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Použitie hydrochemickej prospekcie ako prieskumnej metódy pri 
vyhľadávaní skrytých výverov minerálnej vody v Baldovciach 

MILAN KLAGO 

La prospection hydrochimique appliquée comme une méthode de recherches en 
étudiant des vaucluses latentes ďeau minérale de Baldovce 

Ľauteur décrit la structure géologique de la region aux environs de Baldovce (le territoire 
des sources ďeaux minérales). La region comprend des roches du paléogene des Carpates In
térieures, développé sous forme de la série du Flysch ďéocéne supérieur avec une predominance 
des grés et des microconglomérats, étant posé sur les couches des argililes et des aleurites 
laminés. On y appliquea la méthode de prospection hydrochimique oour la découverte ďeaux 
minérales dans le bassin ďeau souterraine par la determination de la concentration de qulque
composante chimique characteristique de ľ eau minérale. Comme composante on a pris la con
centration de IICOi. Sur la carte jointe (Fig. 1.) se trouvent les regions avec une teneur en 
HCO3 de 2 5 0  5 0 0 mg/l, 500750 mg/l, 7501000 mg/l et plus de 1000 mg/l. Ľeau miné
rale est naturelle étant moyennement minéralisée C'est une eau acidulée hydrocarbonatique 
sulphurique, étant hypothonique, froide et calciauemagnésiennesodique. La solution de ces 
problémes demande une etude plus profonde de la geológie, de la tectonique et des relations 
hydrologiques et géochimiques. Les recherches continueront pendant les années suivantes. 

Minerálna voda, ktorá vystupuje z hĺbkového pásma tvorenia, resp. z hĺbko
vej akumulácie po jednom zlome alebo v mieste križovania dvoch zlomových 
systémov, v poslednej fáze výstupu k povrchu sa vplyvom väčšieho porušenia 
a rozpojenia hornín rozptyluje a vyúsťuje do viacerých pramenných výverov. 
Pri prestupe kvartérnymi sedimentami, minerálna voda spravidla musí prechá
dzať aj nádržou obyčajnej podzemnej vody. V mnohých prípadoch sa tieto vý
very minerálnej vody neprejavia na povrchu územia, ale ostanú rozptýlené 
v nádrži obyčajnej vody. Oblasť výverov kyselky v Baldovciach je toho kla
sickým príkladom. 

Žriedlo minerálnej vody v Baldovciach je asi 3 km západne od Spišského 
Podhradia. Pôvodne tu bola sústava ôsmich prírodných minerálnych prameňov. 
V oblasti prameňov sa vybudovali kúpele miestneho významu, ktoré boli v ro
koch 194445 zničené. Spolu s objektami kúpeľov sa znehodnotili ai väčšinou 
zlikvidovali aj pramene minerálnej vody. V súčasnosti je v Baldovciach vybu
dovaná plniareň, v ktorej sa plní minerálna voda do fliaš pod názvom „Bal
dovská". Minerálna voda sa exploatuje z jediného zachovaného a upraveného 
prameňa „Deák" a z vrtu B4. Využitelná výdatnosť oboch prameňov je spolu 
4C l/min. Celková mineraíizácia dosahuje 3700 — 4000 mg/l. Teplota vody 
10 — 11,5 °C. Obsah kysličníka uhličitého vo vode je 22002600 mg/l. Charak
teristika minerálnej vody podľa ČSN 86 8000 je prírodná stolová slabo minera
lizovaná, hydrouhličitanovosíranová vápenatohorečnatosodná kyselka, hypoto
nická, studená. 

Z geologického hľadiska tvoria územie horniny vnútrokarpatského paleogénu. 
Tento je vyvinutý v podobe vrchnoeocénneho flyšového súvrstvia s prevahou 
pieskovcov a mikrokonglomerátov nad vrstvami laminovaných ílovcov a sil
tovcov. 
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Kvartérne sedimenty tvoria hlinité piesky, piesčité hliny, piesčité štrky a ba
henné sedimenty až rašeliny. Osobitnú pozornosť si zasluhujú travertíny, ktoré 
vystupujú v širšom okolí prameňov v podobe morfologicky výrazných vyvýšenín 
(Sivá Brada, Krížová hora, Dreveník a iné). Časté sú tiež nesúvislé polohy 
travertínov a travertínové sutiny. 

Z tektonického hľadiska je územie značne porušené zlomami, ktoré vytvárajú 
kryhovitú stavbu územia. Na tektonickej stavbe územia sa podieľajú zlomy star
šie smeru VZ, mladšie smeru SZJV až ZSZVJV, ktoré sa križujú s najmlad
ším systémom zlomov smeru SJ s malými odchýlkami k SV alebo k SZ. Oba 
mladšie systémy zlomov sprevádzajú vývery minerálnej vody, hlavne v miestach 
ich križovania (Sivá Brada, Baldovce). Minerálna voda. vyvierajúca v Baldov
ciach a na Sivej Brade, tvorí sa primárne v mezozoických karbonátových hor
ninách prikrytých vo výverovej oblasti a jej širšom okolí horninami vnútrokar
patského paleogénu. Minerálna voda vystupuje na povrch po vyššie spomínaných 
zlomoch, pričom význačnú úlohu má existencia elevačného pásma, tzv. baldov
skoklčovská vyzdvihnutá kryha. Mocnosť paleogénneho súvrstvia je v tejto 
oblasti pomerne menšia, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre vznik povr
chových výverov minerálnej vody. 

Otvorenou otázkou ostáva doteraz infiltračná oblasť minerálnej vody. Podľa 
staršej koncepcie (MAHEL, 1952) infiltračnou oblasťou sú komplexy karboná
tových hornín Stratenskej hornatiny a Galmusu, odkiaľ sa ponárajú pod flyšové 
horniny paleogénu Hornádskej kotliny. Novšie výsledky štruktúrneho výskumu 
v tejto oblasti (vrt Kl1 v Klčove, BIELYFRANKOGROSS, 1967) poukazujú 
na niektoré nové aspekty v geologickej stavbe širšej žriedelnej oblasti. Vrtom Kl1 
(hĺbka 877 m) prevŕtali sa horniny paleogénu (do 135,7 m), dolomity stred
ného a vrchného triasu (135,7 — 520 m), tektonické pásmo (520—545 m), 
kremence a bridlice spodného triasu (545 — 821 m), bridlice a pieskovce permu 
(821—877 m). Z prevŕtaného geologického profilu vyplýva, že kremence spod
ného triasu a horniny permu patria severnejšej jednotke ako gemeridy, pravde
podobne ide o západné pokračovanie Braniska a Čiernej hory. Za tohto predpo
kladu by mala byt infiltračná oblasť minerálnych vôd — vystupujúcich 
v Baldovciach a na Sivej Brade — v pohorí Branisko. (Minerálnu vodu podob
ného typu ako v Baldovciach navŕtali aj vrtom Kl1 v Klčove.) Uvedený pred
poklad je odvodený len na základe tektonickej interpretácie výsledkov vrtu Kl1 
v Klčove. Otázka riešenia infiltračnej oblasti a žriedelnej štruktúry si vyžaduje 
koreláciu výsledkov geochemického štúdia chemizmd minerálnych vôd s geolo
gickými pomermi v širšej oblasti. Uvedené otázky budú sa riešiť v plánovanom 
regionálnom hydrogeologickom prieskume celej Hornádskej kotliny. 

Vadózna voda zrážok presakuje horninami mezozoika pod vnútrokarpatský 
paleogén Hornádskej kotliny. Takto získava minerálna voda svoju základnú mi
neralizáciu. Obohacuje sa hlavne bikarbonátmi (HCO3) alkalických zemín 
(Ca+2 , Mg + 2 ) a síranmi (SO42). Po tektonických zlomoch, hlavne v miestach 
ich križovania, vystupuje minerálna voda na povrch, prestupuje flyšovými hor
ninami paleogénu, v ktorých sa sekundárne akumulaje (v pieskovcoch a zlepen
coch), pričom sa čiastočne metamorfuje a ióntovýmennými procesmi dopĺňa 
svoju mineralizáciu hlavne o alkalické kovy (Na+ , K+ , Li + ) . Tieto procesy 
prebiehajú pri výdatnom spolupôsobení CO2, ktorý sa privádza z hĺbok po 
tektonických zlomoch. 

Minerálna voda v svojej poslednej fáze výstupu do povrchových výverov pre
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stupuje nádržou obyčajnej podzemnej vody v kvartéri. Okrem zreteľných povr
chových výverov rozptyľuje sa minerálna voda v kvartérnych sedimentoch v po
dobe skrytých výverov. Tieto skryté vývery minerálnej vody na pomerne 
rozsiahlom zamokrenom a podmáčanom území severne a severozápadne od obce 
Baldovce stali sa predmetom záujmu I. etapy hydrogeologického prieskumu v ro
koch 19661967. Metodiku prieskumu podmienil jeho cieľ, t. j . zistiť rozptyl 
minerálnej vody v kvartérnych sedimentoch v nádrži obyčajnej podzemnej vody. 

Ako najvhodnejší spôsob zistenia prítomnosti minerálnej vody v nádrži obyčaj
nej podzemnej vody zvolili sme metódu hydrochemickej prospekcie, ktorej pod
stata je v stnovení koncentrácie niektorého charakteristického chemického kom
ponentu, obsiahnutého v minerálnej vode. Pre tento cieľ sme na lokalite odvŕtali 
sieť vrtov zemným ručným vrtákom 0 70 mm do maximálnej hĺbky 6,5 m. 
Celkove sa na lokalite od vŕtalo 1100 bm vrtov. Vrty sme situovali na zamokre
ných a podmáčaných plochách medzi obecu Baldovce a kúpeľmi na Sivej Brade 
a v okolí plniarne minerálnej vody. Z každého vrtu sme odobrali vzorku vody, 
z ktorej sme na mieste v teréne titráciou stanovili koncentráciu HCO3 (bikar
boátov). Koncentráciu HCO3 sme vybrali pre jej charakteristickú prítomnosť 
v minerálnej vode v Baldovciach a pre jej pomerne jednoduché stanovenie v te
réne. Zvýšený obsah HCO3 vo vode signalizoval prítomnosť minerálnej vody 
vo vrte. Vzhľadom na presné plošné ohraničenie zistených anomálií, základnú 
sieť vrtov sme doplnili dalšími vrtmi v miestach, kde sme zistili zvýšený obsah 
HCO3 v podzemnej vode. 

Z výsledkov, získaných touto prieskumnou metódou, zostavili sme mapu Mo
čiar obsahu HCO3 v podzemnej vode (obr. č. 1). Na mape sme vymedzili úze
mia s obsahom IICO3 od 250 do 500 mg/l, od 500 do 750 mg/l, od 750 do 
1000 mg/l. Takto sme zistili 3 anomálne oblasti s maximálnymi koncentráciami 
1ICO3, ktoré reprezentujú územia so skrytými vývermi minerálnej vody. 
1. oblasť je v blízkom okolí plniarne (prameň Deák) smerom na JV a JZ, kde 

sme zistili maximálne koncentrácie HCO3— 1013 —130Q mg/L 
2. oblasť je severne asi 100 m od obce Baldovce, kde boli maximálne koncentrá

cie HCO3  7321161 mg/l; 
3. oblasť je cca 400 m severne od obce Baldovce smerom ku Sivej Brade. Kon

centrácie HCO3 tu dosahovali 915 — 1230 mg/l. 
Tieto oblasti sme odporúčali ako perspektívne územia na rozšírenie žriedelnej 

základne plniarne s možnosťou získať nové zdroje minerálnej vody na plnia
renské využitie. Prieskumné práce sa mali v priebehu I. etapy doplniť plyno
metrickými meraniami, pomocou ktorých sme mali stanoviť obsah CO2 v pôdnom 
vzduchu. Túto metódu sme však nemohli realizovať pre vysoký stav hladiny 
podzemnej vody v skúmanom území. Hladina vody v prevažnej časti územia 
bola v úrovni terénu alebo 0,10—0,20 m pod terénom. 

V náväznosti na I. etapu nasledovala II. a III. etapa prieskumných prác', 
v priebehu ktorých vrtnými prácami sa overili zistené oblasti maximálnych kon
centrácií HCO3, resp. vybudovali sa v nich exploatačné vrty. 

V 1. oblasti, asi 150 m juhozápadne od plniarne, sme odvŕtali najskôr úzko
profilový hydrogeologický vrt. Bol hlboký 33,0 m a zachytili sme ním minerálnu 
\odu v hĺbke 17 ,0 28 m v pieskovcoch až piesčitých ílovcoch paleogénu. Jej 
ce'ková min^ralizácia dosahovala 2700 až 3250 mg/l. Obsah kysličníka uhličitého 
(CO2) bol 20002500 mg/l. Teplota vody 10,811,4 °C. Minerálna voda 
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podia ČSN 86 8000 je prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová vápe
natohorečnatosodná kyselka, hypotonická, studená. 

Neskôr v 3. etape prieskumných prác sa v mieste prieskumného vrtu vybu
doval balneologický exploatačný vrt BV1 do hlbky 30,0 m. Vrt je vystrojený 
antikoróznymi rúrami (AKVNF) kombináciou priemerov 100/4 a 200/6 mm. Dl
hodobou čerpacou skúškou sme vo vrte BV1 dokumentovali 2 l/s minerálnej vody. 
Toto množstvo minerálnej vody sa môže využívať v žriedelnom závode na plne
nie do íliaš. Minerálna voda z vrtu BV1 svojimi fyzikálnochemickými vlast
nosťami sa zhoduje s minerálnou vodou z prameňa Deák a vrtu B4, ktorá sa 
doteraz využíva v plniarní. Svojou výdatnosťou vrt BV1 niekoľkonásobne pre
vyšuje výdatnosť doteraz využívaných zdrojov. Voľný preliv minerálnej vody 
z vrtu BV1 vo výške +0.25 m nad terénom dosahoval v období apríl —máj 
1970 1,0 l/s, obsah C 0 2 až 3000 mg/l. 

Využitie minerálnej vody z vrtu BV1 plánuje sa v novej rozšírenej pre
vádzke žriedelného závodu. 

Ďalší úzkoprofilový hydrogeologický prieskumný vrt sme situovali v 2. oblasti 
maximálnych koncentrácií HCO3 asi 150 m severne od obce Baldovce. Vrtom 
hlbokým 50,0 m sme navŕtali minerálnu vodu. ktorej celková mineralizácia dosa
huje až 7500 mg/I. Obsah CO2 bol 25002600 mg/l. Teplota vody 1 0  1 0 , 5 °C. 
Preliv minerálnej vody z vrtu vo výške 0,50 m v priebehu vrtných prác dosaho
val 0,16—0,2 l/s. Podľa ČSN 86 8000 minerálna voda je prírodná, stredne 
mineralizovaná, hydrouhličitanovosíranová vápenatohorečnatosodná kyselka, 
hypotonická, studená. 

Minerálna voda sa navŕtala v pieskovcoch až piesčitých ílovcoch paleogénu. 
Počas vŕtania sme vo vrte zaznamenali erupcie minerálnej vody preplynenej CO2. 

V mieste prieskumného vrtu sme v 3. etape vybudovali balneologický exploa
tačný vrt BV2 do hlbky 50,50 m, ktorý je podobne vystrojený antikoróznymi 
rúrami (AKVNF). 

Perspektívne sa plánuje využitie minerálnej vody z vrtu BV2 v píniami. 
Minerálna voda sa bude používať ako stolováliečivá pre svoje atraktívne che
mické zloženie. 

V 3. anomálnej oblasti maximálnych koncentrácií HCO3, asi 400 m severne 
od obce Baldovce, sme situovali a odvŕtali prieskumný vrt BV3 do hĺbky 50 m. 
Vrt tiež zachytil minerálnu vodu o celkovej mineralizácií 5400 mg/l. Obsah CO2 
bol 26002700 mg/l. Teplota vody bola 1 0  1 0 , 5 °C. Podľa ČSN 86 8000 
minerálna voda bola prírodná, stredne mineralizovaná, hydrouhličitanovosíra
nová vápenatohorečnatosodná kyselka, hypotonická, studená. 

Vrt BV3 bol zlikvidovaný tamponážou. S využitím minerálnej vody z tejto 
oblasti v žriedelnej prevádzke sa zatiaľ neuvažuje. 

Vzhľadom na niektoré nové výsledky v štruktúrnom geologickom prieskume 
širšieho okolia výverov minerálnej vody v Baldovciach a na Sivej Brade a na 
niektoré nové aspekty v geochemickej interpretácií pôvodu minerálnej vody je 
potrebná revízia doterajšieho názoru na celkovú žriedelnú štruktúru a dočasné 
ochranné pásma. Výsledky teraz skončeného hydrogeologického prieskumu ne
umožňujú, vzhľadom na pomerne plytké prieskumné práce (30 — 50 m) zaujať 
jednoznačné stanovisko v uvedených otázkach. Riešenie týchto problémov si vy
žaduje rozsiahlejšie štúdium geologických, tektonických, hydrogeologických a geo
chemických závislostí regionálneho charakteru. Týmito otázkami sa bude zaobe
rať pripravovaný regionálny hydrogeologický prieskum Hornádskej kotliny. 

3 4 8 



V príspevku sme aplikovali použitie hydrochemickej prospekcie (stanovenie 
HCO3 v podzemnej vode) ako pomocnú metódu hydrogeologického prieskumu 
pri vyhľadávaní skrytých výverov minerálnej vody na lokalite Baldovce. 

Doručené: 14. 9. 1970 Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum, 
Lektoroval: Dr. A. Franko, CSc, m. p., Žilina 
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Anwendung der hydrochemischen Prospektion als Untersuchungsmethode bei 
dem Ausuchen von verborgenen Steigquellen des Mineralvvassers in Baldovce. 

MILAN KLAGO 

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersuchung von Mineral wässern in Baldovce haben wir 
vor der Realisation von Bohrungsarbeiten die hydrochemische Prospektion als helfende Unter
suchungsmethode zur Identifizierung von verborgenen Mineralwasserquellen in Quartärsedimen
ten im Becken des gewohnlichen Grundwassers angewendet. 

Auf den ausgedehnten versumpften Gebieten nórdlich und nordwestlich von dem Dorfe Bal
dovce situierten wir die Bohrungen des Handerdbohrers 0 70 mm. Am den Wasserprobec, 
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die wir von diesen Bohrungen gewonnen haben, haben wir mit Hilfe der Titration direckt im 
Gelände den Gehalt von HCO3 festgestellt. Der erhóhte Gehalt von HCOj signalisierte die Ge-
genwart des Mineralwassers in dem Bohrloch. Aus den durch die chemische Prospektion ge-
wonnenem Schlussergebnissen haben wir die Karte von Isolinien des HCO3 Gehaltes fan Grund-
wasser zusammengestellt. Auf der Karte haben wir die Gebiete mit dem Inhalte des HCO3 
von 250 bis 500 mg/1, von 500 bis 750 mg/.I, von 750 bis 1000 mg/1 urul uber 1000 mg/1 
begrenzt (Abb Nr. 1) Auf diese Weise haben wir 3 Anomalgebiete mit maximalen Konzen-
trationen von HCO3 (uber 1000 mg 1) festgestellt, die das Gebiet von verborgenenen Quellen 
des Mineralwasser darstellen. 

In der zweiten Folge von Untersuchungsarbeiten haben wir auf den Anomalgebieten hydro-
geologische Untersuchungsbohrungen durchgefuhrt. Alle Bohrungen haben das Mineralwasser 
festgestellt Vom Standpunkte der Ausniitzung des Mineralwassers aus haben wir als hochstgun-
stigt das Gebiet sudwestlich ungefähr 150 m von der Wasser Fúllstelle „Deak" entfernt und 
2 das Gebeit nordlich etwa 100 m von dem Dorfe Baldovce entfernt aus-gewahlt. Auf diesen 
Gebieten haben wir in der dritten Folge von Untersuchungsarbeiten balneologische Exploitations-
bohrungen BV 1 und BW 2 durchgefuhrt. 

Durch die Bohrung BV-1 haben wir 120 l/min des preiswerten Tischmineralwassers bekom-
men das zur Ausniitzung in dem Sprudelbetrieb zum Flaschenabiiillen geeignet 1st. Die ge-
samie Mineralisation ist 2700-3250 mg/1. Der C 0 2 Inhalt beträgt 2000-3000 mg/L Die 
Wassertemperatur ist 10,8-11,4 °C. Die Charakteristík des Mineralwassers (CaN 86 8000J: 
nativer schwach mineralisirter, hypotonischer, kalte, hydrokarbonatischer Säuerling. 

Durch die Bohrung BV 2 haben wir Mineralwasser von der gesamten Mineralisation 
7500 mg/1 erhalten. Der CO2 Inhalt beträgt 2500-2600 mg/1. Die Wassertemperatur 1st 
1 0 - 1 0 , 5 °C. Die Charakteristík des Mineralwasser laut ČSN 86 8000: nativer, mittelmassig 
mineral'isierter, hydrokarbonatischer, hypotonischer, kalter, Säuerling. 

In dem dritten Anomalgebiet haben wir durch Bohrung Mineralwasser der gesamten Minera
lisation 5400 mg/1 und von CO2 26002700 mg/1 gewonnen. Die Wassertemperatur 1st 
1 0  1 0 , 5 °C. Die Charakteristík des Mineralwassers (ČSN 86 8000) ist: nativer, mittelmasig 
mineralisierter, hypotonischer, kalter hydrokarbonatschwefeligcr Säuerling. 

Die Bohrung BV3 wurde durch Tamponage liquidiert. Mit der Ausnutzung des Mineral

wassers in diesem Gebiet wird vorläufig nicht gerechnet. 
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