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IZVLEČEK
Težke kovine so v različnih količinah navzoče na površini Zemljine skorje. Nekatere so
nenevarne oziroma celo pomembne za delovanje organizmov, nekatere pa lahko negativno
vplivajo na zdravje človeka, zlasti če se njihova vsebnost poveča zaradi antropogenega vnosa.
Barij je dolgo veljal za živim organizmom nenevarno prvino, a morda le ni popolnoma
neškodljiv.
Namen raziskav je bilo ugotoviti vsebnosti in oblike pojavljanja barija v treh različnih
geoloških medijih, na dveh obravnavanih območjih – v okolici Pleš in Mežice, kjer bi bile
zaradi pretekle rudarske dejavnosti vsebnosti lahko povišane.
Analizirali smo vzorce tal, sedimenta in kamnine oz. jalovine. Zbrusek kamnine smo
pregledali z mikroskopom s presevno polarizirano svetlobo. Mineralno sestavo smo določili z
metodo rentgenske praškovne difrakcije, geokemično sestavo z rentgensko fluorescenčno
spektroskopijo. Kot dopolnilno analitično metodo smo uporabili elektronsko mikroskopijo
SEM/EDS, ki je omogočila prepoznati minerale, nosilce barija.
Vsebnost barija je v preiskovanih vzorcih v razponu od 226 do 70643 mg/kg, kar v petih
primerih presega vrednosti, ki jih priporoča evropska zakonodaja. Največ barija smo zaznali v
vzorcu tal iz Pleš, sledi mu vzorec sedimenta iz istega območja, nato vzorec nove halde iz
Žerjava (lokacija Mežica), grödenski peščenjak iz Pleš ter sediment iz Mežice. V vzorcih tal
iz Mežice in stare halde iz Žerjava vsebnost barija ne presega intervencijske vrednosti, saj
smo verjetno naleteli na antropogeno nasutje pri remediaciji tal. Povišane vsebnosti
povezujemo z orudenjem in izkoriščanjem barita v Plešah, v Mežici se ta pojavlja le kot
jalovinski mineral v majhnih količinah.
Nosilec barija je v vseh vzorcih barit (BaSO4), ki pa je slabo topen mineral in ne predstavlja
neposredne grožnje za okolje, niti za človekovo zdravje.
Ključne besede: barij, barit, težke kovine, tla, sediment, kamnina, Pleše, Mežica
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ABSTRACT
Heavy metals are present in different quantities on the surface of the Earth's crust. Some may
have an impact on human health, especially if their content is increased due to anthropogenic
inputs. Barium has long been considered as to living organisms harmless element, but perhaps
not completely harmless.
The purpose of the research was to determine the content and form of Ba occurrence in three
different geological media, in two discussed areas - the vicinity of Pleše and Mežica, where
levels may be elevated due to past mining activity.
We analyzed samples of soil, sediment and rocks or tailings. Thin section of rock, were
examined with a microscope using transmitted polarized light. Mineral composition was
determined with the method of X-ray powder diffraction, chemical composition with X-ray
fluorescence spectroscopy. As an additional analytical method we used electron microscopy
SEM/EDS, which made it possible to identify mineral forms of barium.
The content of barium in the investigated samples ranging from 226 to 70643 mg/kg in 5
cases exceeds the values recommended by European legislation. Highest content of barium
was detected in soil sample from Pleše, followed by sediment sample from the same area,
then a sample of the new tailing from Žerjav, gröden sandstone from Pleše and sediment from
Mežica. In soil samples from Mežica and Žerjav old tailing, barium content does not exceed
the intervention value, because we probably encountered soil remediation sediment. Increased
levels are associated with mineralization and barite exploitation in Pleše, in Mežica barite
only occurs as accessory mineral in smaller quantities.
Mineral form of barium in all samples is barite (BaSO4), which is slightly soluble mineral and
does not represent a direct threat to the environment or human health.
Key words: barium, barite, heavy metals, soil, sediment, rock, Pleše, Mežica
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1. Uvod
Težke kovine so v različnih koncentracijah navzoče v Zemljini skorji in na njeni površini.
Nekatere so v zmernih količinah esencialne za žive organizme, lahko pa so tudi brez vpliva ali
celo toksične. Njihov vpliv na zdravje človeka je v splošnem majhen, a se lahko veča z
antropogenim vnosom predvsem zaradi rudarjenja in industrije. Pregled obstoječih pojavov
težkih kovin v naravnih okoljih ter poznavanje njihovih mineralnih faz je zato bistvenega
pomena za določitev njihove stabilnosti, topnosti, mobilnosti, dostopnosti za živa bitja in
toksičnosti ter za oceno tveganja in napoved možnih scenarijev v prihodnosti. S temi
spoznanji lahko poskusimo omiliti ali odpraviti njihove škodljive vplive na okolje in
posledično na zdravje živih organizmov.
Barij je prvina, ki je dolgo veljala za živim organizmom nenevarno. Slovenska zakonodaja
zato zanj tudi ne predvideva dovoljenih vrednosti v tleh. A vendar le ni popolnoma
neškodljiv, zato ga evropska zakonodaja v t.i. nizozemski listi (MHSPE, 2014) že navaja med
potencialno strupenimi prvinami ter predpisuje dovoljene vrednosti v tleh, sedimentih in
izlužkih. V Sloveniji smo v nekaterih tleh (Volf, 2014), peskih (Dimec, 2014) in lesnih
pepelih (Hamler, 2014) že naleteli na visoke vsebnosti barija, vendar je povprečna vrednost v
tleh pri nas 360 mg/kg, kar je manj od evropske in svetovne mediane (Andjelov, 2012).
V diplomski nalogi predstavljam kratek vpogled v naravni geokemični cikel barija vključno z
vplivom antropogenih virov, ki lahko cikel spreminjajo mnogo hitreje kot večina naravnih
virov. Preveril sem vsebnost barija v kamnini, sedimentu in tleh iz dveh območij – Pleš in
Mežice, kjer zaradi barijevega orudenja pričakujemo naravno visoke vsebnosti. Značilnosti
vzorčenega materiala sem dopolnil z mineraloškimi in geokemičnimi analizami. Vzorce s
povišanimi vsebnostmi barija smo dodatno pregledali pod SEM/EDS. V interpretaciji
rezultatov sem skušal podati zaključke o potencialni nevarnosti povišane vsebnosti barija v
vzorčenih materialih ter opredeliti nosilce barija v njih.
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2. Barij
Barij je litofilna, gosta zemljo-alkalijska kovina druge skupine periodnega sistema. Prosti
element je srebrno-bela mehka kovina, ki hitro oksidira v vlažnih pogojih in reagira z vodo. V
naravi ne obstaja v elementarni obliki, pač pa se pojavlja kot bivalentni kation v kombinaciji z
drugimi elementi (WHO, 2001). Kemično je najbolj podoben težjima zemljo-alkalijskima
elementoma Ca in Sr (De Vos et. al., 2006).
Element barij predstavlja okoli 0,04 % Zemljine skorje, kar ga postavlja na 16. mesto po
njegovi obilnosti. Povprečno vsebnost ocenjujejo na 250 mg/kg v terestričnem in 0,006 mg/kg
v morskem okolju (Considine, 1976). Dve najpogostejši obliki pojavljanja barija sta barijev
sulfat (BaSO4) in barijev karbonat (BaCO3).
Ta dva barijeva minerala sta v vodi slabo topna (BaCO3: 0,020 g/l pri 20°C, BaSO4: 0,00115
g/l pri 0°C). Barijeve spojine kot so barijev klorid (BaCl2), barijev nitrat (Ba(NO3)2) ali
barijev hidroksid (Ba(OH)2) se dobro raztapljajo v vodi, a se običajno v okolju ne zadržujejo
dolgo, saj se barij iz njih v vodni raztopini hitro veže s sulfati ali karbonati v bolj obstojne
oblike (WHO, 2001).
Antropogene izvore barija primarno predstavlja industrija. Emisijam so lahko vzrok
rudarjenje, rafiniranje ali predelave barijevih mineralov ter proizvodnje barijevih produktov.
V atmosfero izhaja pri gorenju premoga, fosilnih goriv in odpadnih snovi. Prav tako ga lahko
vsebujejo odpadne vode pri metalurških in industrijskih procesih (WHO, 2001).

2.1. Transport, transformacija in porazdelitev v okolju
2.1.1. Geosfera
Večina barija v Zemljini skorji predstavlja izomorfno nadomeščanje v kalijevih mineralih kot
so K-glinenci in K-sljude. Razlog za to je podobnost v ionskem radiju in elektro-negativnosti
med barijevimi in kalijevimi ioni, zaradi česar je substitucija enostavna. Prav tako lahko barij
nadomešča kalcijeve ione v kalcijevih silikatih, apatitih in kalcitu. Kljub znatni razliki v
ionskem radiju stroncijevih ionov lahko tvori trdne raztopine s celestinom (SrSO4) (Hanor,
2000).
Barijevi minerali v Zemljini skorji so večinoma posledica orudenja. Barijev sulfat (BaSO4) ali
barit se večinoma pojavlja v sedimentnih formacijah v obliki rezidualnih nodul, nastalih s
preperevanjem z baritom bogatih sedimentov in v plasteh skupaj s kovinskimi sulfidi,
fluoritom in drugimi minerali. Barit najdemo tudi v premogih v koncentracijah do 3000
mg/kg, ter prav tako v drugih fosilnih gorivih. Barijev karbonat ali witherit najdemo v
orudenih žilah, pogosto skupaj z svinčevimi sulfidi. (Moffett et al., 2007).
Vsebnost barija v magmatskih kamninah generalno raste z večanjem vsebnosti Si, od
mafičnih do felzičnih kamnin, čeprav ga nekateri graniti vseeno vsebujejo zelo majhne
količine (< 200 mg/kg) (De Vos et. al., 2006).
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Barit
Barit (BaSO4) je najmanj topen sulfat in najbolj zastopan barijev mineral v Zemljini skorji.
Obstaja v obliki belih, motnih ali prozornih ortorombičnih kristalov. Ponavadi nastopa kot
jalovinski mineral v nizkotemperaturnih hidrotermalnih žilah, rezidualni depozit iz preperine
apnencev, akcesorni mineral v magmatskih kamninah ali sestavni del podmorskih sulfidnih
depozitov. Najpogostejše nečistoče v baritu so Fe-oksidi, Al-oksidi, kremen in stroncijev
sulfat (SrSO4) (Chang et.al., 1998).
Baritova ruda je surovina, iz katere pridobivajo skoraj vse druge barijeve spojine. Večji
rudarski obrati so v Maroku, Indiji, Veliki Britaniji in na Kitajskem. Surovo baritovo rudo
spirajo, da odstranijo gline in druge nečistoče ter nato posušijo in zmeljejo. Običajno jo
transportirajo v surovi, zdrobljeni ali v že mleti obliki. Baritova ruda lahko vsebuje 90-98 %
barijevega sulfata (Chang et.al., 1998).
Zaradi velike specifične teže, nizke abrazivnosti, kemične stabilnosti in slabih magnetnih
lastnosti barit uporabljamo za »obtežitev« vrtalnih izplak, kot polnilo v raznih industrijskih
premazih in v plastičnih ter gumijastih proizvodih. Nepogrešljiv je v proizvodnji zlitin, mila,
gume, linoleja, ventilov ter kot gasilno sredstvo za gašenje radija, urana in plutonija. Barijeve
spojine najdemo v cementih, varilni in steklarski industriji, elektronskih napravah,
rentgenografiji, kozmetičnih izdelkih, zdravilih, barvah in lakih. Uporabljali so ga tudi kot
insekticid in rodenticid (Chang et.al., 1998).

Witherit
Witherit (BaCO3) se prav tako pojavlja v obliki prozornih in belih ortorombičnih kristalov.
Običajno ga najdemo v nizkotemperaturnih hidrotermalnih žilah v apnencu in drugih
karbonatnih sedimentnih kamninah, pogosto v povezavi z galenitom (PbS) in baritom, s
preperevanjem katerega witherit v veliki meri nastaja. Barij v witheritu v večjem obsegu
nadomešča le stroncij, v manjših količinah pa tudi kalcij in magnezij (Chang et.al., 1998).
Lydon et al. (1985) so ugotovili, da ob pomanjkanju SO42- v morski vodi namesto barita
nastaja witherit.
Uporablja se predvsem v proizvodnji glinenih in keramičnih produktov, posebnih stekel,
fotografskega papirja in barijevih spojin. Večji znani rudni pojavi witherita so v Veliki
Britaniji, Avstriji, Nemčiji, Rusiji, ZDA, Kanadi, Avstraliji, na Češkem in Kitajskem (Chang
et.al., 1998).
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V tleh je barijev sulfat navzoč zaradi pedogenetskih procesov. V tleh z visoko kationsko
izmenjevalno kapaciteto in visoko vsebnostjo kalcijevega karbonata je mobilnost barija
omejena. Zato lahko najdemo večje koncentracije barija v tleh, nastalih na karbonatih ali
muljevcih (WHO, 2001). Po drugi strani pa je v tleh z visoko vsebnostjo klorida in/ali nizkim
pH, mobilnost barija velika (Moffett et al., 2007).
Pri preperevanju topnih mineralov, v katerih je vezan barij in ob stiku z raztopinami, ki
vsebujejo sulfate, se izloča barijev sulfat. Če sulfata ni dovolj za barijevo vezavo, je raztopina
nasičena z barijem, oziroma se barij veže z drugimi nosilci (karbonati, kloridi…). Pod
določenimi pogoji v tleh, barij v manganovih, silicijevih in titanovih oksidih z ionsko
izmenjavo nadomešča sorbirane zemljo-alkalijske kovine. Po drugi strani lahko druge zemljoalkalijske kovine nadomeščajo barij v aluminijevem oksidu (Kabata-Pendias, 2010).
Barijev sulfat v tleh ni zelo mobilen, ker tvori v vodi netopne soli in ker ne tvori topnih
kompleksov s huminskimi in fluvinskimi snovmi. V kislih pogojih lahko nekatere netopne
barijeve spojine spremenijo značaj in se transportirajo v podzemno vodo (WHO, 2001).
Količina barija v tleh na svetovni ravni je od 15 do 3500 mg/kg, s povprečjem 500 mg/kg
(WHO, 2001). Evropske medialne koncentracije barija po podatkih De Vos et. al. (2006)
kažejo, da ni opaznih večjih razlik v količini barija v zgornjih in spodnjih plasteh tal.
Povprečna vsebnost v zgornjih 20 cm je 375 mg/kg in 385 mg/kg v nižjih plasteh. Povprečna
vrednost v tleh v Sloveniji je 360 mg/kg (Andjelov, 2012).
Več barija na evropski ravni (>520 mg/kg) najdemo v tleh na območjih felzičnih kamnin in na
paleozojskih skrilavcih na Škotskem, ter v podobnih kamninah na zahodu Iberskega polotoka
in na Češkem. Visoke vsebnosti na jugozahodu Španije so povezane z rudarsko dejavnostjo,
na jugu in v vzhodnih Pirenejih pa vsebnost barija večinoma izvira iz permo-triasnih
kontinentalnih klastičnih sedimentov. V delih francoskega Centralnega masiva in Italijanske
alkalno-magmatske province so prisotne velike količine vezanih kot tudi mobilnih oblik
barija. Večje vsebnosti mobilnih oblik barija se pojavljajo tudi v centralni Evropi: Nemčija,
Češka, vzhodna Slovaška, Avstrija, Slovenija, Madžarska, Hrvaška in severna Grčija (De Vos
et al., 2006).
Povprečna vsebnost barija v rečnem sedimentu na območju Evrope je 386 mg/kg. Slovenija z
vrednostmi pod 268 mg/kg spada med območja z nizkimi povprečnimi vrednostmi barija v
rečnem sedimentu. Po besedah De Vos-a et al. (2006) v Sloveniji rečni sedimenti v povprečju
kažejo nižje vrednosti barija v primerjavi z drugimi vzorčnimi mediji.
Velike vsebnosti v rečnem sedimentu (>529 mg/kg) so zaznali na Finskem, jugu Norveške, v
delih severne in južne Švedske, na Škotskem, v severni Angliji, na severnem Irskem, v
Češkem masivu ter Centralnem masivu v Franciji, na območju z glinenci bogatih granitnih
kamnin severne Portugalske in Galicije, na jugu Portugalske in Španije. Kažejo jih tudi
območja permo-triasnih klastičnih kamnin v vzhodnih Pirenejih, žilne mineralizacije
zahodnih Pirenejev in rudna območja na jugu Španije in Sardinije, kjer je barit vezan na ZnPb orudenja (De Vos et al., 2006).
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Glavni del zalog barita v Sloveniji se nahaja v kompleksnih rudah, ki vsebujejo poleg barita
tudi galenit, sfalerit in cinabarit. Ti minerali dosežejo na posameznih območjih ekonomsko
pomembno koncentracijo tudi kot posamezne rudne komponente (Fabjančič, 1966).
Posamezna nahajališča so v severozahodni Sloveniji, v Karavankah in pod Mangartom, vsa
druga na območju Posavskih gub. Na območju Karavank in pod Mangartom so znani štirje
pojavi barita, in sicer Šancetova ruda v bližini Loga pod Mangartom, Belščica v Karavankah
na območju Jesenic, Odanče nad Jesenicami južno od Golice ter Počivalnik severozahodno od
Tržiča. Večina nahajališč barita v Posavskih gubah je v ožjem območju litijske antiklinale, z
najvzhodnejšimi izdanki pri Budni vasi, na poti iz Radeč proti Šentajnžu, najzahodnejši
izdanki pa segajo do Pleš pri Škofljici. Razlikujemo dva glavna tipa baritnih orudenj, in sicer
tip Pleše in Litijski tip. Prvi nastopa lečasto in kaže veliko čistost, drugi, je žilne oblike z manj
čistim baritom s primesmi drugih mineralov (Fabjančič, 1966).
Pridobivanje barita se je v Sloveniji v pomembnem obsegu pričelo šele po drugi svetovni
vojni. Pred tem je ta mineral predstavljal jalovino svinčeve in cinkove rude, zato je v
dokumentacijah le redko omenjen. Večina tega barita še vedno leži na jalovinskih odlagališčih
(Fabjančič, 1966).

2.1.2. Hidrosfera
V vodi se raztopljeni barij in suspendirani delci, odvisno od hitrosti toka in sedimentacije,
lahko prenašajo na velike razdalje. Cartwright et al. (1978) so preučevali kemične vidike
topnosti barija in ugotovili, da je koncentracija barijevih ionov pogojena s pH ter
koncentracijo predvsem sulfatnega in tudi karbonatnega ter kloridnega iona v vodi. Topnost
barija se viša z nižanjem pH od pH 11 do pH 7. Pri pH < 7 je njegova topnost približno stalna
(Neubrand, 2000). Topne barijeve spojine so v okolju mobilne in so jih zaznali v površinskih,
podzemnih ter pitnih vodah (HSDB, 2003).
Večina raztopljenega barija prispe v ocean, le del se ga odstrani s precipitacijo, izmenjavo s
tlemi ali drugimi procesi. Ko sladka voda doseže ocean, barij in sulfatni ion prisoten v morski
vodi tvorita barijev sulfat. Zaradi visoke koncentracije sulfata v oceanih, se večina
raztopljenega barija obori, le 0,006 % vsega transportiranega barija ostane v raztopini (Chow
et al., 1978). To oceno potrjuje vsebnost barija v sedimentih zunanjega dela šelfa, ki ga
vsebujejo manj kot tisti blizu kopnega. Povečana sedimentacija lahko predstavlja nevarnost
akumulacije večjih količin barija, še posebej v estuarijih in deltah (Manahan, 2003).
V ocean pride del barija tudi zaradi interakciji hladne, goste vode z lavo, magmo ali svežo
bazaltno kamnino, ko skozi razpoke prehaja globlje v oceansko skorjo. Tam se pod vplivom
temperature in pritiska obogati z Ba²+ ioni iz kamnin in dvigne nazaj v ocean skozi
hidrotermalne vrelce, kjer se obori v različne minerale (Hanor, 2000).
Koncentracije so v vodi izjemno spremenljive in odvisne od lokalne geološke podlage in
lastnosti vode, zlasti njene trdote (WHO, 2001). Povprečne izmerjene količine barija v
površinskih vodah in javnih vodnih virih so okoli 7-15 mg/l, v morski vodi pa zaradi
povečane vezave na sulfide približno 6 mg/l. Koncentracija barija v oceanih izredno variira
tudi zaradi vpliva geografske širine in globine (Andersen & Hume, 1968).
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Velike količine barija lahko zaznamo tudi v podzemnih vodah zaradi pronicanja in erozije iz
sedimentnih kamnin in premoga (WHO, 2001).

2.1.3. Atmosfera
Naravni izvor trdih delcev v zraku so vulkanske emisije in gozdni požari, vendar je prisotnost
barija v zraku večinoma povezana z industrijskimi emisijami, posebno z izgorevanjem
premoga in dizelskega goriva ter s sežiganjem odpadnih surovin. Del doprinese tudi prah, ki
ga veter razpiha iz tal ter rudniško obratovanje. V delcih se v zraku večinoma pojavljata barit
in witherit. Rezidenčna doba teh delcev v atmosferi je lahko tudi do nekaj dni, odvisno od
njihove velikosti. Večina delcev naj bi bila veliko večja od 10 µm, zato se hitro usedejo nazaj
na površino Zemlje. Delce iz atmosfere lahko odstrani tudi dež (WHO, 2001).
Vsebnost barja v atmosferi ni dobro dokumentirana. V njej naj bi bilo običajno okoli 1.5 x
10¯⁶ mg/kg barija. Večje koncentracije se pojavljajo na območjih predelovalnih obratov z
barijevimi izpusti, kjer ga je okoli 0,33 mg/kg. Največjim količinam barija so izpostavljeni
zaposleni v industriji, ki dihajo zrak kontaminiran z barijevimi spojinami (Moffett et al.,
2007).

2.2. Bioakumulacija
Barij je prisoten v večini rastlin, a običajno ni ključnega pomena za njihovo delovanje (WHO,
2001). Koncentracija je odvisna od vrste tal in rastlinske vrste. Kljub relativno veliki količini
v tleh se le omejen delež barija akumulira v rastlinah kot so stročnice, žita, krmne rastline,
črni oreh, in brazilski oreščki. Z izjemo brazilskega oreščka, deli rastline, ki jih zaužije
človek, redko vsebujejo barij (WHO, 2001). Arguete et al. (1998) poročajo tudi o akumulaciji
barija v gljivah.
Nekatere kopenske rastline kažejo občutljivost na barij. Ta naj bi bil za njih toksičen le ob
pomankanju kalcija (Robinson in Whetstone, 1950).
Dodajanje Ca, Mg, S soli v rastni medij lahko povzroči kompleksne interakcije z barijevimi
spojinami ter tako zmanjša mobilnost barija, s čimer se zmanjša tudi akumulacija v rastlinah
(Kabata-Pendias, 2010).
Čeprav akumulacija barija pri živalih ni dobro dokumentirana, se ta pojavlja v mlečnih
izdelkih in jajcih, kar nakazuje njegovo prisotnost v organizmih (Gormican, 1970).
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2.3. Toksikologija
Večina podatkov o toksičnosti barija izvira iz študij topnih oblik barija, čeprav je njegova
najpogostejša oblika pojavljanja v naravi netopen barijev sulfat (WHO, 2001).
Toksičnost barija pripisujemo barijevemu ionu (Ba²+), zato je toksičnost določene barijeve
spojine odvisna od njene topnosti (Moffett et al., 2007; WHO, 2001). Črevesna sluznica
sesalcev je visoko prepustna za barijeve ione, zato je absorpcija iz gastrointestinalnega trakta
in pljuč hitra. Topne barijeve soli se hitro vključijo v krvni obtok (DiBello et al., 1991).
Mehanizem toksičnosti barija je povezan z zmožnostjo zamenjave s kalcijem. Toksičnost se
kaže v stimulaciji gladkega mišičevja, gastrointestinalnega trakta in srčne mišice, posledica
česar je paraliza (DiBello et al., 1991).
Potencialna nevarnost se pojavi tudi, če barij prevzame vlogo fiziološkega antagonista za
kalijeve ione, ki imajo podoben ionski radij. Nastopi stanje hipokalemije, pri čemer barijevi
ioni blokirajo kalijeve kanale (Koch et al., 2003).
Zaradi vdihovanja baritovega prahu ali prahu drugih netopnih barijevih spojin, ki je običajno
posledica poklicne izpostavljenosti, se lahko pojavi benigna bolezen pluč oziroma baritoza
(Sket, 2012).
Zaužitje topne barijeve raztopine lahko povzroči akutno zastrupitev z barijem, katere
simptomi so bolečina v trebuhu, slabost, bruhanje, diareja, hipertenzija, srčne aritmije,
mišična paraliza in smrt (WHO, 2001). Ker pa se barij v hrani pojavlja v vezanih ali netopnih
oblikah, absorpcija obsega le okoli 2 % prehranske vsebnost barija (Venugopal in Luckey,
1978; Reeves, 1986). Boyd in Abel (1966) sta z ekstrapolacijo rezultatov, pridobljenih s
poskusi na podganah ugotovila, da človek oralno ne more zaužiti v enkratni dozi toliko barita,
da bi ta vplival akutno toksično. Prav tako tudi vpliv dolgoročne izpostavljenosti majhnim
količinam barija na zdravje ljudi še ni dobro raziskan. Pregled toksičnosti, ki ga podaja WHO
(2001) ne omenja dokazov za kancerogenost in nakazuje, da barij ni kancerogen pri sesalcih.
Slovenska uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v
tleh (Uradni List RS 68/96) podaja normativne vrednosti za potencialno škodljive elemente z
izjemo barija, zato so vrednosti povzete po t.i. nizozemski listi »The New Dutch list«
(MHSPE, 2014), ki ta element vključuje. Nizozemska lista velja tako za tla kot tudi za
sedimente in jo uporabljajo tudi v nekaterih drugih državah EU. Vsebuje intervencijske
vrednosti, ki povedo, kdaj so funkcionalne lastnosti tal/sedimenta resno oslabljene oziroma
predstavljajo grožnjo za ljudi, rastline in živali. Ciljne vrednosti predstavljajo stopnjo
vsebnosti, pri kateri je še zagotovljena trajnostna kvaliteta tal/sedimenta. V smislu kurativne
politike to pomeni, da ciljne vrednosti podajajo gostoto snovi v tleh, ki mora biti dosežena, da
se funkcionalne lastnosti tal/sedimenta popolnoma regenerirajo. Ciljna vrednost za barij v tleh
in sedimentu je 200 mg/kg, intervencijska pa 625 mg/kg. V vodi je ciljna koncentracija 50
µg/l in intervencijska 625 µg/l (MHSPE, 2014).
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3. Metode dela in raziskav
Na terenu smo vzorčili tla, sediment (potočni mulj) in kamnino oz. jalovino. Skupno je bilo
odvzetih 7 vzorcev iz različnih vzorčnih medijev umeščenih v bližini dveh potencialnih
naravnih izvorov barita (tabela 1). Prvega predstavlja zapuščen rudniški obrat v Plešah, kjer
smo vzorčili sediment, tla in kamnino (grödenski peščenjak). Drugo vzorčevalno območje je
Mežiška dolina, kjer sem vzorčil sediment in tla v neposredni bližini dolvodno od rudniškega
obrata. Z dovoljenjem uprave mežiškega rudnika sem odvzel tudi vzorca iz stare in nove
halde mežiškega rudnika v Žerjavu.
Vse vzorce sem spravil v vrečke in jih opremil z oznakami prikazanimi v tabeli 1.
Tabela 1: Oznake, tip in lokacija odvzetih vzorcev.

Vzorec
BaPK1
BaPS1
BaPT1
MS1
MT1
HŽ1
HŽ2

Tip geološkega medija
Kamnina - peščenjak
Sediment
Tla
Sediment
Tla
Stara Halda - dolomit
Nova Halda - dolomit

Rudno območje
Pleše
Pleše
Pleše
Mežica
Mežica
Mežica - Žerjal
Mežica - Žerjal

Za določevanje mineralne in geokemične sestave z rentgensko difrakcijo in fluorescenco sem
v laboratoriju vse trdne vzorce zdrobil s kladivom in diamantnim možnarjem. Vse vzorce sem
presejal skozi sito z velikostjo odprtin 2 mm. Nastalo frakcijo sem s pestilom strl v ahatni
terilnici na analitsko zrnavost (<0,063 mm). Zavoljo analize strukture je bil narejen zbrusek
kamnine s pleškega rudišča, ki sem ga pregledal v presevni svetlobi s polarizacijskim
mikroskopom, ter poliran kos kamnine za analizo pod vrstičnim elektronskim mikroskopom z
energijskim spektrometrom (SEM/EDS).
Kemično sestavo vseh vzorcev smo izmerili z rentgensko fluorescenčno analizo (XRF) na
Oddelku za geologijo, Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, z analizatorjem Thermo
Fisher – NITON 900S-He. Vsak vzorec se je snemal 150 min. Uporabljena sta bila modula
»Mining« in »Soil«.
Občutljivost v smislu spodnje meje detekcije je bila zadostna za 7 glavnih oksidov in 15 od 20
analiziranih slednih prvin. Elemente Rb, Mo, No, As in Cu sem izločil iz nadaljnje analize, saj
je njihova vsebnost pod spodnjo mejo detekcije analitske metode v večini analiziranih
vzorcev. Natančnost analitske metode za glavne okside in preostalih 15 elementov sem ocenil
z izračunom relativne napake, ki pove koliko se analizirane vrednosti ujemajo s priporočenimi
vrednostmi za nek standardni material. Vrednosti za standarde smo povzeli po certifikatu
analize Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST, 1994, 2005).

𝑇𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑎 =

𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑣𝑒 − 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎
𝑋 100
𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎
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Večina analiziranih vrednosti od priporočenih odstopa za manj kot 15 %. Od 7 glavnih
oksidov (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, K2O, TiO2) točnost po NIST-1d standardu ni bila ustrezna
za K2O, po standardu NIST-88b pa za SiO2 in Al2O3. Meritve slednih prvin (Th, Nb, Rb, Sr,
Zr, V,), za katere ni bilo podanega standarda, oziroma so za več kot 30 odstotkov odstopale
od standarda, sem izločil.
Zaznane vsebnosti Ba, Ti in V nakazujejo spektralno interferenco med njimi. To je stanje, ko
radiacija, ustrezna specifični analitski liniji in radiacija druge linije, hkrati dosežeta detektor.
Pri nekaterih spektrih, sploh lažjih elementov, je determinacija dokaj enostavna in neovirana,
saj je karakterizirana z zgolj nekaj glavnimi spektralnimi linijami. Težje prvine so bolj
podvržene spektralni interferenci. Tako na primer Ba interferira analitski liniji Ti in V, saj so
si njihove valovne dolžine podobne (Feret et al., 2003). To se kaže v zmanjšanih vrednostih
Ba na račun Ti in V.
Prav tako je bila na Naravoslovnotehniški fakulteti izvedena rentgenska praškovna difrakcija
(XRD) vseh vzorcev z rentgenskim difraktometrom znamke Phillips PW3710 z bakreno
katodno cevjo, pri 1,2 kW moči, napetosti 40kV in toku 30mA. Snemanje je potekalo v
kotnem območju 2θ med 2° in 70° ter hitrosti goniometra 3° 2 theta/min. Pridobljene rezultate
sem obdelal s programsko opremo X'pert HighScore Plus 2.2.d in uporabo PAN-ICSD
podatkovne baze ter tako določil mineralno sestavo in po intenziteti vrhov tudi količinsko
zastopanost.
Dodatne analize vzorcev smo pod vodstvom dr. Miloša Milerja izvedli na Geološkem zavodu
Slovenije z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa z energijsko disperzijskim
spektrometrom rentgenskih žarkov (SEM/EDS). Ta omogoča preučevanje oblike površine ter
kvalitativno in semi-kvantitativno kemično mikroanalizo materialov in tako služi kot
komplementarna metoda konvencionalnim mineraloškim in geokemičnim metodam (Miler,
2012). Uprašene vzorce smo nanesli na nosilce z obojestranskim karbonskim trakom površine
25 mm² in izpihali višek materiala. Za dosego konduktivnosti smo na vzorce naparili
ogljikovo prevleko. Analiza je potekala pri visokem vakumu v SEM napravi JEOL JSM
6490LV v kombinaciji z Oxford INCA EDS sistemom (INCA PentaFET3 Si(Li) detektor in
INCA Energy 350 procesni software) pri napetosti 20 kV in delovni razdalji 10 mm.
Pripravljen zbrusek kamnine sem mikroskopsko pregledal v presevni polarizirani svetlobi
mikroskopa znamke Nikon Eclipse E200 na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Pri
pregledu in opisu zbruska sem uporabil primerjalne tabele ter diagrame Folk-ove (1951, 1955)
klasifikacije za strukturno zrelost in zaobljenost, Compton-ove (1962) klasifikacije za stopnjo
sortiranosti zrn, klasifikacije za odstotno zastopanost posameznih komponent po Terry in
Chillingar (1955) ter strukturne klasifikacije kamnine po Blott in Pye (2012).
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4. Umestitev raziskovanega območja
V okviru diplomskega dela sem pridobil vzorce iz dveh območij (slike 1), kjer je bila
povišana vsebnost barija pričakovana oziroma že dokumentirana. Na območju Pleš,
jugovzhodno od Ljubljane (sliki 1 in 2), so iz preteklosti znani ekonomsko pomembni rudni
pojavi barita, ki se je tudi izkoriščal (Mlakar, 2003). Na mežiškem (slika 1 in 3) večji pojavi
barita niso znani, se pa ta pojavlja v sledeh v vseh okoljskih medijih zaradi pojavljanja skupaj
s svinčevimi in cinkovimi minerali (Gosar et al., 2014).

Slika 1:Geografski položaj raziskovanih območij. Mežica (zgoraj) in Pleše, jugovzhodno od Ljubljane. Vir: Google maps
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Slika 2: Odvzemna mesta vzorcev na območju Pleš pri Škofljici. Vir: Google Earth

Slika 3: Območje Mežice in Žerjava z označenimi odvzemnimi mesti vzorcev. Vir Google Earth
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4.1. Pleše
Opuščen rudnik Pleše leži približno 3,5 km severovzhodno od železniške postaje Škofljica. Po
domnevah Mülnerja iz leta 1906 (Mlakar, 2003) so na območju tega rudišča kopali rudo že v
železni in rimski dobi, nedvomno pa o rudarski dejavnosti na začetku 18. stoletja priča
kovinska plošča z letnico 1729, ki je shranjena v Narodnem muzeju Slovenije. V večjem
obsegu se je rudarjenje v Plešah odvijalo po drugi polovici 19. stoletja. Večina starejših virov
omenja s tega območja samo svinčevo rudo in verjetno so topili le to, ne pa tudi cinkove
(Mlakar, 2003).
V zadnjih fazah delovanja rudišča Pleše je bila pomembna samo še baritova ruda, ki je pred
tem predstavljala le jalovino svinčeve in cinkove rude. Intenzivneje so jo začeli kopati po
obnovitvi proizvodnje leta 1932. Baritovo rudišče je bilo odprto na delovišču Čelo in na hribu
Vrhovka južno od vasi Pleše. Zaradi izčrpanja rudnih zalog so bila rudarska dela docela
ustavljena leta 1963 (Mlakar, 2003).
Pleško rudišče so v času njegove aktivnosti raziskovali in opisovali Zupančič (1946), Sedlar
et al. (1949), Sedlar (1950), Berce (1955), Češmiga (1959), Fabjančič (1966) in Drovenik
(1980), a se njihova dognanja razlikujejo.
Svinčevo-cinkovo in baritovo rudišče pri Plešah pripada dolgemu orudenemu pasu posavskih
gub, ki se od Pleš nadaljuje preko Litije do Sevnice. Rudišče je hidrotermalno-žilno; rudna
substanca naj bi bila epigenetsko mobilizirana na sedanji položaj z ladinijsko-karnijskim
vulkanizmom, katerega sledovi so bili najdeni na rakitniško-bloški planoti. Le malo verjetno
je, da je rudišče v zvezi z terciarnim andezitno-dacitnim vulkanizmom, kot je menil 1929
Tornquist (v Mlakar, 2003). Sledovi terciarnega vulkanizma se pojavijo šele nekaj deset
kilometrov od rudišča (Mlakar, 2003).
Svinčeva in cinkova ruda nastopata v obliki tankih žil in kopuč v karbonsko-permskem
kremenovem peščenjaku (slika 4). Navzgor postopoma prehaja v baritovo rudo, v kateri so
blizu stika manjše impregnacije galenita in sfalerita (Mlakar, 2003).

Slika 4: Izrez iz OGK, list Ribnica. Vir: Geološki zavod Slovenije (Buser, 1974)
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Barit se pojavlja v obliki tanjših in debelih leč ter žil v karbonsko-permskih peščenjakih,
konglomeratih in skrilavih muljevcih ter v transgresivno odloženih skitskih dolomitih (Slika 4
- Buser, 1974). Ekonomsko pomembne količine rude so bile vezane na ta kontakt . To
sedimentno skladovnico, ki je zaradi značilnega razvoja od talnine in krovnine ločena z
diskordancama, je Dozet (1999) označil za baritonosno formacijo. Enoti na obeh straneh
kontakta sta bili na območju Pleš narinjeni na zgornjetriasni glavni dolomit. Rudišči Čelo
(421 m) in Vrhovka (465 m) sta torej v narinjenih skladih in imata zato po širini in tudi po
globini zelo majhen obseg (Mlakar, 2003).

4.2. Mežica
Mežiški rudnik leži med vrhovoma Pece in Uršlje gore, ki pripadata severnemu grebenu
vzhodnih Karavank. Skozi dolino teče reka Meža, ki izvira pod goro Olševo in se na koncu
doline pri Dravogradu izliva v reko Dravo. Ozemlje okolice mežiškega rudišča sestavljajo
paleozojske in mezozojske kamnine, kenozojske usedline nastopajo v manjšem obsegu samo
na severnem delu ozemlja (slika 5 - Mioč, 1984).
Paleozojske metamorfne kamnine, ki sestavljajo območje vzhodno od Črne, Tople in severno
od Mežice, vsebujejo sledove ter ponekod obširnejše pojave sulfidnih in oksidnih mineralov.
Največjo površino rudonosnega območja severnega grebena Karavank zavzemajo v glavnem
triasne kamnine. Rudišče je metasomatsko, rudni pojavi pa imajo smer zahod-vzhod. Ta pas z
izrazitim trendom, gradi strm in razrezan relief. Debelina triasnih plasti od najstarejših do
najmlajših znaša od 3 do 6 km (Štrucl, 1960).
Prvi ohranjeni dokumenti, ki omenjajo rudarjenje v mežiški dolini, so bili napisani v letu
1665. Od takrat so na tem območju pridobivali zlasti svinčevo in cinkovo rudo več kot 300
let. Manjši rudniki so delovali po vsej dolini in okolici, rudo so predelali kar na mestu
pridobivanja. Po letu 1896 se je metalurška dejavnost preselila v Žerjav (Souvent, 1994).
Predelava svinčeve rude je narasla po letu 1827. Leta 1974 so začeli tudi s pridobivanjem
cinka. Kot stranski produkt so začeli kasneje v nekaterih delih rudnika pridobivati wulfenitno
rudo, ki so jo po obogatitvi predelovali v kalcijev molibdat. Najbolj intenzivno obdobje
pridelave se je začelo po drugi svetovni vojni. Zaradi nerentabilnosti nadaljnjega delovanja je
bil leta 1993 sprejet sklep o prenehanju proizvodnje rude ter program za postopno in trajno
zapiranje rudnika (Dervarič et al., 2005).
Dolgotrajno rudarjenje in predelava rude se kaže v mnogih negativnih posledicah v vseh
segmentih okolja, vpliv pa imajo tudi geogene danosti ozemlja. Multi-elementarno
kontaminacijo okolja v svojih raziskavah omenjajo Kugonič in Zupan (1999), Šajn et al.,
(2000), Vreča et al. (2001), Šajn (2002), Bole et al. (2002), Fux in Gosar (2007), Miler
(2012). Raziskave so pokazale močno obremenjenost mežiške doline s Pb, Zn, Cd, As in Mo.
Obremenjenost z barijem za to območje ni posebej znana.
Miler in Gosar (2009) sta v sedimentih Meže določila tri izvorna območja težkih kovin.
Območje rudarjenja in predelave svinčevo-cinkove rude v Mežici zastopa geogeno-tehnogeni
izvor, območje železarne Ravne tehnogeni izvor in porečje reke Meže geogeni izvor.
Vsebnosti težkih kovin se v sedimentih Meže po toku dolvodno dvigujejo zaradi dotoka
materiala iz odlagališč in spiranja iz vseh delov onesnaženega okolja (Gosar et al., 2014).
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Slika 5: Izrez iz OGK, list Ravne. Vir: Geološki zavod Slovenije (Mioč, 1984).
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5. Rezultati in diskusija
5.1. Mineralna sestava vzorcev
Mineralna sestava preiskanih vzorcev odraža njihovo različno geološko zaledje. Vzorec
kamnine s Pleš (BaPK1) sestavljajo predvsem kremen, muskovit in klorit, vzorec tal (BaPT1)
kaže kremen, muskovit, klorit in uklone značilne za barit, ki je v mejah zaznave le v tem
vzorcu. V sedimentu (BaPS1) zaznamo poleg kremena, muskovita in klorita še dolomit, ki
izvira iz stratigrafsko najvišje enote (triasnega dolomita) na tem območju. Mežiški vzorci se
razlikujejo predvsem po tem, da vzorci s halde (HŽ1, HŽ2) vsebujejo kot prevladujoči
mineral dolomit, ki mu sledita kalcit in kremen. V sedimentu Meže (MS1) sem določil
kremen, dolomit, plagioklaze in klorit, v tleh (MT1) pa dolomit in malo kremena.

Slika 6: 2 Theta območje značilno za SiO2. Za primerjavo so vneseni grafi vseh vzorcev.

Rentgenska praškovna difrakcija (XRD) je potrdila največjo količino kremena v vzorcu
kremenovega peščenjaka s Pleš (BaPK1) (slika 6), sledi vzorec tal (BaPT1) iz istega območja,
nato sedimenta iz Mežice (MS1) in Pleš (BaPS1). Visoka zastopanost kremena in odsotnost
karbonatov v vzorcu BaPT1 ovrže dvome o izvoru tal iz vzorca, saj bi bila, razen
kremenovega peščenjaka, to lahko tudi halda pleškega rudniškega obrata (osebni razgovor z
dr. Milošem Milerjem).
Mežiška jalovina vsebuje večje koncentracije dolomita, kar vidimo tudi na sliki 7. Vzorec tal
iz Mežice (MT1) verjetno ni nastal na mestu vzorčenja, temveč gre za antropogeno nasutje,
saj so po programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja tako sanirali onesnažena tla v
Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07).
Vzorca sedimenta iz obeh obravnavanih območij imata mešano silikatno-karbonatno izvorno
območje, zato je razmerje količin kremena in dolomita podobno.
Rentgenogrami za posamezne vzorce se nahajajo v prilogah 1-7.
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Slika 7: 2 Theta območje značilno za dolomit. Za primerjavo so vneseni grafi vseh vzorcev.

5.2. Mikroskopska analiza
V makroskopskem merilu je kamnina sivih odtenkov z jasno vidnimi zrnci muskovita.
Struktura je homogena, a se v vzorcu pojavljajo večinoma vzporedne, prepletajoče žile
zapolnjene z Fe-oksidnim cementom. Vzorec zaznamuje srednje do visoka stopnja
preperelosti.
Struktura peščenjaka (Slika 8) je pod mikroskopom večinoma homogena. Kontakti med zrni
so ravni do konkavno-konveksni. Stopnja sortiranosti zrn je srednja do slaba, zrna so
pologlata do oglata, povprečna velikost zrn je 0,5 mm, pri čemer celoten razpon velikosti zrn
sega od 0,1 mm do 1,4 mm, sledno velikost sta kazali dve večji zrni.
Kot je z intenzivnimi študijami na peščenjakih grödenske formacije dognal že Skaberne
(1995), so terigena zrna predvsem kremen, ki je večinoma monomineralen, opaziti pa je tudi
polimineralna zrna. V podrejenem odnosu je opaziti muskovit ter nekaj zrn glinencev.
Akcesornih mineralov je malo, a smo med njimi po optičnih lastnostih prepoznali pričakovana
zrna barita (slika 9). Osnova, ki jo genetsko večinoma uvrščamo v epiosnovo, je sericitnomuskovitna, nekaj pa je tudi terigene glinaste komponente. Pore, razpoke in robove zrn veže
Fe-oksidni cement. Količinski odnos med terigenimi zrni, osnovo in cementom ocenjujem na
50-60 % zrn, okoli 30 % osnove in 10-15 % cementa ter por.
Koncept strukturne zrelosti je vpleljal Folk (1951) in se nanaša na razvoj strukture klastičnih
kamnin v medsebojni odvisnosti transportirajočega materiala in energije transportnega
medija. Glede na sortiranost, zaobljenost in zmerno količino terigene gline strukturo kamnino
označujem za polzrelo. Za določitev imena kamnine sem uporabil skupek klasifikacij za
klastične kamnine, po katerih je kamnina kremenov peščenjak.
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Slika 8: Kremenov peščenjak s Pleš v presevni polarizirani svetlobi. Levo pod vzporednimi, desno pod navzkrižnimi nikoli.
Dolžina daljše stranice posamezne slike je 3,9 mm. Na sliki so označeni A – kremen, B – Sericitno-muskovitna osnova, C –
barit, D – muskovit.

Raziskovani grödenski peščenjak vsebuje tudi barit, ki večinoma nastopa kot avtigen mineral
v obliki cementa, kar potrjujejo tudi opažanja Skaberneta (1995). Običajno se pojavlja kot
korozivni tip cementa pri nadomeščanju sericitno-muskovitne epiosnove. Zrna so drobna,
anhedralna do euhedralna, povprečne velikosti 0,015 do 0,02 mm. Našli smo tudi tudi zrna, ki
kažejo znake transporta in preperevenja. To naj bi pomenilo, da je moral biti z baritom bogat
že terigeni material peščenjaka.
Barit se pojavlja v obliki ortorombičnih kristalov. S konoskopsko metodo smo potrdili
dvoosen pozitiven značaj minerala. Pritegnil nas je njegov visok relief in motnost površine.
Velikost zrna barita na sliki 9 je 0,3 mm. Obdaja ga sericitno-muskovitna osnova in zrna
kremena.

Slika 9: Zrno barita pri 100 x povečavi, levo pod vzporednimi, desno pod navzkrižnimi nikoli. Dolžina daljše stranice
posamezne slike je 0,57 mm.
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5.3. Geokemična sestava vzorcev
V tabeli 2 so podane vsebnosti glavnih oksidov, v tabeli 3 vsebnosti nekaterih slednih
(potencialno strupenih) prvin.
Ugotovljena vsebnost glavnih prvin ustreza litološki zgradbi raziskovanih območij (sliki 4 in
5). V silikatnem kremenovem peščenjaku izrazito prevladuje delež SiO2. Sediment Pleš z
mešano silikatno-karbonatnim zaledjem ima približno enak delež SiO2 in vsote CaO in MgO.
Pričakovano v tleh zaznamo zanemarljivo vsebnost karbonatov, kar se odraža s približno 1 %
CaO in MgO, se pa zato odraža silikatna podlaga z razmeroma veliko količino SiO2 in s skoraj
15 % Al2O3. Sediment iz območja Mežice kaže podobno razmerje glavnih oksidov kot
sediment iz Pleš. Tudi tukaj na to vplivata dve izvorni območi (slika 5). Rezultati se skladajo
z ugotovljeno mineralno sestavo. Vzorec tal iz Mežice (MT1) kaže nepričakovano
geokemično sestavo, na kar nakazuje že makroskopski izgled vzorca. Sestava je karbonatna z
29,3 mg/kg CaO in 16,9 mg/kg MgO. Gotovo gre za antropogeno nasutje pri remediaciji tal.
Pri sedimentu Meže (MS1) ni mogoče enolično določiti provinience/izvora bolje. Zrna
sedimenta izvirajo tako iz območja karavanške magmatske cone, kot tudi iz triasnih kamnin
ožjega območja, kar kaže mešana sestava s silikati (SiO2 - 33,1 %) in karbonati v podobnem
razmerju kot v Plešah (9,0 % MgO in 15,7 % CaO).

Tabela 2: Vsebnosti glavnih oksidov (v %) v različnih geoloških medijih na dveh obravnavanih območjih.

Vzorec

Lokacija

Geološki
medij

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

Fe2O3
(%)

MgO
(%)

CaO
(%)

K2 O
(%)

TiO2
(%)

BaPK1
BaPS1
BaPT1
MS1
MT1
HZ1

Pleše
Pleše
Pleše
Mežica
Mežica
Mežica Žerjav
Mežica Žerjav

Kamnina
Sediment
Tla
Sediment
Tla
Halda

79,5
28,3
53,1
33,1
1,7
4,6

10,7
8,1
14,3
8,1
0,8
0,3

1,5
10,0
6,5
4,7
0,2
0,1

10,1
1,4
9,0
16,9
11,3

0,1
15,4
1,1
15,7
29,3
38,7

2,4
1,5
2,1
1,5
0,05
0,05

0,53
0,70
4,13
0,66
0,04
0,02

Halda

1,1

0,3

0,1

18,2

34,4

-

0,10

HZ2
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Vsebnosti v tabeli 3 so bile opredeljene glede na t.i. nizozemsko listo, »The New Dutch list«
(MHSPE, 2014). S črno barvo so obarvane vsebnosti pod mejno vrednostjo, z oranžno
vsebnosti med mejno in kritično, odebeljen rdeč slog označuje vsebnosti nad kritično
vrednostjo. Poševnica v praznih prostorih tabele pomeni, da je vrednost prvine pod mejo
detekcije.
Tabela 3: Vsebnosti nekaterih potencialno strupenih prvin (v mg/kg) v treh različnih geoloških medijih – v tleh, sedimentu in
kamnini.

Vzorec

Lokaci
ja

Geološki
Medij

As

Ba

Cu

Pb

Mo

Ni

Zn

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

BaPK1

Pleše

Kamnina

9

1559

Pleše

Sediment

31

6483

139
490

80

BaPS1

21
81

134
687

BaPT1
MS1
MT1

Pleše
Mežica
Mežica

Tla
Sediment
Tla

74
/
/

70643
747
226

130
36
/

1334
5656
65

8
75
/

HZ1
HZ2

Mežica
Mežica

Halda
Halda

/
/

441
1962

/
/

1072
714

/
/

/
/

157
570
99
72
88
64

875
3782
39
5147
20756

Geokemične raziskave so pokazale, da so vsebnosti barija nad kritično vrednostjo/mejo v vseh
vzorcih z območja Pleš. Preseženo vrednost kaže tudi vsebnost svinca cinka, arzena in niklja
v vzorcu tal iz istega območja (BaPT1) (MHSPE, 2014).
V kremenovem peščenjaku iz Pleš (BaPK1) vsebnost barija za več kot 2x presega kritično
vrednost po t.i. nizozemski listi, druge prvine pa so pod kritično vrednostjo.
V vzorcu tal iz Pleš (BaPT1) je izrazito opazno povečanje vsebnosti barija v obliki barita, ki z
kar 70.643 mg/kg kaže najvišje vrednosti od vseh preučenih vzorcev. Povečane so tudi
vsebnosti As, Ni, Zn in predvsem Pb. Po osebnem pogovoru z dr. Miloš Milerjem bi lahko bil
odvzet vzorec tal pod vplivom halde bližnjega rudišča, kar bi pojasnilo te visoke vsebnosti. Po
podatkih Polone Berber (2016), ki je opravila geokemično analizo vzorcev tal nad matično
kamnino – grödenskim peščenjakom območja Rožnika, je vsebnost barija na nivoju
slovenskega povprečja, in sicer med 238 mg/kg in 452 mg/kg. Vendar moramo upoštevati, da
na Rožniku ni orudenj z barijem kot je to v Plešah.
Vsebnost barija v vzorcu sedimenta iz Pleš (BaPS1) je 6.483 mg/kg, kar za 10-krat presega
kritično vrednost po nizozemski listi (MHSPE, 2014). Potok se izlije v Škofeljščico in kasneje
v Ljubljanico. Že Gosar et al. (2014) poročajo o več kot 2x preseženi kritični vrednosti za Ba
v sedimentih vodotokov, ki odvodnjavajo območje Pleš.
V vzorcu iz nove halde predelovalnega obrata v Žerjavu (HŽ1) se s povišanimi vrednostmi
(1962 mg/kg) odraža prisotnost barija kot jalovinskega minerala v orudenju v triasnem
dolomitu, ki so ga izkoriščali večinoma le zaradi svinca in cinka. Pb v tem vzorcu je v mejah
tolerance (714 mg/kg), Zn pa močno presega kritično vsebnost (20.756 mg/kg).
Vsebnosti vseh obravnavanih potencialno strupenih elementov v vzorcu tal iz Mežice (MT1)
so v mejah tolerance.
V sedimentu Meže (MS1) zasledimo malo preseženo intervencijsko vrednost barija (747
mg/kg), vsebnosti Pb in Zn pa kažejo močno kontaminacijo. Drastično povečanje vsebnosti
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Pb in Zn v sedimentu je zanesljiva posledica rudarjenja in metalurške dejavnosti (Souvent,
1994). Daljinski vpliv metalurške dejavosti na širšem območju Mežiške doline se odraža tudi
v vsebnosti Pb in Zn v urbanih sedimentih, kot sta stanovanjski in podstrešni prah (Šajn et al.,
2000).

5.4. SEM/EDS analiza
S SEM/EDS smo določili elementarno sestavo delcev, nato pa iz razmerij elementov določili
minerale. S tem smo hoteli predvsem ugotoviti, kateri so barijevi nosilci ter oceniti povprečen
delež, velikost in obliko delcev.

5.4.1. Pleše
5.4.1.1. Kamnina
SEM/EDS preiskava kamnine z območja Pleš potrjuje izsledke mikroskopske analize pod
polarizacijskim mikroskopom s presevno analizirano svetlobo. Na sliki 10 so z črkami
označeni obravnavani glavni sestavni deli, katerih kemična sestava je podkrepljena z grafi
spektrov.
Zrna kremena kemično potrjuje spekter na sliki 11A. Osnova je sericitno-muskovitna (slika
11B). Fe-oksidni cement na sliki 10 zaradi svetle barve razločno opazimo v porah, razpokah
in predvsem na robovih zrn. Njegov kemični spekter prikazuje slika 11C. Med atomsko
težjimi zrni smo poleg barita determinirali tudi manjša zrna galenita.

Slika 10: Odsek vzorca kamnine iz Pleš pri 190 kratni povečavi. Črkovne oznake se navezjejo na spektre na sliki 11.
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Barit se v grödenskem kremenovem peščenjaku večinoma pojavlja v obliki korozivnega
cementa pri nadomeščanju sericitno-muskovitne epiosnove (slika 12), v osnovi pa ga najdemo
tudi v obliki posameznih zrn, ki kažejo znake transporta in preperevanja (slika 13). Zato
sklepamo, da je barit terigeni material peščenjaka in v njem ni nastal zaradi kasnejšega
orudenja. Razjedanje zrn bi lahko po izgledu sodeč bilo tudi kemično, kar bi pomenilo, da
pogoji v mediju preidejo v območje pH vrednosti < 9.3 (Moffett et.al., 2007), to pa za
kremenov peščenjak ni nenavadno.

Slika 11: Spektri kemijske sestave mineralov v kamnini iz Pleš po metodi SEM/EDS. Od zgoraj navzdol si sledijo kremen (A),
sericitno-muskovitna osnova (B) in Fe-oksidni cement (C).
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Slika 13: Baritni korozivni cement v sericitno-muskovitni osnovi.

Slika 12: Preko 40 mikronov veliko zrno barita v kremenovem peščenjaku s Pleš.
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5.4.1.2. Tla
Generalna sestava tal je silikatna (kremen in muskovit), kar potrjuje, da so tla nastala na
matični kamnini. Karbonatov, ki bi lahko kazali na vpliv materiala jalovine, v tleh nismo
zaznali. Vzorec tudi ne reagira z razredčeno (1:10) HCl kislino. Odsotnost karbonatov
potjujejo tudi analize XRF in XRD.
Na podlagi identificiranih zrn barita na danem odseku vzorca (slika 14), je povprečna velikost
nejgovih zrn v vzorcu približno 106 µm. Najmanjše od izmerjenih zrn meri 8,3 µm, največje
200 µm.

Slika 14: Analiziran odsek vzorca tal iz območja Pleš pri Škofljici (BaPT1). Svetla zrna predstavlja predvsem barijev nosilec
barit.

Baritovi minerali v tleh kažejo večjo stopnjo preperelosti kot v sedimentu. Procesi v tleh so
kristale bolj zdrobili in zaoblili, poroznost se je povečala. Kristalne ploskve so še vidne,
vendar so najedene. Z večanjem poroznosti se veča specifična površina, zato so taka zrna pri
spremembi naravnih pogojev bolj podvržena raztapljanju (sliki 15 in 16).
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Slika 16: Zrno barita v vzorcu tal iz Pleš. Zaobljenost in poroznost so povzročili intenzivni procesi v tleh.
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Slika 15: Kemični spekter zrna barita v združbi z Fe-oksidi in muskovitom iz vzorca BaPT1.
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5.4.1.3

Sediment

V vzorcu sedimenta (slika 17) prevladujejo zrna kremena (slika 18A) in v podrejenem
položaju dolomit (slika 18A), kar nakazuje provenienco iz silikatnih in karbonatnih kamnin.
Kalijeve minerale zastopa predvsem muskovit (slika 18C). Generalno sestavo smo potrdili že
z izsledki XRD in XRF.

Slika 17: Splošen pregled. Lociranje zrn, ki vsebujejo težke kovine v BSE načinu pri majhni povečavi. Označena zrna na sliki
so A – kremen, B – dolomit, C – muskovit, D – barit.

Med akcesornimi mineralnimi delci, ki zaradi visokega atomskega števila (Z), na danem
odseku vzorca izstopajo po svetlosti zrn, prevladujejo nekateri težji minerali, od tega najbolj
prav barijev nosilec barit (slika 18D).
Povprečno velikost identificiranih baritovih zrn na podanem odseku je približno 45 µm.
Razpon velikosti najdaljše stranice variira od najmanjše vrednosti 16,6 µm, do največje 108
µm (slika 19). Barit nastopa v lepih, idiomorfnih kristalih, ki pa imajo pogosto načete robove
(slika 19).
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Slika 18: Spektri kemijske sestave mineralov v sedimentu iz Pleš po metodi SEM/EDS. Od zgoraj navzdol si sledijo kremen (A),
dolomit (B), muskovit (C) in barit z vključki dolomita (D).
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Slika 19: Baritovo zrno pri 1000 kratni povečavi. Nečistoče, ki zrno prekrivajo predvsem iz desne strani, so Fe-oksidi.

Množina in velikost zrn v sedimentu in tleh z istega območja kažeta, da je razpon in
povprečna velikost baritovih zrn v vzorcu tal mnogo večja kot v sedimentu. Povprečna
velikost zrn v sedimentu meri približno 45 µm, v tleh pa okoli 106 µm. V kamnini se barit
pojavlja večinoma v obliki korozivnega cementa pri nadomeščanju osnove, najdemo pa tudi
zrna terigenega izvora. Njegove tvorbe v vzorcu merijo v povprečju 130 µm. Glede na
velikost zrn barita v tleh bi ta lahko bila ostanek preperevanja kamnine.

5.4.2. Mežica
5.4.2.1. Sediment
S SEM/EDS identificirana zrna v sedimentu Meže so kremen in karbonata kalcit in dolomit.
Poleg tega smo v vzorcu determinirali zrna barita (slika 20), ceruzita (slika 21), smithsonita
(slika 22), ter sfalerit, Fe-okside, rutil, cirkon, in ksenotim. Smithsonit nastane z oksidacijo
sfalerita. Nosilec cinka je v tem primeru karbonat. Ceruzit je svinčev karbonat, ki v
sedimentih ponavadi nastopa v obliki poroznih polikristalnih ali masivnih oglatih zrn (Gosar
et.al., 2014).
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Baritova zrna so ostroroba, delno je še mogoče opaziti kristalne ploskve. V primerjavi s
sedimentom iz Pleš so ta vseeno zrna bolj zaobljena in tako kažejo daljši transport. Zrno
barita na sliki 22 meri 61 µm, kar je v rangu velikosti zrn v sedimentu iz Pleš.
O geokemični sestavi sedimenta Meže poročajo že Gosar et al. (2014), ki so med kovinskimi
delci ocenili več kot 70 % delež geogeno-tehnogenih mineralov kot so cerusit, sfalerit,
smithsonit, barit, wulfenit, pirit, hemimorfit, descloizit in galenit. Številčni so tudi sekundarni
produkti preperevanja rudnih mineralov, ki jih zastopajo Fe-oksihidroksi sulfati in Pb-sulfati.
Geogeni kovinski minerali predstavljajo majhen delež kovinskih delcev. Večinoma so to čisti
Fe-oksihidroksidi, ilmenit, rutil, cirkon, sfen, monazit in ksenotim. Ti geogeni minerali so
značilni za preperino magmatskih in metamorfnih kamnin in tako verjetno izvirajo iz
karavanške magmatske cone.
V sedimentu lahko na podlagi posebne oblike in specifične sestave opazimo tudi tehnogene
delce iz rudniških predelovalnih in industrijskih obratov.

Slika 22: (levo) Svetlo ostrorobo zrno na sredini je Barit. Levo
zgoraj je zrno dolomita, desno zgoraj pa je nek kalijev nosilec
Slika 21: (zgoraj desno) Kemijska sestava zrna na sliki kaže na
ceruzit.
Slika 20: (zgoraj levo) Na sliki je zrno smithsonita pod 950x
povečavo. Korodirana površina nakazuje raztapljanje in
možno sproščanje Zn v okolje.
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6. Zaključki
Slovenska uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v
tleh (Ur. List RS 68/96) ne vsebuje mejnih vrednosti za barij v tleh in sedimentu. To je morda
posledica njegove ne popolnoma opredeljene toksičnosti oziroma pojavljanja v netopnih
oblikah, ki ne predstavljajo neposredne grožnje za zdravje. Kljub temu evropska zakonodaja
oziroma posredno t.i. nizozemska lista (MHSPE, 2014) podaja mejne in kritične vrednosti za
barij, saj lahko po sodobnih merilih tudi ta prvina predstavlja grožnjo za človeka in okolje.
Z uporabljenimi analitskimi metodami smo potrdili identiteto grödenskega kremenovega
peščenjaka. Barit v njem večinoma nastopa kot avtigeni mineral v obliki cementa, a obstajajo
tudi zrna, ki kažejo znake transporta in preperevenja, kar pomeni, da je moral biti z baritom
bogat že terigeni material peščenjaka. Jalovino z mežiškega jalovišča večinsko sestavlja
dolomit.
Visoka zastopanost kremena in odsotnost karbonatov v vzorcu tal iz Pleš potrjujeta, da so tla
očitno res nastala na matični kamnini. Vzorec tal iz Mežice verjetno ni nastal na mestu,
temveč gre za antropogeno nasutje.
Vzorca sedimenta iz obeh obravnavanih območij imata oba mešano silikatno-karbonatno
provenienco in zato v njima zasledimo tako kremen kot dolomit v podobnem razmerju.
Okoljski mediji na območju rudišča v Plešah vsebujejo povečane vsebnosti barija, kar je
posledica predvsem rudarskega delovanja in predelovalno metalurških obratov. Lastne
raziskave so pokazale zelo visoke vsebnosti barija v vzorcu tal. Vsebnost barija v sedimentu
prav tako presega intervencijsko vrednost, a veliko manj kot vzorec tal. Več kot 2x preseženo
vsebnost iz istega območja kaže tudi vsebnost svinca in niklja v vzorcu tal, malo manj pa
vsebnost cinka in arzena.
Vsebnost barija v vseh vzorčnih sredstvih iz območja Mežice, z izjemo rečnega sedimenta, je
na nivoju slovenskega povprečja, 369 mg/kg v tleh in 268 mg/kg v sedimentu. V sedimentu
Meže zasledimo malo preseženo kritično vrednost. V vzorcu iz nove halde predelovalnega
obrata v Žerjavu povišana količina barija odraža Pb-Zn orudenje izkoriščane kamnine.
Z metodo SEM/EDS smo preverili mineralne oblike pojavljanja barija ter svinca in cinka.
Nosilec barija je v vseh vzorcih Barit (BaSO4), ki pa je slabo topen mineral in ne predstavlja
neposredne grožnje za okolje, niti za človekovo zdravje.
Z zaprtjem rudnikov in predelovalno metalurških obratov se je neposreden vnos težkih kovin
v okolje močno zmanjšal. Kljub temu je še vedno opazen škodljiv vpliv posrednih virov
potencialno škodljivih snovi na okolje. Med te štejemo odlagališča osiromašene rude ter
vsesplošno obremenjeno okolje, iz katerega se potencialno strupene prvine spirajo v tla ter
bližnje vodne vire.
Populacija na območjih s povečano količino barija bi bila lahko izpostavljena bariju s
konzumacijo pitne vode in hrane, a je tveganje majhno oz. zanemarljivo. V bližini rudniških
obratov in predelovalne industrije so vrednosti te potencialno toksične komponente mnogo
večje. Delavci v rudarski in predelovalni industriji so lahko izpostavljeni predvsem prašnim
delcem, ki bi lahko bili najbolj verjetna oblika resnejše zastrupitve.
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8. Priloge
Priloga 1: Rentgenogram vzorca BaPK1

Priloga 2: Rentgenogram vzorca BaPS1
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Priloga 3: Rentgenogram vzorca BaPT1

Priloga 4: Rentgenogram vzorca MS1
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Priloga 5: Rentgenogram vzorca MT1

Priloga 6: Rentgenogram vzorca HŽ1
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Priloga 7: Rentgenogram vzorca HŽ2
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