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Úvod 

 
Existuje viacero chemických a mikrobiálnych proce-

sov, ktoré zvyšujú schopnosť migrácie toxických prvkov 
v zóne hypergenézy v terestrických aj akvatických 
prostrediach1. Z tohto hľadiska sú environmentálne riziko-
vé najmä staré banské a iné antropogénne2 záťaže ale aj 
mnohé prirodzené výskyty primárnych i sekundárnych 
rudných minerálov3,4. Jedným z typických sekundárnych 
minerálov Zn a As, vznikajúcich na haldách pri ťažbe 
a spracovaní polymetalických rúd, je adamit, t.j. hydroxy-
arzeničnan zinočnatý, ktorý v našom prípade predstavuje 
ideálny model tuhej fázy pre laboratórne štúdium (i)mo-
bilizácie oboch prvkov v danom prostredí. 

Chemické lúhovanie, resp. biolúhovanie potenciálne 
toxických prvkov z tuhej fázy je založené na interakciách 
medzi chemickými prvkami a lúhovacím činidlom, resp. 
mikroorganizmom, napr. mikroskopickou hubou, 
v dôsledku ktorých sa prvky uvoľňujú do najčastejšie vod-
ného prostredia1,57. Tieto interakcie sú predovšetkým che-
mického charakteru a zahŕňajú protolytické, komplexo-
tvorné a redoxné reakcie medzi lúhovaným prvkom 
a lúhovacím činidlom (vodný roztok kyseliny, jej soli ale-
bo inej zlúčeniny). V prípade biolúhovania sa na ich ini-
ciácii podieľajú vylúčené mikrobiálne metabolity, naprí-
klad organické kyseliny (kyselina šťaveľová, citrónová, 
atď.). Mobilizácia prvkov pri biolúhovaní závisia tak od 
charakteru tuhej fázy ako i druhu a kmeňa mikroskopickej 
huby. Avšak, pri splnení určitých termodynamických pod-
mienok, dochádza aj k spätnej imobilizácii prvkov, napr. 
vznikom ťažko degradovateľných solí organických 
kyselín1. 

Štúdiom pôsobenia organických kyselín (šťaveľovej, 
citrónovej, octovej) na zistenie bioprístupnosti vybraných 
ťažkých kovov (Cd, Pb, Cu a Zn) z odpadových kalov ako 
aj odpadov po ťažbe a spracovaní rôznych surovín sa za-
oberali viacerí autori8,9. Porovnaním konštánt stability 
napr. šťaveľanu a citrónanu zinočnatého sa zistilo, že majú 
podobné hodnoty, a teda obe lúhovacie činidlá by mali 
mať rovnakú schopnosť uvoľňovať Zn z tuhej fázy do 
roztoku8. Avšak, v lúhovacom roztoku presýtenom po 
lúhovaní, resp. biolúhovaní môže dôjsť až k nukleácii 
a rastu kryštálov novovytvorených zlúčenín a tým aj 
k imobilizácii sledovaných prvkov v laboratórnych aj prí-
rodných podmienkach5,6. Dôsledkom popísaných interakcií 
môže byť aj zmena formy vystupovania chemických prv-
kov v danom prostredí, čo ovplyvňuje ich mobilitu, bio-
prístupnosť a ďalšie funkčné vlastnosti1013. Štúdium špe-
ciácie sledovaných (polo)kovov počas lúhovania, resp. 
biolúhovania je významné nielen z hľadiska poznania bio-
geochemických cyklov chemických prvkov, ale aj pre 
možnosť jeho priemyselného využitia v hydrometalurgii14.  

Cieľom predkladanej práce bolo s využitím prietoko-
vej coulometrie (FC) vyhodnotiť uvoľňovanie potenciálne 
toxických prvkov As a Zn z laboratórne pripraveného mi-
nerálu adamitu a následne aj ich mobilitu v modelovom 
prostredí. Na tento účel boli použité kyselina šťaveľová 
a citrónová, buď priamo ako individuálne pôsobiace lúho-
vacie činidlá alebo nepriamo vo forme súčasne pôsobia-
cich metabolitov biolúhovacej mikroskopickej vláknitej 
huby Aspergillus niger (A. niger). Vyhodnotením zázna-
mov z röntgenovej difrakčnej analýzy (XRD) a riadkova-
cej elektrónovej mikroskopie (SEM) boli porovnané štruk-
túrne parametre kryštalických fáz, morfológia a veľkostná 
distribúcia kryštálov adamitu a iných novovytvorených 
zlúčenín pred a po chemickom, resp. mikrobiálnom lúho-
vaní. 

 
 

Experimentálna časť 
 

Príprava adamitu 
 
Tuhá minerálna fáza adamitu bola pripravená zahrie-

vaním zmesi reaktantov pod spätným chladičom počas 5 h 
podľa postupu uvedeného v cit.15. Pri syntéze sme vychá-
dzali z požadovaného stechiometrického zloženia adamitu 
Zn2AsO4OH, v reakčnom systéme Zn(NO3)2  Na2HAsO4 
 NaOH  H2O bol použitý molárny pomer reaktan-
tov n(Zn2+) : n(OH) : n(AsO4

3) = 2:1:1. Reaktanty boli 
zmiešané v nasledovných množstvách: 80 ml H2O, 10 ml 
1 M-Na2HAsO4, 20 ml 1 M-Zn(NO3)2, 5 ml 1 M-NaOH. 
Vyzrážaná tuhá kryštalická fáza bola oddelená filtráciou a 
premytá redestilovanou vodou. Po rozklade v zriedenej 
HNO3 v nej boli pomocou FC stanovené obsahy Zn a As.  
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Izolácia a kultivácia mikroskopickej vláknitej huby 
A. niger 

 
Použitý kmeň mikroskopickej vláknitej huby A. niger 

bol izolovaný z pôdneho horizontu lokality Pezinok, ktorá 
je známa zvýšenou koncentráciou arzénu a antimónu 
v pôdach16. Kmeň A. niger bol kultivovaný a uchovaný na 
šikmom agare Sabouraudovo tuhého média. Kultivácia 
prebiehala pri izbovej teplote počas 10 až 14 dní do do-
siahnutia optimálneho micélia a tvorby spór.  

 
Chemický a mikrobiálny postup lúhovania 

 
Pri procese biolúhovania sa do 45 ml Sabouraudovho 

kvapalného živného média v 100ml Erlenmeyerovej banke 
pridalo 50 mg synteticky pripraveného adamitu, predtým 
sterilizovaného pri 120 °C po dobu 15 min. Následne bol 
systém naočkovaný 5 ml spór mikroskopickej vláknitej 
huby A. niger17. Účinok mikrobiálneho lúhovania As a Zn 
z adamitu bol porovnaný s chemickým lúhovaním oboch 
prvkov. Na tento účel bolo použitých buď 50 ml 0,05 M 
kyseliny šťaveľovej alebo 50 ml 0,05 M kyseliny citróno-
vej. Pre každý experiment bol použitý rovnaký hmotnost-
ný podiel tuhej fázy 50 mg v 50 ml roztoku vrátane kon-
trolných experimentov s redestilovanou vodou. Všetky 
experimenty prebiehali, resp. boli staticky kultivované 
v aeróbnych podmienkach pri laboratórnej teplote 25 °C 
po dobu 42 dní. Počiatočné pH bolo pri všetkých pokusoch 
upravené 0,05 M-HCl alebo NaOH na hodnotu 5,6 ± 0,1. 
Hodnota pH v lúhovacích, resp. biolúhovacích roztokoch 
bola meraná v šesťdňových intervaloch. Po 42dňovej kulti-
vácii bol získaný roztok prefiltrovaný. Po premytí tuhej 
fázy na filtri 25 ml redestilovanej vody a doplnení do 
100ml objemu boli v roztokoch pomocou FC stanovené 
obsahy Zn a As. Tuhá fáza, resp. mycélium, zachytené na 
filtračnom papieri, boli vysušené pri 20 °C do konštantnej 
hmotnosti. Všetky druhy experimentov boli vykonávané 
v troch opakovaniach. 

Chemikálie a materiál 
 
Všetky použité chemikálie mali čistotu p.a.: 

C2O4H2 . H2O, C6H8O7 . H2O, NaOH a koncentrovaná HCl 
a HNO3 (Centralchem, s.r.o., SR), Zn(NO3)2 . 6 H2O 
(SLAVUS, s.r.o., SR) a Na2HAsO4 (Fisher Scientific, 
s.r.o., ČR). Použitý bol filtračný papier pre kvantitatívnu 
analýzu KA2 (FILPAP, s.r.o., ČR). Na kultiváciu A. niger 
bolo použité tuhé a kvapalné Sabouraudovo živné médium 
(HiMedia, India). 

 
Použité prístroje a zariadenia 

 
Na kvantifikáciu procesu lúhovania, resp. biolúhova-

nia Zn a As bol použitý FC analyzátor EcaFlow 150 GLP 
(Istran, s.r.o., SR) s optimalizovanými parametrami mera-
nia signálu pre galvanostatické nahromadenie a anodické 
rozpúšťanie analytu: prúd nahromadenia 5000 A, počia-
točný potenciál 1800 mV, koncový potenciál 300 mV, 
rozpúšťací prúd 200 A, doba ustálenia 10 s, maximálne 
trvanie merania 30 s, regeneračný potenciál 10 mV, objem 
vzorky 1 ml, objem na premývanie 3 ml, objem na mera-
nie pozadia 4 ml, prietok 2,53,0 ml min1, objem prídav-
ku štandardu 0,1 ml (cit.18).  

Na určenie kryštálovej štruktúry tuhej fázy pred a po 
lúhovaní, resp. biolúhovaní bol použitý RTG difraktometer 
BRUKER D8 Advance (Bruker AXS, GmbH, Nemecko) 
v geometrii Bragg-Brentano (konfigurácia Theta-2Theta) 
s Cu anodou (λ1 = 1,54060 Å), Ni K filtrami 
a detektorom LynxEye pri napätí 40 kV a prúde 40 mA. 
Krok zaznamenávania intenzít bol 0,01 2Θ pri čase 1 s, 
meraný rozsah záznamu 465 2Θ (cit.19). Difrakčný zá-
znam a mriežkové parametre, vypočítané pre základnú 
bunku daného kryštálu, boli spracované programom DIF-
FRACplus EVA (cit.20). 

Na charakterizáciu morfológie a veľkostnej distribú-
cie kryštálov tuhej fázy pred a po lúhovaní, resp. biolúho-
vaní bol použitý SEM mikroskop JXA 840 A (JEOL, Ja-
ponsko) s optimalizovanými parametrami merania pri 
urýchľovacom napätí 15 keV a vzorkovacom prúde 510 

a SD, štandardná odchýlka 

Tuhá fáza / Lúhovacie, 
resp. biolúhovacie 
činidlo 

Koncentrácia prvku celková, po lúhovaní, resp. 
biolúhovaní ± SD [mg kg1] a 

Výťažnosť [%] 

Zn As Zn As 

Adamit 22805 ± 1152 13065 ± 458   

Redestilovaná voda 225,1 ± 2,07 129,0 ± 3,80 1,0 1,0 

Kyselina šťaveľová 1055 ± 63,01 12435 ± 0,10 4,4 95,2 

Kyselina citrónová 22121 ± 84,62 12605 ± 3,41 97,0 96,5 

A. niger 5186 ± 99,08 4668 ± 166,20 22,7 35,7 

Tabuľka I 
Koncentrácie Zn a As pred a po lúhovaní, resp. biolúhovaní z adamitu 
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nA (cit.21,22). Na účely SEM boli vzorky naprášené vrstvou 
uhlíka.  

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Namerané koncentrácie Zn a As v synteticky pripra-

venom minerále adamite sú uvedené v tab. I. Z name-
raných hodnôt je zrejmé, že celkový obsah As a Zn koreš-
ponduje so stechiometrickým zložením adamitu Zn2(AsO4)
(OH). Rovnako bol adamit identifikovaný aj pomocou 
XRD, viď tab. II. Na základe XRD záznamu boli vypočíta-
né mriežkové parametre (a, b, c, V) adamitu, ktoré sa zho-
dujú s údajmi iných autorov23, uvedenými v tab. II. Na 
obr. 1a je zo SEM záznamu vidieť jednotlivé časti adamitu 
s charakteristickou morfológiou (idiomorfné kryštály väč-
šinou tvoriace ihličky, stĺpčeky až tabuľky) a veľkostnú 
distribúciu kryštálov (od niekoľkých m až do 25 m). 

V tab. I sú uvedené koncentrácie vylúhovaných, resp. 
biovylúhovaných prvkov As a Zn z adamitu. Treba podo-
tknúť, že vo všetkých prípadoch aplikácie kyseliny šťave-
ľovej a citrónovej, resp. huby A. niger došlo počas lúhova-
nia, resp. biolúhovania k takmer úplnému rozpusteniu 
adamitu. Iba po lúhovaní vodou bola zachovaná jeho pô-
vodná kryštálová štruktúra. Porovnaním mriežkových pa-
rametrov (a, b, c, V) adamitu po lúhovaní vodou 
s pôvodnými dátami sa zistilo, že nenastala výrazná zmena 
v základnej bunke jeho kryštálu, viď tab. II. Redestilovaná 
voda bola použitá ako lúhovacie činidlo v kontrolnom 
experimente na približné stanovenie rizika uvoľňovania 
zinku a arzénu z adamitu do vodného prostredia 
(výťažnosť 1,0 % Zn a 1,0 % As). Száková a spol.25 vylú-
hovali pôsobením deionizovanej vody približne 0,5 % As 
a Zn z pôd kontaminovaných Cd, As a Zn. 

Najväčšia výťažnosť bola zaznamenaná pre chemické 
lúhovanie kyselinou citrónovou (pre oba prvky) a kyseli-
nou šťaveľovou (pre As), viď tab. I, čo potvrdili aj výsled-
ky iných autorov8. Vznik komplexu Zn v prítomnosti kyse-
liny citrónovej (až 97,0% výťažnosť lúhovania) súvisí 

s tvorbou vysokomobilného citrónanového komplexu, 
stabilného a rozpustného vo vodnom roztoku8. Účinkom 
kyseliny citrónovej bolo vylúhovaných 96,5 % As. Vysokú 
účinnosť lúhovania As (95,2 %) sme pozorovali aj 
v prípade kyseliny šťaveľovej. Podobné výsledky pri che-
mickom lúhovaní As šťaveľanom amónnym (až 80,0 %) 
boli zaznamenané pre pôdy a sedimenty kontaminované 

Tabuľka II 
Mriežkové parametre (dĺžky predozadnej osi a, pravoľavej osi b a vertikály c, objem základnej bunky V a uhol β medzi a 
a c) vypočítané z XRD záznamu tuhej fázy pred a po chemickom lúhovaní a porovnané s dátami iných autorov23,24 (v zá-
tvorkách sú uvedené hodnoty štandardnej odchýlky, vzťahujúcej sa na poslednú číslicu) 

Identifikovaná fáza Adamit Adamit23 Dihydrát šťaveľanu 
zinočnatého 

Dihydrát šťaveľanu 
zinočnatého24 

Lúhovacie činidlo  redestilovaná voda  kyselina šťaveľová  

Kryštalografická 
sústava 

ortorombická ortorombická ortorombická monoklinická monoklinická 

a [Å] 8,3086(4) 8,3083(4) 8,306(4) 11,8309(3) 11,804 

b [Å] 8,5245(4) 8,516(4) 8,524(6) 5,4044(3) 5,403 

c [Å] 6,0553(4) 6,0517(4) 6,043(3) 9,9123(3) 9,921 

β [°]    127,7388(2) 127,7 

V [Å3] 428,8767(2) 428,1843(2) 427,85 501,2046(1) 500,63 

Adamit 

Obr. 1. a) SEM záznam tuhej fázy (adamitu) pred lúhovaním, 
resp. biolúhovaním,   SEM záznam tuhej fázy (dihydrátu 
šťaveľanu zinočnatého) po lúhovaní kyselinou šťaveľovou 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
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Sb a As (cit.26). Po pôsobení kyseliny šťaveľovej na ada-
mit bol identifikovaný v tuhej fáze na základe XRD dihyd-
rát šťaveľanu zinočnatého Zn(C2O4)(H2O)2, viď tab. II. 
Jeho kryštálová štruktúra a vypočítané mriežkové paramet-
re (a, b, c, , V) sa zhodujú s výsledkami iných autorov24. 
Vzniknutý šťaveľan zinočnatý má charakteristickú morfo-
lógiu idiomorfných a hypidiomorfných kryštálov, tvoria-
cich zrnité agregáty s veľkostnou distribúciou od niekoľ-
kých m až do 20 m (viď obr. 1b), ktorými sa výrazne 
odlišuje od pôvodnej kryštalickej fázy adamitu. Postupná 
transformácia adamitu na dihydrát šťaveľanu zinočnatého 
počas lúhovania kyselinou šťaveľovou vysvetľuje jeho 
nízku výťažnosť pre Zn (4,4 %), viď tab. I. 

Uvoľňovanie As a Zn do roztoku sa v menšej miere 
potvrdilo aj pri biolúhovaní mikroskopickou hubou 
A. niger, viď tab. I. Pôvodných prác zaoberajúcich sa štú-
diom pôsobenia mikroskopických húb a ich metabolitov na 
arzénové minerály je veľmi málo. Takmer 66 % As bolo 
biolúhovaných hubou Antrodia vaillantii počas 50dňovej 
kultivácie z dreva, ošetrovaného pesticídom s obsahom 
As2O5 (cit.27). V našich experimentoch sa do roztoku vylú-
hovalo len 35,7 % As. Avšak mikroskopické huby môžu 
As z adamitu uvoľňovať aj inými procesmi – bioakumulá-
ciou, biosorpciou a biovolatilizáciou, čo bolo pri danom 
druhu A. niger aj experimentálne potvrdené28,29. 

V prípade Zn bola v našich experimentoch dosiahnutá 
22,7% výťažnosť jeho biolúhovania. Podobné výsledky 
pre biolúhovanie Zn z oxidov, hydroxidov, karbonátov 
a silikátov viacerými druhmi mikroskopických húb potvr-
dili aj iní autori5,6,9. Relatívne nízka výťažnosť biolúhova-
nia Zn z adamitu a potenciálne biotransformačné schop-
nosti huby A. niger môžu poukazovať na ďalšie prebieha-
júce procesy. Pomocou XRD boli totiž po biolúhovaní 
identifikované termodynamicky stabilnejšie, novovytvore-
né kryštalické fázy, a to dihydrát šťaveľanu zinočnatého 
Zn(C2O4)(H2O)2, podobne ako v prípade priameho lúhova-
nia kyselinou šťaveľovou, ale aj propiónan zinočnatý 
ZnC6H10O4, ktorého vznik pomocou biotransformácie je 
v literatúre publikovaný prvýkrát (obr. 2). Poklesom hod-
nôt pH a prítomnosťou dvojmocných katiónov kovov totiž 
dochádza u druhu A. niger k výrazne vyššej produkcii 
kyseliny šťaveľovej a v menšej miere aj vylučovaniu kyse-
liny propiónovej30.  

Zmeny pH veľmi výrazne ovplyvňujú rozpustnosť 
(polo)kovov v procese lúhovania1. Na obr. 3 je vidieť zme-
ny pH systému počas biolúhovania, resp lúhovania vodou, 
t.j. v prítomnosti a bez prítomnosti huby A. niger. V expe-
rimentoch sa hodnota pH menila v oboch systémoch. Po-
čas biolúhovania sme po 6 dňoch zaznamenali zníženie pH 
hodnoty z 5,6 na 3,42. V našich experimentoch došlo 
k výraznej acidifikácii roztoku, hlavne v začiatočných 
štádiách exponenciálneho rastu mikroskopickej huby, pri-
čom práve znižovanie pH je určujúcim faktorom pre uvoľ-
ňovanie a mobilizáciu prvkov z tuhej fázy a tiež pre proces 
disociácie hubou metabolizovaných organických kyselín, 
ktoré môžu následne viazať voľné ióny skúmaných 
prvkov6. Aj autori práce31 označili za hlavný mechanizmus 
uvoľňovania a následnej distribúcie ťažkých kovov po 
aplikácii mikroskopických húb A. niger a Penicillium sp. 
na kontaminované pôdy práve výrazné zmeny pH 
z neutrálnej do mierne až výrazne kyslej oblasti. V našom 

Obr. 2. RTG difraktogram tuhej fázy (dihydrátu šťaveľanu zinočnatého: O a propiónanu zinočnatého: P) po biolúhovaní mikro-
skopickou vláknitou hubou A. niger 

Obr. 3. Zmeny hodnôt pH počas biolúhovania, resp lúhova-
nia vodou, t.j. v prítomnosti a bez prítomnosti huby A. ni-
ger,   adamit + H2O,  adamit + Aspergillus niger 

                                          deň 

 
 
pH 
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experimente bola zaznamenaná najvyššia nameraná hod-
nota pH 7,2 v 42. (posledný) deň biolúhovania. Oproti 
predchádzajúcim údajom má krivka pH systému bez 
A. niger (lúhovanie vo vode) miernejší priebeh. Najnižšia 
hodnota pH 5,6 v systéme bola iniciálna hodnota a najvy-
ššia hodnota pH bola nameraná v 6. deň lúhovania 
(pH 8,14). Od 6. dňa má krivka mierne klesajúci trend až 
po 42. (posledný) deň, kedy dosiahla hodnotu pH 7,76. 
S touto zmenou pH pravdepodobne súvisí uvoľňovanie As 
a Zn z tuhej fázy do roztoku. 

 
Záver 

 
Mobilizácia zinku a arzénu z adamitu bola akcelero-

vaná účinkom organických kyselín a ďalších metabolitov 
druhu A. niger v porovnaní s lúhovaním vodou. Uvoľnený 
Zn následne precipitoval do kryštalických fáz šťaveľanu 
a propionátu. Získané výsledky potvrdzujú existenciu dô-
ležitých bioprocesov, ktoré sú súčasťou biogeochemických 
cyklov potenciálne toxických prvkov (biolúhovanie-
mobilizácia, biokryštalizácia-imobilizácia). Výsledky majú 
aj biotechnologický význam pri využívaní mikroorganiz-
mov a organických kyselín pri bioremediáciách kontami-
novaných oblastí a pri spätnom získavaní prvkov z nebi-
lančných polymetalických rúd. 

 
LITERATÚRA 
 

1. Gadd G. M.: Mycol. Res. 3, 3 (2007). 
2. Hiller E., Jurkovič Ľ., Kordík J., Slaninka I., Jankulár 

M., Majzlan J., Göttlicher J., Steininger R.: Apll. Geo-
chem. 24, 2175 (2009). 

3. Majzlan J., Lalinská B., Chovan M., Jurkovič Ľ., Mi-
lovska S., Göttlicher, J.: Geochim. Cosmochim. Acta. 
71, 4206 (2007). 

4. Bačík P., Uher P.: Can. Mineral. 48, 523 (2010). 
5. Sayer J. A., Gadd G. M.: Mycol. Res. 101, 653 

(1997). 
6. Fomina M., Hillier S., Charnock M., Melville K., Ale-

xander I. J., Gadd G. M.: Appl. Environ. Microbiol. 
71, 371 (2005). 

7. Fečko P., Raclavská H., Malysiak V.: Fuel 70, 1187 
(1991). 

8. Burckhard S. R., Schwab A. P., Banks M. K.: J. Ha-
zard. Mater. 41, 135 (1995). 

9. Castro I. M., Fietto J. L. R., Vieira R. X., Trópia M. J. 
M., Campos E. B., Paniago E. B., Brandl R. L.: Hyd-
rometallurgy 57, 39 (2000). 

10. Fargašová A.: Plant Soil Environ. 50, 33 (2004). 
11. Molnárová, M., Fargašová A.: J. Hazard. Mater. 172, 

854 (2009). 
12. Pastierová J., Kramárová Z., Molnárová M., Fargašo-

vá A.: Fresenius Environ. Bull. 18, 2029 (2009). 
13. Fargašová A.: Biol. Plantarum 44, 471 (2001). 

14. Cui J., Zhang L.: J. Hazard. Mater. 158, 228 (2008). 
15. Toman K.: Acta Cryst. 34, 715 (1978). 
16. Čerňanský S.: Phytopedon 2, 30 (2003). 
17. Xu T.-J., Ting Y.-P.: Enzym. Microb. Tech. 35, 444 

(2004). 
18. Urminská J., Porhajašová J., Ondrišík P.: Chem. Listy 

104, 804 (2010). 
19. Števko M., Ozdín D., Bačík P., Bálintová T.: Bull. 

Mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 25 
(2009). 

20. Bruker (2010) DIFFRACplus EVA. http://
www.brukeraxs.com/eva.html., stiahnuté 3. mája 
2010. 

21. Buc D., Bello I., Čaplovičová M., Mikula M., Kováč, 
J., Hotový I., Chong Y. M., Siu G. G.: Thin Solid 
Films 515, 8723 (2007). 

22. Guláš M., Čaplovičová M., Michalka M., Normand F. 
L., Rayar M., Macko P., Veis P.: Vacuum 82, 825 
(2008). 

23. Hill R. J.: Am. Mineral. 61, 979 (1976). 
24. Lin G., Ji Y., Huibin X., Wu Z., Simon P.: J. Mater. 

Chem. 13, 754 (2003). 
25. Száková J., Tlustoš P., Balík J., Pavlíková D., Balíko-

vá M.: Chem. Listy 95, 179 (2001). 
26. Müller K., Daus B., Morgenstern P., Wennrich R.: 

Water Air Soil Pollut. 183, 427 (2007). 
27. Sierra-Alvarez R.: Waste Manag. 29, 1885 (2009). 
28. Čerňanský S., Urík M., Ševc J., Khun M.: Environ. 

Sci. Pollut. Res. 14, 31 (2007). 
29. Ševc J., Čerňanský S.: Phytopedon 2, 60 (2003). 
30. Arwidsson Z., Allard B.: Water Air Soil Pollut. 207, 5 

(2010). 
31. Arwidsson Z., Johansson E., von Kronhelm T., Allard 

B., van Hees P.: Water Air Soil Pollut. 205, 215 
(2010). 

 
 

M. Kolenčík, K. Gardošová, P. Littera, M. Urík 
and P. Matúš (Geological Institute, Faculty of Natural 
Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovak Repub-
lic): Biological and Chemical Leaching of Arsenic and 
Zinc from Adamite 

 
Chemical and biological leaching of Zn and As from 

synthetic mineral adamite (Zn2AsO4(OH)) was performed 
using oxalic and citric acids and Aspergillus niger strain in 
water. Adamite and its bioleachates were analyzed for Zn 
and As by coulometry, scanning electron microscopy 
(SEM) and X-ray diffraction (XRD) analysis. The fungal 
strain was able to release As and Zn from solids and trans-
form them to zinc oxalate and propionate. The chemical 
leaching was able to release more than 90 % of As and Zn. 
The method could be used in  hydrometallurgy for reco-
very of As and Zn from solids.  


