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PODMIENKY TVORBY BANSKÝCH VÔD RUDNIANSKEHO
RUDNÉHO POtA
Peter Bajtoš

ABSTRACT
The Rudňany ore field is known by the underground exploitation of Fe, Cu, BaS04 and Hg
ore fixed on the ore veins. The long-run exploitation caused a significant intervention on
landscape with an alteration of the virgin hydrogeological conditions. The objective of this
contribution is to describe the complex conditions of mine water genesis.
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ÚVOD
PRíRODNÉ POMERY

Podobne ako v iných rudných revíroch
Slovenska aj v rudnianskom rudnom poli (RRP)
ťažba rúd siaha do predhistorických dôb. Počas
stáročnej ťažby tu bolo vyťažených zhruba 25-30
miliónov ton železnej, medenej a barytovej rudy.
Banské diela a dobývky sledujúce žilné telesá od
povrchu hlboko do podzemia spôsobili zmenu
prírodných hydrogeologických pomerov a zaprí
činili vznik umelého obehu podzenmých vôd,
podmieneného vznikom nových obehových ciest
a čerpaním banských vôd z najnižších partií
systému banských diel na povrch. V horninovom
prostredí s nízkou primárnou priepustnosťou
vznikol umelý sústredený výtok podzenmých vôd
anomálnej výdatnosti a chemizmu, s charak
teristickým režimom.
Cieľom tohto príspevku je na základe
zhodnotenia údajov dokumentovaných pri ťažbe,
ložiskovom geologickom prieskume a hydro
geologickom
prieskume
rudných
ložísk
charakterizovať genézu banských vôd RRP.
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Južnú časť RRP odvodňuje Rudniansky potok
s prítokmi Zimný potok, Zapálenica, Ždiarik
a Dolinka do Hornádu. Severnú časť odvodňujú
bezmenný potok pretekajúci cez Matejovce nad
Hornádom a potok Zlatník so svojimi prítokmi,
východnú časť Poráčsky jarok taktiež do Hornádu .
Rudniansky potok ústí do Hornádu v nadmorskej
výške 420 m n.nm. , v oblasti Rudnian preteká
v úrovni okolo 500 m n.m. a pramení juhozápadne
od Poráča v nadmorskej výške 725 m n.m.
Rozvodnica
medzi
Rudnianskym
potokom
a ostatnými potokmi odvodňujúcimi RRP vedie
cez kóty Baniská (836 m n .m.) a Skalky (778 m
n .m.) . Typ režimu odtoku povrchových vôd je
snehovo-dažďový
s akumuláciou
v období
november-február a vysokou vodnosťou v marci až
v máji s mierne výrazným podružným zvýšením
vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy.

HYDROGEOLOGICKÉ POMERY
V zmysle
rajonizácie
hydrogeologickej
Slovenska (Šuba et al. 1984) územie RRP tvorí
juhozápadnú časť hydrogeologického rajónu MG
1 17
"Mezozoikum
Galmusa
s priľahlým
paleozoikom". Vymedzený raJon je hydro
geologicky a hydrologicky uzavretým celkom
relatívne priepustných súvrství obmedzených
súvrstviami menej priepustnými. Bol rozčlenený
na dve časti:
severnú,
tvorenú
relatívne
priepustnými
(vápence,
strednotriasovými
karbonátmi
dolomity) a bazálnym paleogénom (karboná
tové brekcie)
- južnú, tvorenú menej priepustnými súvrstviami
spodnotriasových ílovito-piesčitých bridlíc
s polohami
evaporitov
a súvrstviami
metamorfitov paleozoika priklonených svahov.
Komplex
strednotriasových
karbonátov
(uklonený generálne k severu) vystupujúci severne
od Rudnian, vyznačujúci sa puklinovo-krasovým
typom priepustnosti, je odvodňovaný hlavne
bariérovým účinkom menej priepustných hornín
bazálneho paleogénu do Rudnianskeho potoka
(prameň Olšo s výdatnosťou približne 10 l.s-l)
a potoka pretekajúceho cez Matejovce nad
Hornádom (prameň pod
Buče,
priemerná
výdatnosť 3 l.s-I). Malá časť podzemných
puklinovo-krasových
pravdepodobne
vôd
prestupuje skryte do Hornádu. V povodí potoka
Zlatník
prebieha
masívu
odvodňovanie
22

karbonatických
hornín
početnými
menej
výdatnými zjavnými i skrytými vývermi (obr.l).
Výsledky hydrodynamických skúšok hydrogeo
logických vrtov indikujú nízku priemernú
prietočnosť (T 4,6.10-5 m1.s-I), avšak veľmi velkú
hydraulickú nehomogenitu ( SlogT
0,94, T
3
0-6
.
l
.
T
1
=
m2s-1
m2.sl)
1 ,65 .10' 54
'
�
mlI1
karbonatických hornín (Bajtoš, 1993).
Južnejšie
vystupujúce
súvrstvia
spodno
triasových
a paleozoických
hornín
tvoriace
k severu upadajúce podložie tabule stredno
triasových karbonátov sú menej priepustné
s prevažujúcim puklinovým typom priepustnosti.
Metamorfity paleozoika sú hodnotené ako
relatívne homogénny hydrogeologický masív,
v ktorom, nezávisle na horninovej skladbe, sú
tektonicky porušené zóny miestami zvýšenej
vodopriepustnosti (Malík et al. 1990). Skalný
masív
Je
všeobecne
charakterizovaný
vo
vertikálnom profile prítomnosťou troch zón
(Krásný 1996):
vrchnou zónou resp. zónou zvetrania, tvorenou
elúviom, suťami a / alebo inými kvartérnymi
sedimentami s prevládajúcou medzizrnovou
priepustnosťou, ktorej hrúbka je zvyčajne
niekoľko
metrov
ale
v špecifických
podmienkach až niekolko desiatok metrov
strednou alebo puklinovou zónou, tvorenou
viac alebo menej rozpukanými horninami
s prevládajúcou puklinovou priepustnosťou
a zvyčajnou hrúbkou niekolko desiatok metrov
spodnou zónou resp. zónou masívu, tvorenou
hlavne masívnou skalnou horninou so zvyčajne
izolovanými hlboko siahajúcimi zlomami alebo
zlomovými zónami s vertikálnym dosahom
niekolko sto metrov.
Vyššie uvedené zóny vrchná (zóna zvetrania)
a stredná (puklinová) tvoria spolu regionálne
rozšírený "pripovrchový" zvodnenec vystupujúci
viac-menej konformne s povrchom terénu.
Výsledky
hydrologických
pozorovaní,
hydrogeologických
vrtov
a hodnotenia
dokumentácie prameňov (Bajtoš, 1993, 1993a)
indikujú nízku prietočnosť (priemerný koeficient
prietočnosti T = 3,5.10-5 m2.s-l) a nízku hydra
ulickú
nehomogenitu
pripovrchovej
zóny
paleozoických metamorfitov v RRP. Zvodnený
masív je odvodňovaný početnými zjavnými
i skrytými vývermi nízkych výdatností. V spodnej
zóne (zóne masívu) boli dokumentované nepatrné
výdatnosti prítokov do banských diel.
=
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Obr. l: Schématická hydrogeologická mapa rudnianskeho rudného poľa a priečny rez
l-kvartérne sedimenty, 2-paleogénne zlepence, 3-strednotriasové karbonáty, 4-spodnotriasové bridlice, 5-pripovrchová zóna paleozoických
metamorfi/ov, 6-paleozoické metamorfi!y (v mape) alebo zóna masívu paleozoick.ých metamorfitov (v reze), 7-vyťažené časti rudných žíl,
S-nevyťažené časti rudných žíl, 9-zlomy, IO-pramene, ll-zachytené pramene, 12-straty prie/oku povrchových tokov, 13-regulovaný tok, l4-úplná
strata prietoku povrchového toku, l5-infiltrácia zrážok do banských diel, 16-smer prúdenia podzemných vôd, 17-smer prúdenia banských vôd,
IS-závaly, 19-oblasti zasahovania banských diel do pripovrchovej zóny, 20-prieme/ priebehu žíl na povrch, 2l-rozvodnica

1: Schematic hydrogeological map of Rudňany orc ficld and transverzal cross-section
I-Qua/ernary sediments, 2-Paleogene conglomerates, 3-Middle Triassic carbonates, 4-Lower Triassic shales, 5-near-surface zone of Paleozoic
metamorphites, 6-Paleozoic metamorphites (in map) or massive zone of Paleozoic metamorphites (in cross-section), 7-mined-out parts of ore
veins, S-unworked parts of ore veins, 9-faults, lO-springs, ll-captured springs, 12-surface water infiltration into workings, 13-streamjlow
regulation, 14-stream loss, 15-precipitation infiltration into workings, l6-groundwater jlow direction, l7-mine water jlow direction, lS-blows,
19-areas of workings present in near-surface zone, 20-plan of veins 011 land surface, 2l-water divide
Fig,
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v RRP, ktorého výdatnosť dosahovala 0,5 - 0,6
I.s-I).
Prírodné hydrogeologické pomery RRP boli
narušené vybudovaním rozsiahleho systému
otvorených banských priestorov, siahajúcich od
povrchu do híbky niekoľko stoviek metrov,
drenujúcich povrchové i podzemné vody a vedúce
ich gravitačne do najnižšie položených častí
systému banských diel, odkiaľ sú čerpané na
povrch.

HYDROGEOCHEMICKÉ POMERY

Masív spodnotriasových bridlíc má obdobný
paleozoické
ako
priepustnosti
charakter
metamorfity, avšak ich hydraulická nehomogenita
je extrémne vysoká. Naznačujú to výsledky
hydrodynamických
skúšok
ojedinelých
4
ch
vrtov
(T
hydro!reolo�dcky
'
=
6,8.
IOm2 .S-I, Tmm.
ma;.,.
......
7 '-'
2,8.10- m2.s-l) a hydrogeologická dokumentácia
banských diel (na horninové prostredie tohto
súvrstvia je viazaný jediný výdatnejší prítok do
banského diela z horninového masívu zistený
=
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V prostredí strednotriasových karbonátov sa
formuje typický karbonátogénny typ podzemných
vôd, chemického typu Ca(Mg)-HC03, celkovou
mineralizáciou 0,2 - 0,6 g X 1 a s pH v mierne
zásaditej oblasti. Prítomnosť evaporitonosných
spodnotriasových súvrství v podloží karbonátov
indikuje zvýšený podiel Ca-S04 zložky vo vode
niektorých puklinovo-krasových prameňov (napr .
prameň OľŠO).
Hydrolýza silikátov a rozpúšťanie karbonátov
sa zúčastňujú na tvorbe chemizmu podzemných
vôd v prostredí bridlíc spodného triasu, ide
o silikátogénno-karbonátogénny genetický typ.
Podzemné vody Ca-HCO, typu majú celkovú
mineralizáciu 0,1-0,3 g.l-I . Prítomnosť ojedinelých
polôh evaporitov spôsobuje lokálne zvýšenie
podielu Ca-S04 zložky ich rozpúšťaním, a vznik
prechodných genetických typov.
Metamorfity paleozoika vytvárajú podmienky
pre formovanie silikátogénneho genetického typu
podzemných vôd. V pripovrchovej zóne ide
o chemický
typ
Ca(Mg)-HC03
s celkovou
mineralizáciou obvykle v rozmedzí 0,2-0,3 g.I-I.
Zóna masívu je charakterizovaná prítomnosťou
výrazného chemického typu Na-HC03 s výškou
celkovej mineralizácie 0,5-0,8 g.l-I, čo bolo
dokumentované v banských dielach.
Ďalším procesom, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe
chemizmu podzemných vôd je oxidácia sulfidov.
Dochádza k nej v miestach zvýšenej koncentácie
sulfidických minerálov (predovšetkým pyrit,
chalkopyrit,
arzenopyrit)
v oxidačných
podmienkach. V prírodných podmienkach len
v pripovrchovej zóne,
v rozfáraných častiach
územia i hlboko v zóne masívu v miestach dosahu
banských diel privádzajúcich kyslík. Miesta
koncentrácií
sulfidických
najvýznačnejších
minerálov predstavujú práve rudné žily.
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GEOLOGICKO - LOŽiSKOVÉ POMERY
RUDNÉHO POLA

ROZFÁRANOSŤ A SPÔSOB
ODVODŇOVANIA BANSKÝCH Diel

Pôvod rudných žíl v RRP, podobne ako
v celom
gemeriku,
je
spätý
s variskými
metamorťnými procesmi (Grecula et al. 1995).
Hydrotermálne roztoky vznikali v horninovom
prostredí
s termodynamickými
podmienkami
amťibolitovej ťácie, z ktorého sa vylúhovali aj
kovové prvky.
Vylúhované prvky transportovali do nižšie
metamorťného prostredia ťácie zelených bridlíc
kde sa na početných zlomových (prevažne
vrásovo-prešmykových) štruktúrach vyzrážali.
Veľký význam je prisudzovaný strižným zónam,
ktoré určili alpínsku pozíciu aj sekundárne
pretvorenie rudných žíl.
Prevažná časť rudných telies leží v horninách
karbónu (sericiticko-graťitické bridlice, bazaltové
metapyroklastiká). Nižšie časti žíl v centrálnej
časti RRP sú vyvinuté prevažne v prostredí
ťylitických
súvrství
star.šieho
paleozoika.
Najvyššie časti rudných žíl obvykle vykliňujú
v bazálnych
častiach
permských
súvrství
(polymiktné zlepence a pieskovce). Báza permu
upadá smerom na sever a spolu s ňou nielen
vrchné ohraničenia žíl ale v tom istom trende aj
ich hÍbkové vyklinenia. Zvyčajná hrúbka žíl je
niekolko metrov, maximálne hodnoty sú 15-40
metrov. Ich generálny úklon je 60-90' k juhu a len
zriedka k severu.
Hlavné rudnianske žily sú nositelkami typickej
mineralizácie
rudnej
zóny
rudnianskej
s vyvinutou
siderit-baryt-sulfidického
typu
vertikálnou zonalitou. Najvyššie partie rudných
telies majú barytovú mineralizáciu s premenlivým
obsahom sulfidov. Siderit je tu prítomný len
podružne ale smerom do hÍbky jeho obsah
postupne vzrastá na úkor barytu. Siderit úplne
prevažuje v strednej časti žíl. Sulfidy sú
reprezentované
tetraedritom,
chalkopyritom,
pyritom a zriedka rumelkou. V nižších častiach žíl
vzrastá na úkor sideritu obsah kremeňa a lokálne
ankeritu. V miestach hÍbkového vykliňovania žíl
absolútne prevláda kremeň s fuchsitom, podružne
sa vyskytuje siderit a ankerit a zo sulfidov je
najčastejšie prítomný pyrit, menej chalkopyrit
a arzenopyrit.

V období do 17. storočia sa na rudnianskych
rudných žilách ťažil železný klobúk ako Fe-ruda,
buď priamo z povrchu alebo plytkými šachticami a
krátkymi štôlňami. Velký rozvoj ťažby nastal
v polovici
17.
storočia,
kedy
spoločnosť
Oberungarische WaldbUrgeschaft zakladá dobývky
šachtami do hÍbky 200 m od povrchu na ťažbu Cu,
resp. Ag a Hg. Do polovice 19. storočia, kedy
nastal rýchly úpadok a v podstate ukončenie ťažby
Cu dosiahli ťažobné práce hÍbku 300 - 400 m.
Nový rozvoj nastal po roku 1895 systematickou
ťažbou Fe-rúd a trval do roku 1995, kedy nastal
útlm ťažby rúd na Slovensku. Najnižším
rozfáraným sa stal XXV. horizont (-45 m n.m.)
v hÍbke asi 550 m pod povrchom. Dnes sa ťažia už
len zbytkové zásoby barytu.
Odťažením rudy vznikli obrovské drenážne
ryhy, široké niekolko m až niekolko desiatok m,
hlboké stovky m a dlhé niekolko km. Tieto
v miestach
pripovrchovej
ťažby
siahajú
prostredníctvom závalov na povrch a vytvárajú tu
rozsiahle priepadliská hlboké až niekoľko desiatok
m. Uvedené vydobyté priestory na jednotlivých
žilách sú vzájomne prepojené horizontálnymi
otvárkovými a prieskumnými dielami (chodby,
prekopy) a banské diela jednotlivých horizontov
sú
prepojené
prostredníctvom
vertikálnych
banských diel Uamy a komíny). Výchozy žíl na
povrch v úsekoch ich nebilančného vývoja sú
doprevádzané výskytom píng, rýh a šachtíc,
vytvárajúcich terénne depresie malých rozmerov.
V počiatkoch
ťažby
boli
banské
diela
odvodňované gravitačným výtokom cez otvárkové
štôlne. S postupom ťažby do hÍbky boli hÍbené
ťažobné jamy, ktoré si vyžadovali náročnejší
spôsob
odvodňovania
čerpaním.
Čerpacími
stanicami na jednotlivých jamách boli banské
vody z najnižších horizontov vytláčané na úroveň
horizontu Rochus (461 m n.m., úroveň miestnej
eróznej bázy), ktorým gravitačne odtekali na
povrch a boli vypúšťané na odkalisko. V roku
1993
bolo
započaté
zatápanie
najnižších
horizontov bane. V súčasnosti sa prakticky všetky
vody ložiska samospádom sústreďujú k jame Mier,
kde sú čerpané na úroveň horizontu Rochus.
Priemerný ročný prítok do ložiska sa v rokoch
1957 -] 966 pohyboval od 16 do 35 l/s, v rokoch
1988- 1997 od 16 do 25 lis.
25
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Na základe vykonaných hydrometrických prác
a farbiacich skúšok (Vránová 1966, Bajtoš 1993)
boli vyčlenené úseky vsaku povrchových vôd do
podzemia, ktoré predstavujú miesta tvorby
podstatného množstva vznikajúcich banských vôd
(obr.č.l).
vsakujúcich
Rýchlosť
zostupu
povrchových vôd do úrovne 10. horizontu bola na
základe farbiacich skúšok (Vránová 1966) zistené
v intervale 0,002-0,02 m.s·l. Ďalšie miesta, kde
možno predpokladať tvorbu významnej časti
vznikajúceho množstva banských vôd sú úseky
kde dobývky zasahujú do pripovrchovej zóny,
zvlášť pod povrchovými tokmi.

Dlhoročná činnosť úpravníckeho závodu okrem
produkcie úpravníckeho kalu znamenala aj imisné
zaťaženie územia.
Z výsledkov vzorkovania
vrchnej časti pôd širšej oblasti Rudnian (Geczy,
1993) vyplýva, že prakticky v celej oblasti od
Poráča k Rudňanom a ďalej až k vyústeniu
Rudnianskeho potoka do rieky Hornád je obsah
Hg vo vrchnej časti pôd väčší ako 10 mg/kg,
v údolí Rudnianskeho potoka až 20 mg/kg a
lokálne narastá do 50 mg/kg.

CHARAKTER PRíTOKOV VÔD DO LOŽISKA
Na základe hydrogeologickej dokumentácie
banských priestorov (Vránová 1966, Bajtoš 1993 a
1993a) možno podať charakteristiku prítokov vôd.
Prítomnosť vody v horninovom masíve je
viazaná na niektoré tektonické poruchy a ich
sprievodné pukliny (prevažná časť tektonických
porúch ako aj neporušený masív je suchá). Tieto
vedú malé množstvo vody, prítoky zo zlomov
a puklín do banských diel predstavujú rozptýlené
priesaky nepatrných výdatností prejavujúce sa
odkvapkávaním zo stropu chodieb a mokvaním na
stenách.
Prevažná
časť
takýchto prítokov
nedosahuje výdatnosť 0,01 I.s·1 (pozri tabulku č.2).
Viacero takýchto prítokov môže byť zachytených
podzemnými vrtmi a sústredene odvádzané do
banských diel. Zmerané výdatnosti výtokov
z podzemných vrtov dlhých niekolko desiatok až
niekolko stoviek metrov nepresahujú zväčša 0, l
l.S·I.
Nesústredené
priesaky
z masívu
sú
sústreďované v dobývkach a vytekajú sýpmi alebo
komínmi do sledných chodieb spolu s vodami
privádzanými gravitačne z vyšších rozfáraných
častí ložiska (niekde až z povrchu). Aj takéto
prítoky zriedka presiahnu výdatnosť l 1.s·l.
Výdatnosť prítokov po narazení banským
dielom resp. podzemným vrtom rýchlo klesala
a často
prítok
úplne
vyschol.
K ustáleniu
výdatnosti prítokov dochádzalo spravidla po
niekolkých dňoch až týždňoch.

REŽiM BANSKÝCH VÔD
Meraním a hodnotením kolísania výdatnosti
prítokov banských vôd vo vzťahu k zrážkam
a povrchovým tokom v centrálnej časti RRP (žily
Droždiak a Hrubá) sa zaoberala Vránová (1966).
Na základe nepravidelných meraní výdatností
banských vôd v rôznych partiách ložiska,
výdatností prameňov a prietokov povrchových
tokov (33 meraní na jednotlivých objektoch od
februára do októbra roku 1966) konštatovala
rýchlu reakciu prítokov banských vôd na zrážky
(najčastejšie niekolko dní až 1 týždeň) v miestach
kde dobývky siahajú k povrchu a žiadnu reakciu
u prítokov z hlbších nerozfáraných častí ložiska.
Pri hodnotení závislosti sezónneho kolísania
sumárnej výdatnosti čerpaných banských vôd RRP
(údaje ťažiara vypočítané na základe záznamov o
chode čerpadiel) od kolísania úhrnov zrážok
(stanica
Rudňany-údaje
SHMÚ),
prietoku
Rudnianskeho potoka (stanica Rudňany č. 8422 SHMÚ ) a výdatnosti prameňa Poráč - Pod obcou
(sledovaný SHMÚ, evidenčné číslo 2135) za
obdobie hydrologických rokov 1989-1993 na
základe porovnania mesačných priemerných
hodnôt (obr. 3, 4, 5) môžeme konštatovať, že
kolísanie výdatnosti banských vôd pomerne tesne

O, ·1I.s·1

0,01·0,11.s·1

do 0,01I.s·1

nad 11.s·1

%

poc'er

%

pOL'er

%

poG'er

%

z porušeného masívu

18

75

4

17

2

8

O

O

podzemný vrt

15

50

13

43

2

7

O

O

toky v banských dielach

12

17

20

28

35

48

5

7

poG'er

Tab.
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2: Výdatnosti prítokov do ložiska
2: Yield values of inflows into mineral deposit
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vzorky zo vtedy prístupných banských priestorov
na žilách Droždiak a Hrubá od Rochus horizontu
(najvyšší prístupný) po XIII. (vtedy najnižší
rozfáraný) horizont. Neskôr, tak isto na základe
jednorazového odberu vzoriek banských vôd, bol
hodnotený ich chemizmus avšak už na základe
kompletných
fyzikálno-chemických
rozborov
a kvantitatívnych
stanovení
obsahov
kovov
(Bajtoš 1993, 1993a, 1998).
Vykonané rozbory dokumentovali vysokú
variabilitu chemizmu banských vôd RRP (obr.8).
Prítomné
sú
základné
výrazné
Ca-HC03,
Mg-HC03, Ca-S04, Mg-S04 a Na-HC03 typy
chemizmu a prechodné typy vzniknuté ich
kombináciou s celkovou mineralizáciou od 54 do
3142 mg.!' I s pH v zásaditej oblasti od 7 do 10.
U vzorkovaných prítokov do banských diel
vytekajúcich
priamo
z horninového
masívu
(prítoky
z poruchových
zón
a výtoky
z podzemných vrtov) sa prejavuje vertikálna
hydrochemická zonálnosť v podiele Na-HC03
zložky. V úrovni okolo miestnej eróznej bázy
(horizont
Rochus
VI.
horizont)
boli
dokumentované vody s obsahom Na+ nižším ako
10 c.Z % predstavujúce silikátogénne vody
plytšieho
obehu.
Vody
tohto
typu
boli
dokumentované aj v úrovni XVI. a XIX. horizontu
- v týchto hÍbkach už zrejme ako prejav infiltrácie
z vyššie položenej zóny ich tvorby vplyvom
odvodňovania masívu do banských diel. Základný
výrazný Na-HC03 typ chemizmu dokumentovaný

kopíruje časové zmeny prietoku Rudnianskeho
potoka (korelačný koeficient r lineárnej regresnej
závislosti = 0,86). Závislosť od chodu zrážok (r
0,617) a výdatnosti prameňa Poráč (r
0,597) je
menej výrazná, avšak významná. Korelačná
závislosť výdatnosti banských vôd od prietoku
Rudnianskeho potoka a zrážok sa ešte výraznejšie
prejavuje pri hodnotení na" základe ročných
priemerných resp. úhrnných hodnôt (obr. č. 6, 7).
Porovnaním regresných priamok pre obdobia
rokov 1957-1966 a 1989-1996 (obr.7) zisťujeme
tendenciu poklesu priemernej ročnej výdatnosti o
3-5 1/s, hoci počas prvého hodnoteného obdobia
boli rozfárané len žily Droždiak a Hrubá a to len
po X. horizont. Postup ťažby do hÍbky (obr.2)
a v hÍbke do väčšej plošnej rozlohy nespôsobil
nárast množstva banských vôd v období rokov
1989-1996 oproti obdobiu rokov 1957-1966,
mierny pokles možno zdôvodniť účinnejšími
technickými opatreniami na zamedzenie vniku
povrchových vôd do podzemia (drenážne žl'aby).
=

=

CHEMICKÉ ZLOŽENIE A KVALITA BANSKÝCH
VÔD
chemizmu
Charakteristikou
základného
banských vôd RRP sa zaoberala Vránová (1966)
na základe jednorázového odberu vzoriek
v jarnom období roku 1996 a laboratórneho
stanovenia pH, celkovej mineralizácie a týchto
základných iónov: Ca2+, Mg2+, SO/o Odobraté boli
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Hydrograph of mine water yield in the relationship to groundwater
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od X, horizontu nižšie obsahoval v úrovni x.-XVI.
horizontu 50-70 c,z % Na+ a v úrovni od XIX,
horizontu nižšie viac ako 90 c,z % Na+,
predstavuje silikátogénny typ vôd hlbšieho obehu,
Zvýšený obsah lOnov SO/" (doprevádzaný
zvyseOlm
celkovej
mineralizácie),
v tomto
prostredí produkt oxidácie sulfidov, bol u prítokov
z masívu dokumentovaný od horizontu Rochus
(50-85 C.z %) po XIX. horizont (52 c,z %),
Prítomnosť
sulfátogénno
vzniknutého
silikátogénneho typu vôd v týchto hÍbkach je
zrejme
odvodnenia
primárne
prejavom
akumulovaných silikátogénnych vôd masívu
a priesaku vôd ktorých chemizmus sa tvorí vo
vyssle položených dobývkach, Lokálne bol
dokumentovaný zvýšený podiel SO/o ako produkt
rozpúšťania evaporitov prítomných v prostredí
spodnotriasových bridlíc v okrajových častiach
rudného poľa.
U prítokoch
vôd
z dobývok
nebola
dokumentovaná vertikálna zonálnosť chemizmu
vzhľadom na zložitosť obehu vôd a variabilitu
prostredia, Chemizmus prítomných prítokov závisí
od množstva infiltrovaných povrchových vôd,
množstva priesaku podzemných vôd, rýchlosti
gravitačného
zostupu
vôd
a koncentráciách
sulfidov v tej - ktorej časti ložiska, U vôd
povrchových tokov (Ca,Mg-HC03 chemický typ
s celkovou mineralizáciou 0,08 - 0,2 g.!-I),
podzemných vôd pripovrchovej zóny (Ca,
Mg-HC03 typ, celková mineralizácia 0,2-0,3 g.n,
podzemných vôd zóny masívu (Na-HC03 typ,
celková mineralizácia 0,5-0,8 g.!.I) a občasne
zrážok infiltrujúcich do dobývok a sprievodných
banských diel - ak pri ich gravitačnom zostupe
prechádzajú
zónami
zvysenej
koncentrácie
sulfidov - dochádza k metamorfóze ich chemizmu
vplyvom
oxidácie
prítomných
oxidických
minerálov a neutralizácie vznikajúcich kyselín.
Tieto
procesy
vedú
k zvyšovaniu
obsahu
základných iónov (predovšetkým SO/", Mg2+, Ca2+
a HCOJ v roztokoch a tým aj ich celkovej
mineralizácie. Výsledkom sú rozmanité chemické
typy s výrazne rozdielnymi hodnotami celkovej
mineralizácie (obr.8).
Zmiešavaním vyššie uvedených typov vôd
vzniká výsledný chemizmu s banských vôd RRP,
dokumentovaný vzorkovaním čerpaných banských
vôd. Je prechodného Mg(Ca)-S04-HC03 typu
s celkovou mineralizáciou 1-2 g.ľl a pH 8-8,5.

V,j1999 Č,2
Podľa prevádzkových údajov ťažiara z rokov
1994-1997 obsahujú čerpané banské vody vysoký
obsah Hg (maximum Hg
0, 12 mg.l- l , medián
Hg
0,008 mg.!"I), As (maximum As = 0,574
mg.!"l, medián As 0,187 mg.!'I) a Sb (maximum
Sb
0,2 1 mg.!'\ medián Sb
0,16 mg.!,I). Ich
zdrojom sú okrem sulfidov žilnej výplne
v podzemných
dobývkach
zrejme i depónie
produktov úpravy rudy v infiltračnej oblasti
banských vôd (skládka arzénových výpalkov)
a Imlsné zaťaženie územia hlavne ortuťou
z prevádzky úpravárenského závodu,
=

=

=

=

=

GENÉZA BANSKÝCH VÔD
Na základe známych poznatkov o hydrogeo
logických pomeroch, hydrochemických pomeroch,
režime banských vôd a charaktere rozfárania RRP
môžeme charakterizovať genézu banských vôd
nasledovne.
Prvotnfm zdrojom banských vôd RRP sú
zrážky, Tieto, väčšinou po absolvovaní časti
prírodného kolobehu, vstupujú do banských
priestorov ako:
zrážky priamo spadnuté alebo stekajúce
plošným odtokom (ronom) do banských
alebo
priestorov
priamo
ústiacich
prostredníctvom závalov na povrch
vody povrchových tokov vsakujúcich priamo
alebo prostredníctvom závalov do banských
priestorov ústiacich na povrch
vody povrchových tokov infiltrujúce do
banských priestorov cez pripovrchovú zónu,
puklinami
ťahovými
zvýraznenú
doprevádzajúcimi závalové pásma
podzemné vody pripovrchovej zóny
podzemné vody zóny masívu
Podstatnou mierou sa na tvorbe banských vôd
podieľajú vody povrchových tokov, infiltrujúce do
banských priestorov priamo závalmi alebo cez
pukliny pripovrchovej zóny. Vhodné podmienky
pre
tento
proces
sú
vytvorené
v doline
Rudnianskeho potoka od jamy Mier po jeho
pramenište, kde výchoz žily Droždiak prechádza
subparalelne dnom údolia a na viacerých miestach
pretína tok Rudnianskeho potoka i jeho prítokov,
Stopovacími skúškami a meraním prietokov
povrchových tokov (Vránová 1966, Bajtoš 1993a)
boli miesta infiltrácie povrchových vôd bližšie
29
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Systemizačný graf
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Chcmism diagram of mine water of the Rudňany ore fieJd
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3: Vybrané priemerné údaje o chemizme podzemných a banských vôd RRP

Tab. 3: Chosen average values of groundwater and mine water chcmism in Rudňany ore field

určené a doložené. Štatisticky je preukázaná
zhodnosť režimu banských vôd a vôd povrchových
tokov (obr. 5, 6).
Druhou zložkou podieľajúcou sa na tvorbe
významného podielu vznikajúcich banských vôd
zóny
sú
podzemné
vody
pripovrchovej
paleozoických
metamorfitov,
drenované
do
banských priestorov túto zasahujúcich, K tomuto
procesu znova dochádza hlavne v dnovej časti
úseku údolia Rudnianskeho potoka východne od
jamy Mier, avšak cez rozvodnicu až po jamu Poráč
v doline Poráčskeho jarku. Tu pripovrchové
dobývky na žile Droždiak drenujú podzemné vody
pripovrchovej zóny prúdiace z priľahlých svahov
v smere ich sklonu na úseku dlhom asi 3 km.
V doline Rudnianskeho potoka drenujú podzemné
vody pripovrchovej zóny i dobývky Hrubej žily
a banské diela na žile Zapálenica, prebiehajúce
subparalelne s dnom údolia v stredných častiach
svahu. Drén týchto vôd tvoria i dobývky žily
Zlatník prechádzajúce východo-severovýchodným
smerom od jamy Zlatník, tu však drenovací účinok
je malý v dôsledku priebehu dobývok v smere
naprieč Zlatníckou dolinou.
Zrážky infiltrujúce priamo alebo ako ron do
závalov
maJu
malý
význam
z hľadiska
kvantitatívneho podielu v celkovom množstve
banských vôd, z dôvodu malej rozlohy ich samých
i rozlohy k nim priklonených svahov. V zrážkovo
bohatých obdobiach však navysuJu vysoké
hodnoty výdatnosti banských vôd.
Podzemné vody zóny masívu sa nezúčastňujú
významným podielom na tvorbe banských vôd
RRP. Potvrdzuje to dokumentácia výdatnosti

prítokov v banských dielach, výsledný chemizmus
banských vôd, zhodnotenie režimu banských vôd
i porovnanie čerpaných výdatností za obdobia
rokov J 957 -1966 a 1989- 1996 (došlo k poklesu
priemernej výdatnosti o 3-5 I.s'l hoci ťažba
postúpila do hÍbky a v hÍbke do omnoho väčšej
plochy).
Vyššie popísané typy vôd vstupujú do
banských
priestorov,
gravitačne
zostupujú
prevažujúcim vertikálnym smerom dobývkami za
vzájomného
mlesania
a v miestach
výskytu
sulfidov i intenzívnej metamorfózy chemizmu a sú
odvodňované sprístupňujúcimi horizontálnymi
dielami k jamám (obdobne ako prítoky do
horizontálnych banských diel). Tu sú gravitačne
zvádzané na úroveň hlavných odvodňovacích
horizontov a odtiaľ čerpané na úroveň miestnej
eróznej bázy (Rochus horizont) a samospádom na
povrch, Vzhľadom na pretrvávajúce čerpanie
banských vôd ide v celom rozsahu sústavy
banských diel o dynamický režim banských vôd.

ZÁVER
Miestom
tvorby
podstatného
množstva
vznikajúcich banských vôd v RRP je jeho
historická centrálna časť, predstavujúca dnové
partie záveru údolia Rudnianskeho potoka od jamy
Mier vyssle, V nej dochádza k intenzívnym
prestupom vôd povrchových tokov do banských
priestorov
a k drenáži
podzemných
vôd
pripovrchovej zóny prostredia paleozoických
metamorfitov.
Tieto
gravitačne
zostupujú
dobývkami a sprievodnými banskými dielami za
metamorfózy ich chemizmu vplyvom oxidácie
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sulfidov koncentrovaných hlavne vo výplni
žilných
telies
a procesov
spojených
s neutralizáciou vznikajúcich kyselín.
V ostatnej časti RRP, hoci plošne značne
rozsiahlejšej, dochádza k tvorbe malého podielu
banských vôd. Žilné telesá resp. ich produktívne
časti tu nedosahujú povrch ani pripovrchovú zónu
a malá priepustnosť zóny masívu paleozoických
metamorfitov dobre izoluje banské diela od ich
pripovrchovej zóny - regionálneho kolektora
podzemných vôd (žila Droždiak západne od jamy
Mier, časť žily Zlatník), ako aj od priepustných
tektonických zón prostredia spodnotriasových
bridlíc a nadložných strednotriasových karbonátov
v severnej časti RRP (časť žily Zlatník, Severná
žila, žily Matej a Jakub) .
Výsledný chemický typ banských vôd je
výsledkom
dynamického
režimu
mlesania
a metamorfózy rôznych genetických typov vôd
vstupujúcich
do
dobývok
a sprievodných
banských diel. V dôsledku oxidácie sulfidickej
výplne rudných telies a procesov spojených
s atakovaním karbonatickej časti výplne rudných

žíl a atakovaním sprievodných hornín majú
vznikajúce banské vody oproti prírodnému fónu
zvysené obsahy SO/, Mg2+, Ca2+, HC03'
a čiastočne Na+ (časť prítomných iónov Na+
primárneho pôvodu - silikátogénne vody hlbšieho
obehu) a tým i zvýšenú celkovú mineralizáciu.
Neutralizačná kapacita
prostredia
prevyšuje
produkciu kyselín a pH banských vôd je
v zásaditej oblasti. Zvýšené obsahy niektorých
kovov (Hg, As, Sb) majú pôvod okrem o xidácie
sulfidov žilnej výplne v dobývkach s velkou
pravdepodobnosťou i v imisnom postihnutí územia
a skládkovaní produktov úpravy v infiltračnej
oblasti banských vôd, pričom nie je vylúčené že
posledné dva menované zdroje kovov sú
významnejšie ako prvý.
Poznanie genézy banských vôd rudnianskeho
rudného poľa a identifikácia ich obehových ciest
sú základným podkladom pre riešenie aktuálnych
otázok ako �ú prognózy ich možného budúceho
využitia, skúmanie vplyvov na životné prostredie
a predpovedanie možných zmien vyvolaných
uvažovaným zatápaním banských priestorov.
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MINE WATER GENESIS IN THE RUDŇANY ORE FIELD

RESUMÉ
The large system of jointed underground open spaces has resulted in the Rudňany ore field by
the underground exploitation of Fe, Cu, Hg and BaS04 are, There was created an artificial
outflow in rock environment of the low primary permeability, which has anomalous yield and
chemism,
The historical central part of the Rudňany ore field (Fig, l ) is the place of the origin of mine
water m ajor amount. In this ore field part the workings reach the landscape surface and
enables the surface water and near-surface groundwater infiltration into workings. Rest of ore
field produce a nominal mine water amount, because the workings are situated deeper in
relatively impermeable "massive lOne" of paleozoic metamorphites environment (Fig.2).
Final chemical composition of mine water is generated by metamorphism of waters infiltrated
into workings (precipitation, surface water, groundwater) and by their mixing. Diverse water
chemical types (fig.8) are generated in workings given by combination of Mg,Ca,Na,HC03
and S04 contents. At the land surface pumped mine water after mixing has resulted into
chemical type of Mg(Ca)-S04-HC03 with TDS content 1-2 g.l-l and pH 8,0-8,5.
=
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