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nvironmentálna záĢaž – haldy serpentinitu
v susedstve Dobšinej – je reliktom po ukonþenej Ģažbe chryzotilového azbestu. Rozdružený serpentinit v haldovom materiáli má prevažne zrnitosĢ
pod 16 mm, priþom hmotnostné zastúpenie triedy
1-16 mm je cca 15 %. V zrnitostnej triede pod 1 mm
je zastúpenie triedy 0,1-1 mm cca 70-90 %.
Hlavnými zložkami haldovaného materiálu sú
serpentínové minerály - lizardit + (chryzotil) s obsahom okolo 85-95 hm.%. Ako vedĐajšie minerály sú
prítomné magnetit (maghemit) ~ 8 %, kalcit ~ 3 %,
chromit ~ 0,5 % a prípadne olivín a pyroxén.
Silikátové analýzy tejto horniny vykazujú MgO
~ 36-40 %, SiO2 ~ 37-41 %, Fe2O3 ~ 7-8 %, stratu
žíhaním ~ 13-14 % a malé množstvá CaO ~ 1,5 %
a Cr2O3 ~ 0,3-0,4 %.
Serpentinit z okolia Dobšinej je materiál, ktorý je
možné po náležitej úprave perspektívne a komplexne
využiĢ na niekoĐko priemyselných aplikácií a v environmentálnej oblasti na likvidovanie CO2 z emisií.
V prvej etape by sa vstupná hornina serpentinitu
triedila mokrým spôsobom na frakcie +16 mm, 1-16
mm a pod 1 mm. Nadsitná frakcia + 16 mm by sa
zdrobĖovala a triedila bezo zvyšku. Frakciu 1-16
mm je možné využiĢ celú alebo ako kameninové
triedy (1-2, 2-4, 4-8 a 8-16 mm) - prídavok do betónových, príp. iných zmesí na úþely bariér pre tienenie rádioaktívneho žiarenia.
Zrnitostná trieda pod 1 mm by sa podrobila rozdružovaniu na koncentraþnom splave za mokra
s prípravou Ģažkého produktu, z ktorého elektromagnetickým rozdružovaním by sa pripravil magnetický produkt. Laboratórnymi skúškami sa ukázalo,

že pripravený Ģažký magnetický produkt s hmotnostným výnosom okolo 2 % a obsahom Fe2O3 celk. ~
80 % je možné využiĢ v metalurgii a v hutníctve.
V druhej etape by sa Đahký produkt z koncentraþného splavu s nemagnetickým produktom po
elektromagnetickej separácii mohol chemicky upraviĢ nasledovne: Po kyslom lúhovaní serpentinitovej
horniny je možné získaĢ až 99,7 % þistý SiO2, ktorý
môže byĢ surovinou pre výrobu optických vlákien.
Ćalšie uplatnenie SiO2 je možné vo výrobe žiaruvzdorných stavív – hutné dinasové stavivá.
Po chemickej úprave lúhovaním serpentinitu
v kyslom prostredí, napr. kyselinou chlorovodíkovou vznikajú chloridy horþíka a prípadne ćalších
kovov (Co, Ni). „Menej þistý“ chlorid horeþnatý sa
môže využiĢ ako ekologická soĐ na posypy komunikácií v zime. Zo vzniklých chloridov je potenciálna
možnosĢ získavania kobaltu a niklu.
„ýistejší“ chlorid horeþnatý môže byĢ východiskový poloprodukt pre prípravu vysoko þistých
chemických zlúþenín na báze Mg, napr. bieleho zrážaného hydroxidu horeþnatého pre úþely anorganických plnív v priemysle stavív, farieb, gumy, papiera,
plastov a podobne. Pre výrobu žiaruvzdorných bázických stavív je môžné pripraviĢ oxid horeþnatý.
Serpentinitová hornina od Dobšinej je vhodná na
dnes veĐmi aktuálne znižovanie emisií CO2. Reakciou jej aktívnych zložiek je možné pripraviĢ kyslé
karbonáty a karbonáty, v ktorých je CO2 viazané
pevnou a trvalou väzbou v tuhej fáze, nepoškodzu
júcej životné prostredie (cf. Goff & Lackner, 1998;
O´Connor et al., 2001; Tuþek et al., 2009; Radvanec
et al., 2009; Seifritz, W., 1990).
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Laboratórnymi pilotnými skúškami bolo overené, že serpentinit z okolia Dobšinej po termickej,
príp. chemickej modifikácii viaže plynný CO2 do
mriežky vytvárajúcich sa tuhých karbonátov. Pri
reakþných teplotách okolo 22 oC, tlakoch 0,3 MPa
a trvaní karbonatizácie 5-20 hodín a následnom
kryštalizaþnom procese pri teplotách od 50 do 200
o
C a þasoch 4 až 24 hodín sme pripravili vysoko þisté karbonátové produkty (nad 95 hm.%), ktoré obsahovali predovšetkým nesquehonit, hydromagnezit,menej dypingit a málo magnezitu. Pri použití
tejto haldovanej serpentinitovej horniny na možnú

sekvestráciu priemyselného CO2 odpadá nevyhnutnosĢ finanþne a energeticky nároþnej Ģažby a zdrobĖovania vstupnej suroviny pre karbonatizaþný
proces.
Po optimalizácii všetkých parametrov vplývajúcich na technológiu úpravy serpentinitovej horniny
z háld pri Dobšinej je možné využitie z nich pripravených produktov hlavne v environmentálnej oblasti
popri klasických využitiach v hospodárskej praxi,
a preto môže byĢ komplexné spracovanie predmetného haldového materiálu zaujímavé z ekologického
aj ekonomického hĐadiska.

Obr. 1. Technologická schéma úpravy serpentinitovej horniny z háld pri Dobšinej s možnosĢou získania až deviatich
produktov.
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