  
a 0,5 – 0,8 % Sio2 (Grecula et al., 1995).

Na spracovanie magnezitu je v závode inštalovaných 
6 šachtových pecí a 1 rotačná pec. ŠP sú vykurované 
zemným plynom a rP kombinovaným palivom. V týchto 
tepelných agregátoch sa uvoľňuje najväčšie množstvo 
prachu, ktoré je potrebné zachytiť. celý odprašovací 
systém je automatizovaný. Vyčistený plyn je z odlučovačov 
odsávaný ventilátorom do 29 m vysokého komína (Lumtzer 
a Leško, 1988). 

Termický rozklad magnezitu na Mgo a co2 je prašná 
technológia s polydisperznými magnezitovými emisiami 
a plynnými oxidmi dusíka, síry, uhlíka v závislosti od ener-
getického spaľovania použitého paliva. Je potrebné 
zdôrazniť, že oproti bežnému prachu sú Mg úlety s vý-
znamným podielom reaktívneho kaustického magnezitu 
v prírodnom prostredí agresívne, už v malom množstve 

v styku s pôdnou či rastlinnou vlhkosťou tvoria nasýtené 
roztoky s vysoko alkalickou pH hodnotou. 

Metodika

V oblasti Jelšava – Lubeník boli odoberané vzorky 
prašného spadu (atmosférickej depozície) na 8 miestach 
v povodí rieky Muráň (obr. 1). Najväčšia koncentrácia miest 
odberu bola v oblasti obce Jelšava, kde je predpokladaný 
najväčší vplyv prašnosti zo závodov SMZ, a. s., Jelšava 
a SLoVMAG, a. s., Lubeník. Ďalšie miesta odberu boli 
v okolitých obciach (Kopráš, Magnezitovce-Mníšany, 
Gemerské Teplice), v ktorých bol predpokladaný menší 
vplyv prašnosti zo spomínaných závodov.

Na zachytávanie prachu boli použité nádobky z PVc 
valcového tvaru s priemerom otvoru 12,5 cm. Nádobka 
bola umiestnená na kovovom stojane do výšky 2,5 – 3 m 
nad zemou. Pri inštalácii bola vzorkovacia nádobka 
do 1/3 naplnená destilovanou vodou. Získaný prach 
v nádobke sa po premytí destilovanou vodou filtruje cez 
analytický filter SYNPor na získanie tuhej nerozpustnej 
fázy. Z takejto vzorky bolo možné analytickými metódami 
stanoviť disperzitu prachu, respirabilný podiel, priemerné 
geometrické zrno, mineralogické vlastnosti častíc a ich 
morfológiu. Výsledkom spracovania vzorky je prašný spad, 
ktorý vyjadrujeme v g.m–2 . 30 dní–1.

V rámci metódy riadkovacej elektrónovej mikroskopie 
(SeM) boli experimenty vykonávané na prístroji Jeol 
JSM 840 (laboratórium cLeoM na PriF uK v Bratislave) 
pri urýchľovacom napätí 15 kV. Dosahovaná rozlišovacia 
schopnosť je 5 – 10 nm. Na identifikáciu jednotlivých 
fáz bola použitá orientačná bezštandardová energiovo- 
-disperzná analýza (eDS) pri urýchľovacom napätí 15 kV – 
s použitím korekcie ZAF.

Prášková rtg. difrakcia bola vykonávaná na difraktometri 
Bruker D8 Advance (Laboratórium rTG difrakcie SoLiPHA, 
PriF uK, Bratislava) pri týchto podmienkach: anóda/filter 
cu/Ni, detektor Lynxeye, napätie 40 kV, prúd 40 mA, krok 
0,01° 2θ, čas 1 s/krok, rozsah merania 20 – 90° 2θ. Získané 
údaje boli vyhodnotené pomocou softvéru DiFFrAcplus 
eVA. Kvantitatívna rtg. difrakčná analýza bola vykonaná 
v programe DiFFrAcplus eVA (Bruker, 2010). Použitá bola 
bezštandardová metóda Full pattern matching (FPM), 
záznam bol fitovaný pseudo-Voightovými funkciami.

Mapy distribúcie prašnosti boli vyhotovené v programe 
Golden Software Surfer 9. Ako mapový podklad boli použité 
mapy terénu zo služby Google earth (2010) @ euroSeNSe. 
Súradnicové siete kontúrových máp s distribúciou boli 
vyhotovené metódou bodového krígingu.

Výsledky

Prašný spad

Vzorky prašných spadov boli pred ďalším analytickým 
spracovaním vážené a ich hodnoty z jednotlivých miest 
odberu boli v priemere za jednotlivé roky (2006 – 2008) 
porovnávané. Porovnanie prašnosti na jednotlivých stano-
vištiach (obr. 2, tab. 1) ukazuje, že najvyššie hodnoty má 
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prašnosť na miestach odberu č. 3 až 7, ktoré sa nachádzajú 
priamo v Jelšave (obr. 1, 3). Po vytvorení máp distribúcie 
prašnosti za jednotlivé roky bolo možné vyhodnotiť 
priestorovú distribúciu prašných spadov, a teda aj ich zdroj. 
Trvalou a najvýraznejšou pozitívnou anomáliou je odberné 
stanovište č. 3 (obr. 3). Na vzdialenejších a záveterných 
miestach odberu (1, 2, 8) sú hodnoty prašnosti výrazne 
nižšie. Pozitívom je znižovanie prašnosti na najvýraznejšie 
znečistených miestach, t. j. na stanovištiach č. 3, 4, 7, na 
ktorých boli zaznamenané najvyššie hodnoty prašnosti.

Mineralogická charakteristika

Morfologické štúdium vzoriek prašných spadov 
z oblastí Jelšava a Lubeník pomocou SeM ukázalo, že 
dominantnými minerálnymi fázami prachu sú karbonáty. 
ide hlavne o magnezit (obr. 4a, b), dolomit sa vyskytoval 
len zriedkavo (obr. 4b), kalcit nebol pozorovaný. Ďalšou 
dominantnou fázou bol periklas (obr. 4a). Vzorky z rôznych 
odberových stanovíšť za jednotlivé roky sa významne 
nemenia ani morfologicky, ani minerálnym zložením.

Magnezit – je najhojnejšou minerálnou fázou, vyskytuje 
sa vo vzorkách v podobe idiomorfných a hipidiomorfných 
romboédrických kryštálov až alotriomorfných úlomkov. 
chemicky je pomerne čistý, len miestami môže mať prímes 
Fe (stanovené pomocou eDS).

Dolomit – je pomerne zriedkavý, tvorí tabuľkovité 
romboédrické kryštály. Je pomerne čistý, s malou prímesou 
Fe (stanovené pomocou eDS).

Periklas – tvorí nepravidelné alotriomorfné zrná, 
agregáty a masy, pričom je pomerne hojný.

Práškovou rtg. difrakciou boli identifikované minerálne 
fázy prítomné v prašných spadoch (obr. 5). Vzorky J1, J2, 
J3 a J4 boli odobraté na stanovištiach č. 3 až 6. Vo všetkých 
vzorkách boli prítomné periklas a magnezit, v niektorých 
tiež kalcit a dolomit. Periklas je prítomný v premenlivom 
pomere, avšak jeho intenzita v difrakčných záznamoch sa 
na jednotlivých odberných stanovištiach každým rokom 
znižuje. Magnezit sa tiež objavuje vo všetkých vzorkách, 
no jeho obsah je premenlivý. rozdiely v obsahoch môžu 

Obr. 2. Graf distribúcie prašnosti na jednotlivých odberných 
stanovištiach v rokoch 2006 – 2008.

Fig. 2. Diagram of the fallout distribution on the sampling positions 
in years 2006–2008. 

Obr. 3. Mapy distribúcie prašnosti v rokoch 2006 – 2008.

Fig. 3. Maps of the fallout distribution in years 2006–2008.

byť zákonité, ale tiež spôsobené prípravou, separáciou 
vzoriek alebo prednostnou orientáciou romboédrických 
kryštálov magnezitu. 

Namerané rtg. difrakčné záznamy boli kvantitatívne 
vyhodnotené (obr. 6, tab. 2). Dominantnou fázou v analy-
zovaných vzorkách je spravidla magnezit s obsahom  
vyše 60 %. Výnimkou je vzorka J4/2007, v ktorej má podiel 
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pod 40 %. obsah periklasu je premenlivý, pričom generálne 
medziročne klesá. Dolomit má premenlivý obsah, teda vo 
vzorke J4 je v roku 2007 zastúpený vyše 30 %, obvykle 
však len do 10 %. Kalcit má obsah nižší ako 5 %. Pri 
vynesení závislosti prašnosti a percentuálneho podielu 
periklasu (obr. 7) ako hlavného reprezentanta emisií 
a imisií produkovaných pri úprave a spracovaní magnezitu 
závodmi SMZ, a. s., Jelšava a SLoVMAG, a. s., Lubeník je 
pozorovaný trend výrazného znižovania obsahu periklasu 
pri súčasnom miernom poklese prašnosti a imisnej záťaže 
územia.

Diskusia

V jednotlivých lokalitách sa geochemický, environ-
mentálny, ale aj mineralogický výskum venuje najmä 
zloženiu kontaminovanej vody či pôdy a sekundárnym 
produktom zvetrávania ťažených surovín, no štúdium 
minerálneho prachu v ovzduší ako zdravie ohrozujúceho 
faktora z hľadiska jeho mineralogickej charakteristiky 
doteraz nebolo dostatočne rozvinuté (ak nerátame výstupy 
z Ústavu geotechniky SAV v Košiciach).

Obr. 4. SeM snímky vzoriek. a – J-1; b – J-2. Dol – dolomit; Mgs – magnezit; Per – periklas.

Fig. 4. SeM images of a – J-1 and b – J-2 samples. Dol – dolomite; Mgs – magnesite; Per – periclase.

Obr. 5. reprezentatívne práškové rtg. difrakčné záznamy vzoriek 
2007-1 (stan. č. 3) a 2008-2 (stan. č. 4). cal – kalcit; Dol – dolomit; 
Mgs – magnezit; Per – periklas.

Fig. 5. representative powder XrD patterns of samples 2007-1 
(sam. pos. 3) and 2008-2 (sam. pos. 4). cal – calcite; Dol – dolomite; 
Mgs – magnesite; Per – periclase.

Tab. 1 
Hodnoty prašnosti na jednotlivých stanovištiach v období rokov 

2006 – 2008 [v g.m–2 . 30 dní–1]
Values of the dust fallout on the sampling positions 

in years 2006–2008 [in g.m–2 . 30 days–1]

 Stanovište 2006 2007 2008

 1 3,46 2,10 2,02
 2 3,02 3,06 2,96
 3 13,13 12,06 12,01
 4 6,42 6,21 6,33
 5 5,39 5,23 5,18
 6 4,11 4 3,97
 7 6,15 6,24 6,26
 8 4 2,22 2,07
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Periklas, ktorý je hlavným produktom slinovania mag-
nezitu, je v povrchových podmienkach veľmi výnimočný.  
Je to typický produkt vysokoteplotnej metamorfózy 
vápencov a dolomitov s vysokým obsahom Mg (Anthony 
et al., 1997). Keďže v okolí oblastí Jelšava a Lubeník sa 
nenachádzajú žiadne vysokostupňovo metamorfované 

mramory, je vylúčený prírodný zdroj periklasu. Techno-
génny zdroj potvrdzuje priestorová distribúcia periklasu  
a rovnako aj Mg s výraznou anomáliou v Jelšave v smere  
k závodu SMZ, a. s., Jelšava (obr. 3, stanovište č. 3).

Zdrojom magnezitu v prašných spadoch môžu 
byť úpravárensko-spracovateľské závody, avšak veľká 

Tab. 2 
Podiely jednotlivých minerálnych fáz, získané kvantitatívnou rtg. difrakčnou analýzou

Proportions of the mineral phases based on the quantitative XrD analysis

 J1 J2 J3 J4
 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
 
 Magnezit
 Magnesite 17 % 60 % 72 % 37 % 78 % 70 % 67 % 72 % 77 % 60 % 28 % 82 %
 Dolomit
 Dolomite 7 % 3 % 3 % 10 % 3 % 5 % 5 % 3 % 8 % 31 % 41 % 3 %
 Kalcit
 calcite 6 % 3 % 3 % 5 % 3 % 3 % 5 % 3 % 3 % 6 % 3 % 3 %
 Periklas
 Periclase 70 % 36 % 25 % 49 % 22 % 24 % 25 % 25 % 14 % 5 % 31 % 16 %

Obr. 6. Diagram kvantitatívnych 
pomerov jednotlivých minerálnych 
fáz na jednotlivých odberných 
stanovištiach, získaných na základe 
kvantitatívnej rtg. difrakčnej analýzy.

Fig. 6. Diagram of the quantitative 
proportions of mineral phases on the 
sampling positions obtained by the 
quantitative XrD analysis.

Obr. 7. Graf závislosti kvantitatívneho 
podielu periklasu a prašnosti.

Fig. 7. Diagram comparing the 
quantitative proportions of periclase 
and the values of dust fallout.
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časť magnezitu môže pochádzať priamo z ťažby, resp.  
z opustených alebo nevyužívaných povrchových banských 
diel. Analýzy predchádzajúceho monitorovaného obdobia 
(1996 – 2003) tiež preukázali rýchlejšiu sedimentáciu 
prašných zložiek s vyšším obsahom Mg (hlavne kryštalický 
periklas, v menšej miere amorfný – kaustický Mgo) oproti 
karbonátom (magnezit, dolomit). rast podielu miestnych 
zdrojov má tiež vplyv na celkový prašný spad úmerne  
so vzrastajúcou vzdialenosťou (Bobro, 2002). Klesajúci 
podiel periklasu a stúpajúci podiel magnezitu v prašných 
spadoch, potvrdený aj kvantitatívnou rtg. analýzou, signa-
lizuje, že protiprašné opatrenia uplatňované v závodoch 
v Jelšave aj v Lubeníku sú účinné. celková prašnosť  
na území s podielom karbonátov aj v budúcnosti ostane  
na určitej minimálnej hodnote.

ročné emisie TZL (tuhých znečisťujúcich látok) v Jelšave 
a Lubeníku poklesli z maximálnych hodnôt – vyše 5 000 t 
v roku 1970 – na cca 180 t a v Lubeníku o tridsať rokov neskôr 
z takmer 3 000 t na cca 80 t (Hančuľák, 2000). Z podnikovej 
kotolne jelšavského závodu bolo pred jej plným prechodom 
z ťažkého vykurovacieho oleja na zemný plyn v rokoch 
1996 až 1998 emitovaných ročne okolo 16 t popolčeka. 
V Jelšave a okolitých obciach sú počas vykurovacej sezóny 
prevádzkované aj malé kúreniská na pevné palivo. Priemerné 
ročné hodnoty prašného spadu v Jelšave sa v sledovaných 
rokoch pohybovali pod hygienicky prípustnou hranicou 
12,5 g.m–2 . 30 dní–1 v porovnaní so situáciou z 80. rokov 
minulého storočia, keď priemerné ročné hodnoty presahovali 
30 g.m–2 . 30 dní–1 (Geldová et al., 2001).

Najvyššie namerané hodnoty boli aj v predošlých vý-
skumoch z obdobia 1996 – 2003 zistené na stanovišti č. 3, 
situovanom cca 1 600 m od závodu na juhozápadnom 
okraji Jelšavy, v smere hlavného JV prúdenia. Hygienicky 
prípustná hodnota 12,5 g.m–2 . 30 dní–1 je na tomto 
stanovišti prekročená v mesiacoch máj až september, 
pričom najvyššia hodnota 21,52 g.m–2 . 30 dní–1 bola 
zaznamenaná v auguste. Je rozdiel v hodnotách odo-
beraných zo stanovíšť raz mesačne v zimnom (nižšie 
hodnoty) a v letnom období (vyššie hodnoty – väčšie 
množstvo vzorky = sedimentovaného prachu pre analy-
tické metódy). Na ostatných odberných miestach je 
najvyššia prípustná hodnota tesne prekročená len v júli 
(na stanovišti č. 4). Najnižšie hodnoty prašného spadu sú 
namerané na stanovištiach č. 1 a 2, lokalizovaných S – SV 
smerom od závodu, a na najvzdialenejšom stanovišti č. 8, 
lokalizovanom JV smerom (Hančuľák et al., 2005).

Podobný priebeh (najvyššie a najnižšie hodnoty 
prašného spadu v závislosti od prúdenia vzduchu a po-
veternostnej situácie) možno pozorovať na nameraných 
hodnotách z jednotlivých stanovíšť v oblastiach Jelšava 
a Lubeník, a to aj na analýzach z rokov 2006 – 2008. 

Pri porovnaní analyzovaných období 1996 – 2003 
(podľa Hančuľáka et al., 2005) a 2006 – 2008 nedochádza 
k výrazným rozdielom, pozorujeme však klesajúci trend. 
Tak ako to bolo aj v predchádzajúcom monitorovanom 
období, najvyššia prípustná hodnota je tesne prekročená 
na stanovišti č. 3 (v roku 2006 je to 13,13 g.m–2 . 30 dní–1). 
V roku 2008 je to už aj na tomto stanovišti pod limitom 
12,01 g.m–2 . 30 dní–1. ostatné hodnoty na ďalších 

odberných stanovištiach sú pod hygienicky prípustnou 
hodnotou. Najnižšie hodnoty prašného spadu sú namerané 
na stanovištiach č. 1 a 2, hodnoty sa pohybujú v priemere 
okolo 2 – 3 g.m–2 . 30 dní–1.
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