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Kamenná soľ 

JÁN SLÁVIK 

Contribution á ľétude du sel gemme. 

Les gisements du sel occupent la region miocéne de la Slovaquie de l'Ľst. íl y a deux 
assises de sel. Ľintérieure (Carpatien) situče dans la partie N\V du Neégéne et la su
périeure (Badénien) située sur íe bord septentrional du Miocéne. On exploite seulement 
le gisement situé dans ľassise inférieure prés de Prešov par la méthode de saumure. Les 
reserves représentent plus que 1,5 mid de tonnes. La production ďaujourdhúi est circa 
40.000 tonnes par an. 

Soľné ložiská nášho štátu sú obmedzené na oblasť východoslovenského miocé
nu. Existujú tu dva soľné obzory. Spodný (karpat) — je známy v severozápad
nom cípe východoslovenského neogénu a vrchný (baden) — pozdĺž severného 
okraja východoslovenského miocénu. 

Ťaží sa len ložisko spodného obzoru v oblasti Prešova a to soľanko^aním z 
povrchu. Celkové množstvo doposiaľ preskúmaných zásob je viac než 1,5 mld. 
ton. 

Dnešná produkcia soli je len 40 tis. ton ročne. 

Geografické dáta a údaje o veľkosti a ťažbe 

V regresných alebo stagnačných obdobiach morských sedimentačných cyklov 
wnikli na území Slovenska, v niektorých oblastiach vývoja permu, triasu a mio
cénu, cvaporitické formácie. Permolriasové euapority zastupujú iba sírany, hlav
ne anhydrit. Výnimkou z tohoto pravidla je dopo;ial mineralogický ná
lez soľnej brekcie v perme severnej časti Spišskogemerského rudohoria. V ob
lasti východoslovenského morského miocénu sa objavujú evaporitické horniny re
prezentované kuchynskou soľou a podradným vývojom síranov. 

Celkové množstvo geologických zásob kamennej soli podľa dnešného stavu 
preskúmanosti značne prevyšuje 1,5 miliady ton. Soľné ložiská sú situované 
v priaznivom geologickom, geografickom, hospodárskom a demografickom pro
stredí. 

Dnes známe ekonomicky ťažiteľné soľné akumulácie vznikli v dvoch geolo
gických obdobiach: spodný soľný obzor v karpate a vrchný soľný obzor v mor
skom tortóne s. s. (baden c). 

Spodný soľný obzor je vyvinutý hlavne v oblasti Prešova. Zasahuje do kata
strov obcí Solivar, Dulová Ves, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Šal
govík, Lubotice a Nižná a Vyšná Šebastová. To reprezentuje plochu asi 25 km2 

v hĺbkovom rozpätí od 150 do 800 m. 
Evapority vrchného soľného obzoru sú najlepšie preskúmané na severnom okra

ji Východoslovenskej nížiny na stupňovitých medzikryhách medzi centrálnymi 
časťami depresie a predmiocénnymi útvarmi, obmedzujúcimi depresiu. Soľný ob
zor je zistený v oblasti vranovskočaklovskej. Prebieha vo smere SZ — J V ka
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tastrami obcí Soľ, Čaklov, Čemerné, Vranov, Sačurov a Dlhé Klčovo. Plošný 
rozsah soľného horizontu je asi 10—15 km2. 

Najlepšie preskúmaná soľonosná oblasť, súvisiaca s predchádzajúcou oblasťou 
síranovým horizontom, je oblasť Zbudza — Michalovce. Soľ je tu vyvinutá 
v hĺbke 150 — 800 m v katastrálnych územiach obcí Zbudza, Michalovce, Topo
ľany, Petrovce n/Laborcom, Nacina Ves, Staré. Rozsah soľonosnej oblasti je asi 
15 km2. 

30km 

Obr. 1 
Situačnogeologická mapa solných ložísk východoslovenského miocénu 

I — predmiocénne útvary, 2 — neovulkanity, 3 — sedimemárny neogén, 4 — soľné ložiská 
a výskyty, 5 — výskyty evaporitických síranov, 6 — tektonické línie, významné z hľadiska soli, 
7 — približná hranica možného rozsahu evaporitov. 
A. Ložisko Solivar — Soľná Baňa, C. ložisko Vranov — Čaklov, D. Zbudza, E. Albínov, £ — 
Zálužice 

Fig. I 
Geological Skctck Map of Salt Deposits in the Miocene of Eastern Slovakia 
1 — Pre — Miocene Formations, 2 — Neovolcanics, 3 — Sedimentary Neogene, 4 — Salt 
Deposits and occurrences, ~> — Occurrences of evaporite sulphates, 6 — Tecton;c lines, impor
tant from the standpoint of salt, 7 — Approximate boundary of possible extension of evanori
tcs. 
A. Deposit Solivar — Soľná Baňa, C. Deposit Vranov — Čaklov, D. Zbudza, E. Albínov, 
F. Zálužice. 

Soľný horizont má pokračovanie juhovýchodnejšie v oblastí Zalužíc, kde je 
soľonosné súvrstvie zistené v hĺbke 500 — 700 m; rozsah presnejšie zatiaľ ne
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zistený. V oblasti južne od Michalo
viec pri Krásnovciach bola taktiež 
prevŕtaná soľ v hĺbke 2360-2397 m 
a v okolí obce Rakovej v hĺbke pod 
J500 m (D. Ď u r i c a  O. K r á s 
ne n s k ý, 1965). 

Takmer v strede východoslovenskej 
neogénnej panvy sú vyvinuté evapo
rity v už spomenutej oblasti Albínko
va nedaleko Sečoviec. 

Geologická stavba ložísk 

L o ž i s k o s p o d n é h o s o ľ n é 
h o o b z o r u (Soľná Baňa) strati
graficky, v zmysle mikropaleontolo
gických zistení V. K a n t o r o v e j 
(1954, 1957). I. C í c h u a J. 
K h e i 1 a í 1962). začleňujeme do 
karpatu, čím sa Prešovskokošická 
kotlina líši cd východokarpatských 
vnútorných panví, kde ekvivaletný so
íonosný obzor doposiaľ nebol konšta
tovaný. Mocnosť karpatského flyšoid
ného podložia je asi 350 m. Ma ňom 
leží soľonosná poloha tvorená hlavne 
sivými až tmavosivými slienitými i!li
lickými ílmi s'abo piesčitými, v kto
rých sa nachádzajú 5 — 30 m mocné 
polohy znečistenej kamennej soli, la
miny sadrovca a anhydriíu a ojedi
nelé tenké lavice pieskovca, rozptýle
né v súvrství mocnom asi 200 metrov. 
Naďožie soli je tvorené hlavne sivý
mi ílamí, občas s vložkami pieskovca 
a ojedinelými zmámi sadrovca, resp. 
ŕnhydritu. Solonosné súvrstvie je roz
bité sústavou z'omov S — j a V — 
Z smeru na rad b'okov, ktoré zhadzu
jú ložisko k severu a k východu. Tie
to poruchy sú spravidla otvorené a 
prístupné cirkulácii vody. 

Soľné íe esá prešovskej oblasti, 
podľa súčasných predstáv, sú nepra
videlne vyvinuté šošovky prevažne 
malých plošných rozmerov (niekoľko 
100 m). Soľné ložisko si často neza
chovalo primárne sedimentárne eva
poritické štruktúry, tvoria ho sekun-
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dáme premigrované telesá. Proces migrácie považujeme za priestorové 
obmedzený na pôvodný depozičný priestor a jeho najbližšie okolie. O tom 
svedčia jednak občas zachované partie zaílovanej soli s primárnymi štruktúrami 
— pásikov kockovitých zŕn soli a ílovitých medzivrstiev, ktoré reprezentujú pôvod
ný evaporitický sediment snád len s diageneticky rekryštalizovaným halitom a na 
druhej strane nepravidelné soľné brekcie s vláknitým čistým halitom, ktoré tvo
ria často aureolu okolo predchádzajúcich a predstavujú rozpustený, blízko pre
migrovaný a znova vyzrážaný halit. Príčinou tohto pochodu, podľa našich pred
stáv, je hlavne plastícita soli, prítomnosť spodných vôd, hydrostatický tlak nad
ložia a v značnej miere aj postsedimentačný tektonický nepokoj oblasti. 

L o ž i s k á v r c h n é h o s o ľ n é h o o b z o r u . Optimálne podmienky pre 
vznik soľných ložísk však začínajú v badene, vrchný tortón. Bázu soľonosného 
súvrsAia tvoria sedimenty zóny so Spiropleclamína carínata. Sú to pelitické 
sedimenty s podradnejším vývojom pieskov a pieskovcov. Predstavu o jednoznač
nej príslušnosti vrchného soľného obzoru do spiroplektamínovej zóny modifikova
la V. G a š p a r í k o v á (1963) pri podrobnom mikropaleontologickom spraco
vávaní materiálov z ložiska Zbudza a Vranov — Dlhé Klčovo. V podloží soľ
ných telies zistila spoločenstvo: Bulimina elongata (d'Orb.), B. intonsa Liv., 
B. ovala (d'Orb). B. inflala Seg., Bolivina dilata Rss., J3. beyerichi 
B. antigua (d'Orb.). Uvigerina acculeata d'Orb.. U. acculeata, orbiqny
ana Czj., U. venusta venusta Franzona. U. semiornata urnula d'Orb., 
U. semiornata semiornata d'Orb., W. II. cf. acuminata Hoss. U. pygmea 
d'Orb., Cibicides pseudoungerianus Cush., Valvuneria complanata d'Orb., Cibici
des dutcmplei d'Orb., Pullenia bulloides d'Orb., Sphaeroidina bulloides d'Orb., 
Cassidulina laevigata d'Orb., Robulus íntermedius d'Orb., Elphidium macellum 
Ficht et Moll, Elphidium crispum L., N onion pompilioides Ficht et Moll, Nonion 
bogdanowiczi Vol. a vzácne aj Spiroplectamina carinata d'Orb., S. deperdita 
d'Orb. Cyclamina cf. miocenica Karr., ktoré svedčí o tom, že soľné telesá sa mô
žu nachádzať na pomedzí spiroplektamínovej a buliminobolivinovej zóny. 

Toxický vplyv presoleného vodného bazénu sa prejavil podstatným ochudob
nením spoločenstva a degradáciou jedincov. Toto viedlo ku vzniku subhorizontu 
zahrňujúceho vlastné ložisko a 20 — 30 m mocný pás sedimentov v jeho podloží 
a v nadloží (V. G a š p a r í k o v á , 1963). Subhorizont charakterizujú zakrpa
telé formy: Globigerina aff. bulloides d'Orb, Globorotalia ex gr. scitula Brady, 
Globigerinoides triloba Rss — Globigerinoides sp., Bulimina sp., Triloculína sp., 
Elphidium sp., Nonion sp. a Uvigerina aff aculeata d'Orb. Medzivrstvy pelitov 
v solí sú úplne sterilné z faunistického hľadiska. Tento pás nazvala V. Gašpa
ríková subhorizontom globigerínogloborotaliovým. Zhodná je stratigrafická situ
ácia aj v oblasti vranovskočaklovskej, avšak subhorizont tu je nevýrazný. Tak 
ako stratigrafické aj litologické pomery všetkých známych soľných telies vrchné
ho soľného obzoru sú si navzájom veľmi podobné. 

Najlepšie sú preštudované litologické pomery vrchného soľného obzoru v ob
lasti zbudskomichalovskej, ale dosť dobre sú známe aj v oblasti vranovskočak
lovskej. Veľmi zhodne môže litologický vývoj charakterizovať profil vrtu Zb — 
32 v severovýchodnej časti ložiska Zbudza. 

V hibke 590 m leží báza evaporitického súvrstvia, ktorú buduje 15 m mocná poloha sadrov
ca. Sadrovec je vlastne hydratovaný anhydrit, silne primárne (peliticky) mechanicky znečistený. 
Objemové zmeny, ktoré hydratácia vyvolala, spôsobili vznik brekciovitej textúry a porušenie 
pôvodných sedimentárnych striedavých lamín anhydritu i ílu a pri tejto deštruovanej textúre 
ílovité laminy vyvolávajú dojem tektonickej výplne puklín. 
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V nadloží sadrovca a v podloží vlastného soľného telesa vystupuje poloha slienitého ílu, mocná 
asi 10 m, v ktorej pre plastické deformácie sadrovca a soli vznikli pekné mikrovrásy. Nad touto 
polohou leží takmer 50 m mocná poloha slabo znečistenej soli s deformovanými mikrolamínami 
ílu a 10 cm vrstvičkou pieskovca V hĺbke 510 m je soľná poloha prerušená trojmetrovou vrst
vou ílu, ktorá je taktiež silne deformovaná a v jej nadloží je asi 75 m mocná poloha kuchynskej 
soli so zvýšeným obsahom nečistôt vo forme niekoľkých 5 — 10 cm vrstvičiek pieskovca alebo 
ílu. Od 435 m sa znova objavuje pelitické súvrstvie, ktoré do vzdialenosti asi 25 m od soli ob
sahuje laminy, konkrécie a zrná sadrovca (anhydritu), tieto sa v dalšom vytrácajú a na ich 
miesto nastupuje na vrstevných plochách uhoľná sečka a silne piesčitá primes. Piesčitá primes 
miestami nadobúda prevahu a do hlbky 320 m znovu sa objavujú až 15 m mocné polohy jem
nozrnných, slabo stmelených pieskovcov až siltovcov. Sivasté až sivozelené sfarbenie sa mení 
na sfarbenie hrdzavoškvrnité, ktoré je charakteristické pre brakickú sedimentáciu rotaliovej zóny 
badenu. Na báze rotaliovej zóny občas bývajú prítomné i šošovkovité telesá konglomerátov. Sú 
to slabo aj stredne zotmelené zlepence, drobno až strednozrnné, s piesčitoílovitou základnou 
hmotou a tmelom, len občas býva tmel vápnitý. Okruhliakový materiál reprezentujú hlavne 
pieskovce flyšovej proveniencie často so žilkami kalcitu, podradnejšie sú zastúpené kremeň, sili
city a vzácne aj vápence. 

Ložiská soli vrchného soľného obzoru majú podobu vrstiev a pretiahlych šo
šoviek. Smerná dĺžka soľných telies z oblasti vranovskočaklovskej je okolo 20 
kilometrov a mocnosti soľného horizontu kolíšu od 6 do 130 m. Severná hranica 
ložiskového telesa je vcelku známa, zatiaľ čo rozsah na J doposiaľ je neznámy 
pre hlboké zaklesnutie soľného horizontu. Šírka plytko uloženej kryhy je okolo 
1 km a na tejto kryhe je ložisko uložené v rozmedzí hĺbok 250—1000 m. Pre
skúmané úseky v oblasti Dlhé Klčovo a Soľ sú uložené v hĺbkach 250 — 420, 
resp. 590730 m (báza soľnej polohy). 

2 0 0 , SZ(NW) JV(SEI 

600' 

Obr. 
Pozdĺžny profil ložiskom Zbudza 
1 — kvartérne rozsypy — prevažne alúvium, 2 — zelenkasté hrdzavoškvrnité íly na báze s pies
kovcami až zlepencami (rotalésová zóna vrchného tortónu), 3 — slienitá íly bolivinobuliminovej 
zóny badenu, 4 — soľné šošovky, 5 — sadrovec a anhydrit, 6 — slienité íly spiroplectaminovej 
zóny badenu, 7 — hranica globigerinogloborotaliového horizontu. 

Fig. 3 
Longitudinal Profile of the Deposit Zbudza 
1 — Quaternary sediments — predominantly alluvium, 2 — Greenish rusty spotted clays at the 
basis with sandstones to conglomerates (Rotalia Zone of the Upper Badenian, 3 — Marly 
clays of the Bolivina — Bulimina Zone of the Badenian, 4 — Salt lenticles, 5 — Gypsum and 
anhydrite, 6 — Marly clays of the Badenian Spiroplectamina Zone, 7 — Boundary of the Glo
bigerina — Globorotalia Horizon. 
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Ložisko Zbudza SZ od Michaloviec je tvorené dvoma šošovkami o smernej 
dĺžke cez 3 km a o šírke cez 1,5 km. Mocnosti kolíšu od 5 do 180 m, hĺbka ulo
ženia od 16C do 600 m. 

oz (sw) SV (NE) 

Obr 4 
Geologický profil vranovsko-čaklovskou soľonosnou oblasťou (Dlhé Kl?ovo) 
1 -- kvarttrne rozsypy, 2 — slieniíe íly s polohami pieskovcov (rotaliová zóna, (baden). 3 — 
slieniíé íly bolivino-bulímínovej zóny morského badenu, 4 — soľné telesá, 5 — sadrovec a anhy-
drit, 6 - s'ip.ité íly spiroplec1am:noT.ej subzóny badenienu, c, 7 — pelíty morského badenu a, b 
(alnzendortská séria J, 8 — vrty, 9 — poklesová tektonika. 

Geological Profile of the Vranov — Čaklov SaltBearing Area (Dlhé Klčovo) 
1 — Quaternary sediments, 2 — Marly clays w.th layers of sandstones ' Rotalia Zone, Bade
nian), 3 — M'irly clays of the BolivmaBul mina Zone of the r.:.ir:ne B.id.'nian. 4 — S 

... 5 — Gypsum and Anhydrite, 6 — Marly clays of the Badenian .Spirop'.cramina Sub
zone, 7 — Badenian a. b (Lanzendorf Group;, 8 — Boreholes, 9 — Sinking teutonics. 

Mineralogickochemická charakteristika ložísk 

S p o d n ý s o ľ n ý o b z o r 

Soľ na prešovskom ložisku je prítomná v podobe slaných ílov, soľných lamín, 
soiných polôh, soľných brekcií a sekundárnej vláknitej soli. Slané íly obsahujú 
obyčajne 5 — 10 % soli, slané pieskovce 5 — 20 % soli. Slané brekcic 50 — 90 % 
soli. Polohy soli sú znečistené prímesou ílu, resp. síranov o obsahu spravidla 
5 — 10 %. Za dôkaz krátkej migrácie (snáď maximálne len niekolko desiatok 
metrov) možno považovať aj paragenetickú väzbu soľných telies v zóne najinten
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živnejšieho vývoja evaporitických síranov. Na prevahu vláknitých variet soli na 
prešovskom ložisku, avšak v inom genetickom ponímaní, poukázal už M. V a-
š í č e k (1954). 

Kedže ložisko sa dnes dobýva lúhovaním, budeme charakterizovať kvalitatívne 
vlastnosti suroviny na základe lúhovacej skúšky typického vzorku soli z vrtu 
č 45 z hĺbky 730 m. Výluh — 91 %, nerozpustný podiel — 8,7 %. 
' Chemizmus odparku: NaCl 88,06 %, Si02 0,02 %, AI2O3 0,01 %, CaO 

1 51 %, SO3 2,59 %, K2O 0,03 %. 
'Chemizmus nerozpuslného podielu: SÍO2 4,04 %, AI2O3 0.78 %, Fe203 

0,41 %, CaO 0,87 %, MgO 0,31 %, SO3 0,51 %, str. žíh. 0,93 %. 
Vykonali sme aj analýzu nečisteného prirodzeného odparku prešovskej (soľno

banskej soíanky s nasledovným výsledkom (v % ) : NaCl 98,61, Ca 0,37, 
Mg 0 02, SO4 0,81, KC1 0,16, Si02 0,04, AI2O3 0,01, Fe203 0,012, T1O2 
stopy, CaO 0,10, MgO 0,03. 

Kvôli úplnosti uvedieme aj chemické zloženie vákuovej soli: í\aCl yy.l — 
99 3 %, nerozpustný zvyšok 0,0  0,1 %, S0 4 0,5  0,75 %, Ca 0,02 
0,04 %, Mg 0,01  0,018 %, K stopy  0,1 %, AI2O3 + Fe203 st., CO3 
0,01  0,05 %, H2O 0,05  0,09 %. 

Primárna soľ  kubické kryštály zakalenej soli z ílu — ma podľa A. C. He
ringa (in A. Polák, 1955) nasledovné obsahy jednotlivých prvkov. V 0,001, Ti 
0,015, Al 0,02, Cu 0,001, Si 0,04, Mg 0,03 Fe pod 0,001. 
V r c h n ý s o ľ n ý o b z o r 

Kamenná soľ vytvára jemné až hrubokryštalickč (do 3 cm) agregáty. Sú často 
prerastené syngeneíickými ílovitými prímesami. Zdá sa, že :;o zvyšovaním sa 
pelitickej prímesi zväčšuje sa i zrnitosť solí. Najčistejšie polohy soli, dosahujúce 
niekedy aj 20—30 m i viac, sú tvorené monolitnou svetlošedou masou bez zre
teľného zmenia. Najčistejšia poloha soli na ložisku Zbudza sa vyvinula na báze 
soľného tc'esa. Smerom do nadložia sa objavujú podstatne viac znečistené variety 
často s mocnými vložkami a medzivrstvami ílov. Primes syngenetického ílu, 
najmä pokiaľ ide o tenké vrstvičky centimetrového radu, stratila svoj pôvodný 
:h;;raktcr a p/e kryštalizačnú mohutnosť halilu bola rozvlo:kovaná medzi kryšta
lické indiidua a tvorí šmuhy, závalky, zrná, intergranulárne povlaky a pod. 
Okrem ílovitej prímesi obsahujú soľné telesá kenkrécie anhydritu o veľkos'i od 
niekoľko milimetrov do niekoľko centimetrov, ktoré pod vplyvom atmosferilií 
hydratujú a vytvárajú bieie výkvety na soli. Sú to syngenetické evaporitické 
konkrécie, pod mikroskopom majú zreteľne radialnotyčinkovitú štruktúru. 
O hlavných soľných telesách niet pochýb, že sú to primárne sedimentárne šošovky 
len diageneticky rekryštalizované a v prípade ložiska Zbudza aj slabo diapyricky 
nadurené na elevačnej zbudzanskozalužickej hrásti. O tom svedčia textúry do
konalého plastického tečenia, zistené v banských dielach. Okrem týchto soľných 
telies sa na ložisku, ale hlavne v jeho blízkom oko'í, vyskytuje aj číra čistá vlák
nitá soľ, vypĺňajúca pukliny, lemujúce ložiskové teleso. Maximálna mocnosť vlák
nitej soli je až 1 m. Občas je táto soľ ultramarínovo modrá, sfarbená pravde
podobne iontami kovového sodíka v mineráli. 

Chemicko-technologická charakteristika vrchného soľného obzoru. Existuje ne
pretržitá škála prechodov medzi čistým ílom, sadrovcom a kuchynskou soľou. 
Tieto zmeny môžeme domenštrovaí chemickými analýzami (tab. 1). Uvedené 
analýzy svedčia o tom, že evaporitická sedimentácia vo vranovskej oblasti bola 
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pomerne nekľudná a že soľ je tu značne znečistená. Treba však podotknúť, že 
70 % analýz vykazuje obsah NaCl nad 75 %, preto priemerný obsah NaCl 
preskúmaných blokov vranovskej oblasti je pomerne vysoký (tab. 2). 

Z oblasti ložiska Zbudza bola sedimentácia v období formovania sa ložiska 
kľudnejšia, preto sa tu vyvinuli až niekoľko desiatok mocné čistejšie polohy ka
mennej soli najmä na báze soľného ložiska. Napríklad vo vrte Zb—18 v hĺbke 
od 384 do 426 m neklesol obsah NaCl pod 90 %. Slané íly a soľné brekcie tu 

Obr 5 
Kresba mikroskopickej štruktúry soli z ložiska Zbudza — radiálne tyčinkový agregárt — anhydrit 

— zväčšenina 33 krát. Nikoly II. 
Fig. 5 

Pattern of Microscopic Structure of Salt from the Deposit Zbudza — radial rodlike aggregate
anhydrite — magnified 33 x. Nicols 
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majú podradnejší vývoj. Vcelku však aj tu možno pozorovať plynulé prechody 
medzi ílom — soľou a sírami. 
a zdá sa, predstavujú sčasti laterálny a sčasti vertikálny ekvivalent soľného vý
voja. 

Škálu prechodov od soli po ílovitý sediment môžeme demonštrovať na príklade 

Škála obsahov soli v horninách ložísk vrancvskotaklovskej oblasti (%) 
Tabuľka 1 

vzorok, vrt 
a metráž m 

K D  3 600,8 
K D  3 546 

536 
598 

V S  1 2 7 9 
287 
283 

V S  2 4 1 0 
418 

NaCl 

2,93 
10,26 
20,85 
33,35 
44,52 
61,75 
76,59 
83,16 
94,31 

chemické zloženie 

S 0 4 

0,6 
1,63 
0,53 
1,73 
1,09 
2,18 
1,65 
1,27 
1,25 

Ca°° 

0,22 
0,61 
0,19 
0,70 
0,32 
0,82 
0,63 
0,51 
0,53 

Mg°° 

st. 
0,02 
0,02 
st. 
0,02 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 

nerozpustný 
zvyšok 

95,01 
86,56 
77,30 
63,28 
53,72 
34,86 
20,60 
14,79 
4,04 

Priemerný chemizmus soľných telies vranovskočaklovskej oblasti (%) 
Tabuľka 2 

oblasť 

Dlhé Klčovo 

Vranov 

NaCl 

83,64 

75,29 

so4" 

0,95 

1,49 

Ca" 

0,43 

0,56 

Mg°° 

0,01 

0,012 

Škála obsahov soli v horninách ložiska Zbudza 
Tabuľka 3 

Z b  1 8 

metráž 
m 

261 
273 
280 
421 

NaCl 

17,52 
86,72 
95,76 
99,28 

SO4 

1,81 
0,57 
0,38 
0,32 

Ca 

0,75 
0,26 
0,17 
0,15 

Mg 

0,02 
0,01 
st. 
st. 

nerozpustný 
zvyšok % 

79,83 
12,33 
3,76 
0,31 

Dôkazom kľudnejšej sedimentácie je aj vývoj súvislejších polôh síranov najmä 
na severnej periférii soľných telies, kde sa sústreďujú na báze soľných polôh 
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vzoriek z vrtu Zb —18 (tab. 3). Chemizmus soli, ťaženej z prieskumných prác 
,'ožiska Zbudza, je uvedený v tab. 4. Chemizmus nasýtenej soľanky podľa tohože 
laboratória je: NaCl  314,36 g/l, S0 4  3,97 g/l, Ca '  1,76 g/l, Mg 
0,57 g/l. Soľ z ložiska Zbudza bola systematicky analyzovaná aj spektrálne, cha
rakteristické vzorky vykázali nasledovné výsledky (tab. 5). 

Podia výsledkov prieskumu predstavuje ložisko Zbudza zatiaľ najväčšiu eko
nomicky prístupnú akumuláciu kamennej soli vo východoslovenskom miocéne. 

Priemerný chemizmus komplexu zásob ložiska Zbudza je: NaCl — 72,52 %, 
Ca"  0,54 %, Mg"  0,01 %, S0 4 + 1,32 %. Osobitne vypočítaný che
mizmus objemu severovýchodnej okrajovej časti ložiska kolíše: NaCl 54,7 — 
97,19 %, SO40,61  1,73 %. 

Zdá sa, že významným bude i ložisko nachádzajúce sa východne od Michalo
viec — oblas( Zalužíc. Podľa údajov J. Č v e r č k a a D. Ď u r i c u (1966) 
je to vlastne samostatné pokračovanie ložiska Zbudza na tejže tektonickej štruk
túre (zbudzskozalužická hrásť). 

JZ (SW) 
SV (NE) 

Mcňolcwce XII 

t 0 _ 

500-

Micholcvce XI 

1000-1 

Obr. 6 
Profil ložiskom soli M. Záluiice (upravené podlá J. Čverčku a D. Ďuricu, 1966) 

I — kvartér — deluviálne hliny, 2 — sladkovodné íly a slienité íly s uholnými slojami s vlož
kami zlepencov — plioctn, 3 — pyroklastické uloženiny subsekventného vulkanizmu, 4 — ryoli
tová kupola, 5 — slienité íly a pieskovce spodného sarmatu, 6 — pelitické až konglomeratické 
íúvrstvíe brakického hadenu d, 7 — slienité íly morského badenu c, 8 — solné teleso, 9 — 
tektonika, 10 — významná diskordancia, 11 — vrty. 

Fig 6 
Prfoile of the Salt Deposits M. Zahižice (adiustcd according to J Čvcrčko and D. Ďurica, 
1966) 
1 — Quaternary — deluvial loams, 2 — Freshwater; clays and marly clavs with coal seams 
witii conglomerate intercalations — Pliocene, 3 — Pyroclastic Deposits of subsequent volca
nism. 4  Khyoliu dome, 5 — Marly clays and sandstones of the lower Sarmatian, 6 — 
Pelitic to conglomerate complex of the brackish Badenian d, 7 — Marly clays of the marine 
Badenian c, 3 — Salt body, 9 — Tectonics, 10 — Important discordance, 11 — Boreholes 
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Podľa doterajších údajov a predstáv v ekonomicky prístupnej hĺbke (cca do 
500 m) sa nachádza ložisko vyvinuté na ploche asi 3 km2. Jeho priemerná moc
nosť bude iste niekoľko desiatok metrov. Kvalitatívne parametre čistých soľných 
polôh charakterizujú J. Čverčko a D. Ďurica v rozmedzí 96 — 97 %. NaCl, je 
zrejmé, že priemerná kvalita ložiska bude odlišná a možno s priemernou kvalitou 
ložiska Zbudza počítať. 

ChemÍ7mus vyťaženej soli z ložiska Zbudza 
Tabulka 4 

vzorok zložky 

rozp podiel 
NaCl 
Ca 
Mg 
SO* 
KCL 
ner. zvyšok 
SiO; 
A! .O, 
Fe ;0 , 
no. 
CaO 
MgO 

1 

97.043 
95 69 

0 370 
0,016 
0,825 
ruest. 
2,957 
nest 
nest. 
nest. 
nest. 
nest. 
nest. 

2 

98,46 
96,71 

0,57 
0,01 
1.22 
0,06 
1,54 
0.64 
0,18 
0,09 
0,01 
0,28 
0,02 

3 

99,80 
99,61 
0,04 
st. 
0,12 
0,02 
0,20 
0,11 
0,03 
0,034 
St. 
0,1 
0,02 

1 — priemer ťaženej soli z ložiska Zbudza (laboratórium Chemko Strážske) 
2  stredný otlkový vzorok ťaženej soli z ložiska Zbudza (laboratórium Geologický prieskum, 

Spišská Nová Ves) 
3 — vybraný vzorok sekundárnej vláknitej soli Zbudza (laboratórium Geologický prieskum 

Spišská Nová Ves). 

Spektrálne analýzy typických vzoriek soli z ložiska Zbudza 
Tabulka 5 

vzorok 2 

v.orok 3 

nad 1 % 

Na, Ca 

Na, Ca 

10,1 % 

Al, Mg, Si, S r 

Al, Si. Mg 

U 1  0 01 % 

Fe 

Fe 

0,010,001 % 

Mn, Ba 

Mn, As, Ba 

probl. 

Cu 

Cu, Sr 

Úprava a použitie suroviny 
Prešovské ložisko sa využíva už od niekolko storočí. Najstaršie písomné zmienky o ňom sú už 

od roku 898. Soľné pramene často menili majitela, až od roku 1749 oatrili stálu. Soľ sa získa
vala varením solanky. zachytávanej na prameni. Pre nedostatok soli bola razená v rokoch 1571 
a 1572 šachta Leopold v Sotnej Bani Touto šachtou bolo otvorené pomerne bohaté ložisko soli, 
ktoré bolo potom ťažené dalšimi siedmymi šachtami v blízkom okolí a chodbami, ktoré tieto 
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-t Obr. 7 
Litologitké profily soľnými ložiskami východného Slovenska 

A — vrt č. 35 — Solivar (nadm. výška ústia vrtu 288,78), 
B — vrt č. 47a — Šebastová (nadm. výška ústia vrtu 301,38), 
C — vrt č. Zb—18 — Zbudza (nadm výška ústia vrtu 125,164), 
D  vrt K D —3 — Dlhé Klčovo (nadm. výška ústia vrtu 118,48); 
1 — slienité íly, 2 — laminy a konkrécie síranov, 3 — polohy pieskovcov, 4 — solné telesá 
a medzivrsťvy soli, 5 — poloha siltovcov. 

Fig. 7 
Lithological Profiles of Salt Deposits in Eastern Slovakia 
A — Borehole 35 — Solivar (level of ti,e borehole collar 288,78) 
B — Borehole 47 a — Šebastová (altitude of the borehole collar 301,38). 
C — Borehole Zb—18 — Zbudza (altitude of the borehole collar 125,164 i. 
D Borehole KD — 3 — Dlhé Klčovo Uevel of the borehole collar 118,48): 
1 — Marly clays, 2 — laminae and concretions of sulphates, 3 layers of sandstones, 4 — 

Salt bodies and interjacent beds of salt, 5 — Siltstone layer. 

šachty spojovali. Situácia týchto banských prác je zakreslená na niekolkých banských mapách 
z tejto doby, najlepšie na mape F Hauera z roku 1751. 

V noci z 21. na 22. februára 1752 solné ložisko postihla katastrofa. V južnej chodbe, v ktorej 
sa už dlhší čas neťažilo, nastal prieval vôd. Voda zatopila šachtu Leopold do výšky 65 m. Po 
určitej dobe bol urobený pokus o ťažbu solanky zo zatopenej bane a to s dobrým výsledkom. 
Preto v blízkosti šachty Leopold bol postavený solivar František a pozdejšie i Ferdinand, v kto
rých sa solanka spracovávala. Z bane sa ťažila dvoma mtchami z volských koží (5 a 7 hl), 
vyťahovaných zo šachty žentúrom. Celé toto vybavenie sa na šach'e zachovalo podnes a je vy

nikajúcou ukážkou banskej techniky. Solivar bol v prevádzke do nedávnych čias. Solanka zo šachty 
Leopold sa ťažila do drevených nádrží, odkiaľ sa napúšťala do panví solivaru. Denný prítok 
solanky do šachty bol asi 500 hl, solanka obsahovala asi 30 % soli. 

V rokoch 1922 až 1925 bol pri stanici v Prešove vybudovaný nový solivar. Od roku 1946 sa 
v ňom spracováva solanka získavaná umelým lúhovaním soľného ložiska v Soľnej Bani. 

Terajšia ťažba soli na prešovskom ložisku je asi 44 000 ton ročne. 
Ložisko Zbudza, ako reprezentanta badenských ložísk, by bolo možné z hľa

diska dnešných technických možností ťažiť povrchové, bansky i lúhovaním. 
Medzi hlavných spotrebiteľov priemyslovej soli počítame u nás predovšetkým 

výrobcov chlóru, ktorí spotrebujú cca 40 % dovážanej priemyslovej soli, ďalej 
výrobcov sódy s cca 30 % spotrebou. Výroba dechtových farieb, syn:etického 
kaučuku a niektorých anorganických so'í spotrebuje 10 % priemyslovej soli. 
Približne 20 % spotrebujú iné rezorty, hlavne Minis erstvo potravinárskeho prie
myslu, Ministerstvo spotrebného priemyslu ap. 

Kvalitatívne požiadavky jednotlivých spotrebiteľov zatiaľ nie sú zakotvené 
v ČSN. Napr. CHZWP Nováky, ktoré spracovávajú prakticky najkvalitnejšiu 
soľ, dovážanú zo ZSSR a pracujú s veľmi nízkou hodinou škodlivých iontov 
v soľanke požadujú: NaCl min. 99 %, Na2S04 max. 0,2 %, MgO max. 0.02 % 
a CaO max. 0,08 %. Naproti tomu napr. Spolana Neratovice nemá tak prísne 
požiadavky, zrejme preto, že pracuje s menej kvalitnou nemeckou soľou a s väč
ším obsahom škodlivých iontov: NaCl min. 98 %, SOa max. 0,6 %, Mg max 
0,02 % a Ca max. 0,2 %. Podobné požiadavky ako amalgámová elektrolýza má 
i výroba sódy. Požaduje sa hlavne čím najmenší obsah Mg a Ca. 

Kvalitatívne porovnanie dovážaných kusových solí a soli baníckym spôsobom 
vyťaženej z ložiska Zbudza uvádza nasledovná tabuľka: 
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Porovnávacie hodnoty dovážaných solí a kusovej soli. ťaženej v Zbudzi 
Tabuľka 6 

% 

NaCl 
Na,S0 4 
MgO 
CaO 
R203 
nerozp. zbytok 

ZSSR 
Solotvina 

99,60 
0,16 
0.02 
0,07 
0,01 
0,16 

RLR 
Daj ca
latorií 

99,50 
0,30 
0,01 
0,14 
0,01 
0,03 

NDR 
niekoľ. 
lokalít 

98,50 
0,90 
0,02 
0,21 
0,01 
0,20 

PLR 
niekoľ. 
lokalít 

99,00 
0,60 
0,01 
0,15 
0,01 
0,20 

CSSR 
Zbudza 

94,45 
1,20 
0,01 
0,50 
0,01 
3,75 

Okrem uvedených kvalitatívnych požiadaviek v predchádzajúcej stati je zásad
ná požiadavka na soľ pre amalgámovú elektrolýzu v tom, že sa nepripúšťajú ob
sahy ťažkých kovov, najmä Ce. Ti a V. 

Podľa spektrálneho rozboru boli zistené niektoré ťažké kovy aj u soli z ložiska 
Zbudza. Výsledky trepacích skúšok so soľankou vyčistenou bežným spôsobom 
ukázali, že tieto soľanky prakticky vôbec neurýchľujú rozklad amalgámu. Uká
zalo sa teda, že solanka je po stránke obsahu ťažkých kovov vhodná pre účely 
elektrolýzy. 

K tomu, aby sa mohlo jednoznačne usúdiť, či soľ z lokality Zbudza je vhodná 
pre priemyselné zúžitkovanie — amalgámovú elektrolýzu — bolo rozhodnuté 
urobiť skúšku v CHZWP Nováky. Získané výsledky prevádzkovej skúšky so 
zbudskou kusovou soľou ukázali, že 
— zbudzská soľ je vhodná na spracovanie v amalgámových elektrolýzach, ked sa 

soľanka zbaví nerozpustných podielov zo soli a príslušne sa znížia rozpuste
né nečistoty — sírany, horčík a vápnik; 

— vratná soľanka pri opätovnom styku s kalmi, v ktorých boli dokázané stopo
vé množstvá ťažkých kovov, tieto nerozpúšťa a nehrozí teda zvýšenie tvorby 
vodíka a chlóru pri vlastnom procese elektrolýzy; 

— obsah nerozpustných podielov zo soli sa dá, vzhľadom na jeho sedimentačné 
vlastnosti, jednoducho jednostupňovým mechanickým usadzovaním a filtrá
ciou úplne odstrániť a zaistí sa dobre vyčerená, vodojasná solanka, vhodná 
pre elektrolýzu. Množstvo kalov spolu s produktami zrážania predstavuje 
0,425 m3 lahko tečúcej suspenzie alebo 0,17 m3 hutných kalov na výrobu 
1 t 100 %ho lúhu sodného; 

— spotreba soli na výrobu jednej tony 100 %ho lúhu je podľa urobených me
raní 1,7 tony. 

Najvýhodnejší postup využitia soli z ložiska Zbudza je získavanie soli soľan-
kovaním a to vrtmi z povrchu. Ako investičné tak aj prevádzkové náklady sú pri 
tomto spôsobe minimálne v porovnaní s hlbinnou ťažbou. Uvedený postup sa 
doteraz nedoporučoval a to z toho dôvodu, že boli vážne pripomienky k znehod
noteniu ložiska pre event, hlbinné dobývanie, aj ked táto alternatíva využitia 
zásob je najreálnejšia v prípade dalšej výstavby Chemka, n. p., Strážske. Po 
stránke ekonomickej je tento postup veľmi výhodný, nakoľko náklady na 1 tonu 
soli solankovaním by neprekročili hodnotu 25 Kčs, (v cenách roku 1966). 
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Rock salt 

JAN SLÁVIK 

The East Slovakian Miocene is the Only region in Czechoslovakia, where industrial 
accumulations of rock salt are found. According to present state of investigation the 
total amount of geological resources of rock salt largely exceeds 1,5 miliards tons. 

Economic rock salt accumulations, known at present, originated in two geological 
periods: the lower salt horizon in the Carpathian and the upper salt horizon in the 
marine Tortonian s. s. (Badenian c). 

In the sense of micropaleontological determinations by V. Kantorová (1954, 1957), 
I. Cicha and J. Kheil (1962) we range the deposit of the lower salt horizon (Soľná 
Baňa) stratigraphicaly into the Carpathian, whereby the PrešavskoKošická kotlina 
Basin differs from the East Carpathian inner basins, where the equivalent salt
bearing horizon has not been established till now. The saltbearing layers is mainly 
formed by grey to darkgrey marly illite clays, in which layers of contaminated 
rock salt, laminae of gypsum and anhydrite and scarcely thin banks of sandstone 
are found, 5—30 m thick. The salt—bearing complex is fractured by a system of 
faults of N—S direction into a series of blocks, generally lowering the deposit to the 
north and east. 

The salt bodies are irregularly developed lenticles of predominantly small planary 
dimensions (several 100 m). The salt deposit has frequently not preserved primary 
sedimentary evaporite textures but is formed by secondarily remigrated bodies. The 
process of migration we consider as spatially confined to original area of deposition 
and its nearest vicinity. 

Optimum conditions for the origin of salt deposits, however, started as late as the 
Upper Tortonian (Badenian c). Lithological development may be characterized very 
suitably in the profile of borehole Zb—32 in the northeastern part of the Zbudza 
deposit. At the depth of 590 m the base of evaporite complex lies, formed by a layer 
of gypsum 15 m thick. The gypsum is virtually hydrated anhydrite, highly primarily 
(pelitically) contaminated mechanically. 

Overlying the gypsum and underlying the proper salt body a layer of marly clay 
appears, about 10 m thick, in which distinct microfolds originated as a consequence 
of plastic deformations of gypsum and salt. Above this layer rests layer of slightly 
contaminated salt almost 50 m thick with deformed clay microlaminae and 10 cm 
intercalation of sandstone. At the depth of 510 m the salt layer is interrupted by an 
intercalation of clay 3 m thick, which is also highly deformed and in its oveirlier 
a layer of rock salt is present bout 75 m thick with increased content of contami
nations in the form of several 5—10 m intercalations of sandstone or clay. From 
435 m depth the pelite complex reappears, containing laminae, concretions and 
grains of gypsum to a distance of about 25 m from the salt, these disappear then 
and instead of them coal fragments andá highly sandy admixture set on at the 
bedding planes. 

The deposits of salt of the upper salt horizon have the shape of beds and elonga
ted lenticles. The longitudinal length of the salt bodies from the Vranov—Caklov 
area is about 20 km and thickness of the salt horizon varies from 6 to 130 m. The 
northern boundary of the deposit body is known in general while the extent in 
the south has not been so far known because of deep sinking of the salt horizon. 
The block lying not deeply is about 1 km wide and on it the deposit is situated at 
the depth in the limits of 250—1000 m. The investigated sections in the area of Dlhé 
Klčovo and So.r are situated at the depth of 250—420 respectively 590-730 m (salt 
layer base). 

The deposit Zbudza NW of Michalovce is formed by two lenticles of longitudinal 
length more than 3 km, more than 1.5 km wide. Thickness varies from 5 to 
180 m, depth of position from 160 to 600 m. 

The Bast Slovakian Miocene is the only region in Czechoslovakia, where industrial 
accumulations of rock salt are Sound. 
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