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Abstract. The formation of acid mine drainage (AMD) is a serious environmental problem in areas 
with mining and processing industries worldwide. Their generation is associated with chemical and 
biological processes of oxidation of sulfide minerals, mainly pyrite. Sources of AMD can be deposits 
of sulfide minerals and coal with a high content of pyrite sulfur, mining waste and some tailings. The 
impact of AMD on surface and groundwater in mining areas continues for decades after the cessation 
of extraction. An example of the negative impact of generated acid mine drainage on the state of 
surface waters is in the region of Madzharovo. Years after the cessation of mining, the waters at the 
discharge points "Momina Skala", "Harman Kaya" and "Pandak Dere" are characterized by low pH 
values and high concentrations of iron, copper, zinc, cadmium, lead and manganese.

Keywords: acid mine waters, heavy metals, closed mines.

Резюме. Формирането на кисели руднични води (КРВ) е тежък екологичен проблем в районите 
с минно-добивен и преработвателен отрасъл в световен мащаб. Генерирането им е свързано 
с протичане на химични и биологични процеси на окисление на сулфидните минерали, 
главно на пирита. Източници на КРВ могат да бъдат находища на сулфидни минерали и 
въглища с високо съдържание на пиритна сяра, минни отпадъци и някои хвостохранилища. 
Въздействието на КРВ върху повърхностните и подземните води в райони с минно-добивна 
дейност продължава десетки години след прекратяване на добива. Пример за негативното 
въздействие на генерирани кисели руднични води върху състоянието на повърхностни води 
е районът на Маджарово. Години след преустановяване на рудодобива, водите в точките 
на заустване Участък ,,Момина скала", Участък ,,Харман кая" и Участък ,,Пандък дере" се 
характеризират с ниски стойности на рН и високи концентрации желязо, мед, цинк, кадмий, 
олово и манган.
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Въведение
Един от най-тежките екологични проблеми в световен мащаб е генерирането 
на кисели руднични води (КРВ). Формирането им се дължи на биологично и 
химично окисление на сулфидни минерали (пирит, халкопирит, сфалерит, 
галенит, арсенопирит) при контакт на рудна маса, въглища с високо съдържание 
на пиритна сяра и минерални отпадъци с въздух и вода (Luther, 1987; Acharya and 
Kharel, 2020). Протичането на вторични реакции като разтваряне на карбонатни 
и окисни минерали, неутрализация и йонен обмен води до вариране на състава 
на КРВ от такива с висока киселинност и съдържание на Fe, Mn, Al, As, цветни 
метали (Cu, Zn, Cd, Co, Ni) и сулфати до слабо кисели и неутрални води, 
съдържащи ниски концентрации желязо, наличие на цветни метали и високо 
сулфатно съдържание (Sheoran and Sheoran, 2006; Brown, 2010; Cravotta, 2010; 
Wang et al., 2021). 

В рудите със сулфидна минерализация най-разпространеният сулфиден 
минерал е пиритът (FeS2). В началния етап на процеса на минната дейност 
протича слаба, спонтанна реакция на пирита с молекулния кислород (Borden, 
2001; Jennings et al., 2008):

FeS2 + 3,5O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+       (1)

При първоначалните неутрални стойности на рН на средата Fe2+ много бързо 
се окислява до ферийони, които хидролизират с водата. Продукти на реакцията 
са ферихидроксид и протони:

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+        (2)
В началния етап на добива на минерални суровини в рудната маса и 

дренажните води се установяват в големи количества неутрофилни тионови 
хемолитотрофни бактерии (Тhiobacillus thioparus и др.). Източник на енергия 
за тези микроорганизми са редуцирани съединения на сярата, в това число 
сулфидните минерали галенит (PbS), бисмутин (Bi2S3), антимонит (Sb2S3) и 
пиротин (FeS) (Vidyalakshmi, 2009). 

Процесите на химично и микробиологично окисление на сулфидните 
минерали водят до генериране на H2SO4. Във времето рН на средата спада 
под 4 и се създават благоприятни условия за развитието на ацидофилните 
хемолитотрофни бактерии (Acidithiobacillus ferrooxidans, L. ferrooxidans, A. 
thiooxidans и др.) (Ehrlich, 2001).

Двувалентното желязо в кисела среда (рН < 3) е относително стабилно 
в присъствието на кислород. Окисление на феройоните до ферийони обаче 
протича с висока скорост в зони с ниски стойности на рН, поради факта, че Fe2+ е 
предпочитан източник на енергия от ацидофилните бактерии A. ferrooxidans и L. 
ferrooxidans (реакция 3) (Banfield and Nealson, 1997; Yang et al., 2007):

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4  → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O                (3)
При рН около 2-3 скоростта на бактериалното окисление на Fe2+ е около       

500 000 пъти по-висока от тази при химичното окисление.
Директното окисление на пирита и останалите сулфидни минерали от 

ацидофилните хемолитотрофни бактерии може да се представят със следните 
стехиометрични реакции (4 и 5):
 4FeS2 + 15O2 + 2H2O → 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4                      (4)
 MS + O2 + 2H2SO4 → MSO4 + 2H2O + 2S°                (5),

където М е Cu, Pb, Zn, Cd и т.н
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Микробно генерираните Fe3+ са силен окислител и при тези ниски стойности 
на рН реагират с по-големи количества пирит и други сулфидни минерали, 
окислявайки сулфидната сяра до сулфат (реакции 6 и 7):

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+             (6)

MS + Fe2(SO4)3 → MSO4 + 2FeSO4 + S°                                        (7)
Това е т.н. индиректен механизъм на окисление на сулфидните минерали 

посредством микробно продуцирани ферийони. Хемолиотрофните бактерии 
бързо окисляват получените феройони до Fe3+, които от своя страна отново 
реагират с пирита и другите метални сулфиди. Протичането на тези реакции води 
до бързо, прогресивно увеличаване на скоростта на окисление на сулфидните 
минерали и повишаване на концентрацията на тежките метали в киселите 
руднични води.

КРВ, генерирани от находищата на сулфидни минерали, депа за 
минерални отпадъци и някои хвостохранилища, контактуват и разтварят други 
минерални компоненти на скалите (España, 2008). Тъй като един от основните 
скалообразуващи елементи е алуминият, киселите дренажни води могат да го 
съдържат и във високи концентрации. 

Контактът на КРВ с манганови карбонатни минерали, например родохрозит 
(MnCO3), води до разтваряне на минерала и постъпване на манган във водите:

MnCO3 + 2H+ → Mn2+ + H2O + CO2   (8)
Обикновено доминираща група микроорганизми в киселите руднични води 

са ацидофилни хемолитотрофни бактерии А. ferrooxidans, А. thiooxidans и L. 
ferrooxidans, като те могат да съжителстват и с факултативни хетеротрофи като 
Sulfobacillus spp (Bernardez et al., 2021). Числеността на микробните популации 
обаче може да варира както пространствено, така и сезонно (Johnson и Hallberg, 
2005; Luptakova et al., 2012). 

При ниски стойности на рН тежките метали са много добре разтворими и 
мобилни, поради което могат да бъдат транспортирани на големи разстояния 
от източника на замърсяване и да имат отрицателен ефект върху качеството на 
повърхностните и подземните води (McCarthy, 2011; Zhang еt al., 2019). Киселите 
дренажни води имат негативно влияние и върху почвите, което се изразява в 
намалена микробна биомаса, отрицателно въздействие върху процесите на 
въглеродна минерализация и трансформациите на азота, почвената ензимна 
активност и продуктивността на растенията (Munyai et аl., 2021).

Обект на настоящото проучване е състоянието на повърхностните води в 
района на Маджарово. Години след преустановяване на рудодобива, водите в 
точките на заустване (Участък ,,Момина скала“, Участък ,,Харман кая“ и Участък 
„Пандък дере”) рудничните води се характеризират с високи концентрации 
желязо, мед, цинк, кадмий, олово и манган.

Обект на изследване
Маджаровското рудно поле е било обект на експлоатация от минното предприятие 
“Маджарово“ ЕАД в периода между 1958 и 1997 г. Отработвани са запасите от 
оловно-цинкови руди, групирани в няколко по-големи производствени участъка 
– у-к „Арда“, у-к „Харман кая, у-к „Момина скала“, у-к „Брусевци“. Прилаганата 
система на добив е довела до формирането на големи празни пространства 
под земната повърхност и до топографски изменения на терена (обрушовки, 
пропадания и др.). Производствената дейност на “Маджарово“ ЕАД е прекратена 
през 1997 г. Ликвидацията на минните участъци е извършена по утвърдени 
проекти за ликвидиране на последствията върху околната среда, изготвени от 
НИПРОРУДА. През 2007–2008 г. е предложен идеен проект за изграждане на 
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пречиствателна станция, в която да се пречистват замърсените руднични води. 
Проектът не е реализиран, тъй като е преценено, че след затваряне (запечатване) 
на повърхностните изходи на минните изработки и ограничаване на достъпа на 
кислород, концентрациите на съдържащите се в рудничните води разтворими 
форми на тежките метали рязко ще спаднат. След 2012 г., пробонабиране и анализ 
на водни проби от двете хвостохранилища и от участъци Пандък дере, Момина 
скала, Харман кая и Брусевци е извършван от „Екомедет“ ЕООД. От края на 2017 
година „Еко Антрацит“ ЕАД е правоприемник на „Екомедет“ ЕООД. 

Обект на настоящето изследване са три пункта на повърхностни води, 
разположени в Маджаровското рудно поле, съответно Пункт №1 – след 
карбонатен филтър участък „Момина скала 2“, с географски координати N 41° 
38' 28" и Е 25° 50' 53", Пункт №2 – след карбонатен филтър участък „Харман 
кая“, с географски координати N 41° 37' 49" и Е 25° 51' 53" и Пункт №3 – след 
карбонатен филтър участък „Пандък дере“, с географски координати N 41° 39' 
05" и Е 25° 52' 17", представени на фиг. 1 и фиг. 2. 

Фиг. 1. Местоположение на пунктовете „Момина скала 2“, „Харман кая“ и „Пандък дере“ в Маджаровското 
рудно поле.
Fig. 1. Location of the monitoring points “Momina Skala 2”, “Harman Kaya” and “Pandak Dere” in the 
Madzharovo ore field.

Материали и методи
Пробонабирането на водни проби и тяхното консервиране е извършено съгласно 
ISO 5667. Активната реакция на водите е измервана с рН метър WTW Multi 340i/
SET. Концентрацията на тежки метали във водите е определяна чрез ICP-AES. 

Допълнителна информация от провеждан собствен и контролен мониторинг 
по показателите рН, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, и Ni на водите от трите пункта е 
предоставена от Басейнова дирекция Източно-беломорски район. Данните са 
обработени с програмата Excel.

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:5667:en
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Резултати 
Резултатите от проведения в рамките на настоящото изследване проучвателен 
мониторинг върху повърхностните води от трите пункта в района на обекта, 
както и данните от собствения и контролния мониторинг, показват значителни 
отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на показателите 
рН, Fe, Mn, Zn, Сu, Pb и Cd (фиг. 3).

Данните, представени на фиг. 3а, показват значителни отклонения на показа-
теля рН на водите от трите пункта (ИЕО е в границите между 6 и 9). Независимо, 
че формираните руднични води преминават през карбонатен филтър, с малки 
изключения през периода 2001 – 2020 г., водите от участъци „Момина скала 2” 
и „Пандък дере” се характеризират със стойности на рН в интервала от 3 до 6. 
Активната реакция на водите от участък „Харман кая” с изключение на периода 
2003 – 2006 г. е над 6. 

Желязото е един от ключовите замърсители в рудничните води вследствие 
окислението на пирита. През периода от 2001–2010 г. Fe в дренажните води 
от трите участъка най-често е в диапазона от 10 до 58 mg/L, като във водите 
от „Пандък дере” през 2003 и 2007 г. са измерени по-високи концентрации, 
съответно 125,79 и 72,63 mg/L (фиг. 3b). През периода от 2010 до 2020 г. проблемът 
с високите концентрации на желязото е най-тежък в участък „Харман кая”, в 

Фиг. 2. Формирани руднични води от трите пункта: a) води от участък „Момина скала 2“; b) води от 
участък „Харман кая“ и c) води от участък „Арда“, стичащи се по „Пандък дере” в река Арда.
Fig. 2. Formed mine waters from the three points: a) waters from the section “Momina Skala 2”; b) waters from 
the Harman Kaya section and c) waters from the Arda section flowing down the Pandak Dere in the Arda River.

a b

c
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Фиг. 3. Стойности на a) pH и концентрация на b) желязо; c) манган; d) цинк; e) мед: f) олово; g) кадмий и 
h) никел в трите пункта за периода 2001–2020 г. ИЕО е представено с пунктирана линия. 
Fig. 3. Values of a) pH and concentration of b) iron; c) manganese; d) zinc; e) copper: f) lead; g) cadmium and 
h) nickel at the three points for the period 2001–2020. The Individual Emission Limit is represented by a dotted 
line.

който при ½ от измерванията е установено съдържание на Fe в диапазона от 40 
до 130 mg/L. В същия период водите от участък „Пандък дере” се характеризират 
с желязо в концентрации от 0,7 до 8,2 mg/L, като ИЕО от 3,5 mg/L са превишени 
в болшинството от случаите. 
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През целия период на мониторинг във водите от трите пункта е установено 
и превишаване на съдържанието на манган (ИЕО 0,8 mg/L). Резултатите, 
представени на фиг. 3с, показват, че концентрацията на мангана много често е 
в интервала 6 – 35 mg/L, като по-високите стойности са типични за пунктовете 
„Харман кая” и „Пандък дере”.

Друг замърсител в рудничните води от Маджаровското рудно поле е цинкът 
(фиг. 3d). При ИЕО от 2 mg/L през двадесетгодишния период на мониторинг, 
цинкът във водите от трите пункта е в концентрации от 13 до 179,78 mg/L. 
Два пика, съответно през 2005 и 2006 г., са измерени в участък „Момина скала 
2” и „Харман кая”. През периода от 2005 до 2015 г. са установени тенденции 
към намаляване на концентрацията на цинка в „Пандък дере”, но след 2015 г. 
съдържанието на замърсителя във водите отново се повишава и е в интервала от 
10 до 30 mg/L.

На фиг. 3е и фиг. 3f са показани концентрациите на мед и олово за 
двадесетгодишния мониторингов период. Докато в рудничните води от участък 
„Харман кая” концентрациите на Cu и Pb не надвишават ИЕО, съответно 0,5 и 0,2 
mg/L, двата замърсителя често се установяват във водите от пунктовете „Момина 
скала” и „Пандък дере”, като за последния пункт е обезпокоителна тенденцията 
към увеличаване на концентрациите на замърсителите през последните 4 години.

Значителни отклонения от ИЕО (0,1 mg/L) са наблюдавани по отношение 
съдържанието на кадмий в рудничните води главно от участък „Момина скала” и 
„Пандък дере” (фиг. 3g). В периода след 2006 г. концентрацията на Cd във водите 
на „Харман кая” са под 0,0005 mg/L.

Не е установено превишение над ИЕО (0,5 mg/L) на концентрацията на никел 
в трите пункта през мониторинговия период. 

Дискусия
Генерирането на КРВ е следствие на химична и биологична окислителна 
деструкция на сулфидните минерали. Получените данни от двадесетгодишния 
мониторинг на водите от трите пункта показват, че в района протичат процеси, 
водещи до формиране на дренажни води с ниски стойности на рН и високи 
концентрации сулфати, тежки метали (Fe, Cu, Zn, Mn, Al, Cd и др.). Трябва да 
се отбележи, че ИЕО на показателите Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, и Ni са значително 
по-високи, в сравнение със стандарта за качество на химични елементи и други 
вещества, посочени в НАРЕДБА за стандарти за качество на околната среда 
за приоритетни вещества и някои други замърсители и в приложение 7 към 
НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г.

Процесите на окисление на сулфидни минерали продължават и след 
ликвидацията на минните участъци в Маджаровското рудно поле. Използването 
единствено на карбонатни филтри за третиране на генерираните руднични води 
не е ефективно, най-вероятно поради пасивирането на неутрализационния агент 
от формирани ферихидроксиди. 

Разликите в съдържанието на тежки метали в трите пункта доказват наличие 
на множество неорганизирани потоци на дренажни води, преминаващи през 
рудни тела с различна минерализация. Влияние върху химичния състав на 
повърхностните руднични води оказва и мащабния подземен поток, дрениращ в 
терасата на р. Арда (Stoyanov et al., 2019). Подземният поток е насочен от старите 
минни изработки към речната тераса. Това създава условия за възходящи потоци, 
които отвеждат рудничните води към повърхността. 

Ниските стойности на рН са предпоставка за разпространение на тежките 
метали на далечни разстояния от източника на замърсяване. Данните от 
мониторинга не показват тенденции към стабилизиране на стойностите на 
рН в диапазона от 6 до 9 и намаляване на концентрациите на замърсителите. 
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Очаква се, че ако не бъдат предприети мерки, процесите на формиране на кисели 
дренажни води в Маджаровското рудно поле да продължат десетилетия напред.

Резултатите от изследванията върху състава и качествата на рудничните 
води у нас през последните години  са много добра основа за разработване на 
хидрогеоложки модели за оценка и прогноза на замърсяването на повърхностните 
и подземните води в райони с минно-добивна дейност (Kolev and Hristov, 2018; 
Benderev et аl., 2020; Gerginov et аl., 2020; Hristov et аl., 2020; Mihaylova et аl., 
2019, 2021; Plochev and Zeinelov, 2020; Stoyanov et аl., 2018, 2019; 2021, Stoyanov, 
2019).

Изводи
Въз основа на мониторинг на три пункта от точките на заустване на Участък 
,,Момина скала“, Участък ,,Харман кая“ и Участък „Пандък дере” могат да бъдат 
направени следните изводи:

•	 Приложението единствено на карбонатни филтри за третиране на 
генерираните руднични води не е ефективно по отношение неутрализиране 
на рН на водите;

•	 Рудничните води се характеризират с високи концентрации желязо, мед, 
цинк, кадмий, олово и манган;

•	 Има наличие множество неорганизирани потоци на дренажни руднични 
води, но пълна и цялостна картина за дебит, химичен състав и локализация 
липсва;

•	 Необходимо е предприемането на пречистване на повърхностните води 
от рудниците „Момина скала 1 и 2”, рудник „Харман кая”, рудник „Арда 
(Пандък дере). Изборът на начин на пречистване - пречиствателна станция 
за руднични води, изграждане на „влажна зона” или семи-пасивно 
(комбинирано) третиране изисква задълбочен анализ на количествените 
и качествените характеристики на рудничните води.
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