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Sledovaní úniku Ioužícího roztoku na ložisku Smolník 

(1 obr. a 1 tab. v textu) 

JOSEF HANZLÍK* JAN SKALICKÁ** - JAROSLAV VYDRA*** ľ 

Recherche des fuites de la solution lesivée dans le gite de Smolník 

Ľapplication de la méthode moderne ďexploítation— celie de lessivage des métaux
dépend des conditions hydrogéologiques du gisement. Ľauteur recherche le roulement 
de la solution lessivée et son influence sur le milieu de ľeau supeficielle et souterraine. 
Dans le gite de Smolník, on observait les fuites de la solution lessivée ä ľaide de ľindica
teur. On a découvert de nouveaux chemins de roulement de la solution lesquels ne sont 
pas situés dans la region supposéc de lessive de cuivre. 

Haó.iKi,i<nH(_ VTOKM BUiuejiaiHBaiouiero pacTBopa B Metiopo/K.ieuHM CMO.IHHK 

ripHMenenHe coBpe.Meniioro 3Kcn.iyaTauHonnoro Meioja — Bbiiue.iaqHBaHHe 
MCTa.i.ioB o6yc.ioB.ieno rfuporeo.iorHiecKHMH yc.iOBHHMH MecTopo/KjeHHH. KpoMc 
roro onpeaciaeTCH cnocoô uHpKy.iHiiHH Bbime.iaqHBaioiuero pacTBopa H ero B.IHH
HHe Ha oKpy/Karomyio noaepxHOCTHyio H noj3eMnyio BO.IV. B Mecropo/KjenHH 
CMO.IHHK na6.noaa.iacb yTeMKa Bbime.iaHHBaiomero pacTBopa npHMeneHBeM HIIJH
KaTopa. OnwT noKasa.i HOBbie nyTH uypKy.iauHH paciBOpa BHe ripe.ino.iaraeMOH 
o6.iacTH Bbiuje.iaMHBaHHfl MO.IH. 

Rozvoj tradičních i nových prúmyslových oboru se projevuje ve stále rostoucí spotrebe kovu, 
což vede k rýchlemu vyčerpávaní ložisek bohatých rud. Výzkum se proto zaméruje na hledání no

vých postupu v technológii téžby a úpravy rud s nízkou kovnatostí. Jedna z nových, nekonvenč

ních dobývacích mctod je loužení rud, které umožňuje získat kov z chudých rud v podmínkách, kde 
klasický téžební postup je neekonomický. 

Princíp metódy spočíva ve vhodném zavedzní loužícího roztoku k rudní složcs v ložisku nebo ulože

né na halde a odvádéní obohacsného roztoku na cem^ntační zaŕízení. Loužící proces muže probíhat 
buďjako chemický jev prostým rozkladem rudních minerálu, nebo výhodnéjí (za určitých podmí

nek) s využitím činnosti autotrofních baktérií — Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans. 
Použití metódy loužení je určeno typem ložiska a jeho strukturru'mi a hydrogeologickými pomery. 

Hornická činnost predstavuje vice či méné negatívni zásah do prírodního prostredí urči té oblasti. 
Nepfíznivé vlivy vyvolané téžbou suroviny se projevují v porušení prírodního režimu podzemní 
vody hlubokým drenážním účinkem hornických prací na okolní zvodnélé horniny. Poznaní hydro

geologických pomeru určitého ložiskového území nemá tedy jen význam ve vztahu k vlastní téžbé, 
ale má širší platnost v rámci hydrogeologického regiónu. Význam studia hydrogeologické proble

matiky pri aplikaci metódy loužení je zvlášť patrný, neboť do ložiska se zavádéjí roztoky, jejichž 
úniky nebo infiltracs do okolních zvodnélých hornin mohou zhoršovat kvalitu povrchové či podzem

ní vody. 
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Príprava ložiska pro téžbu kovu loužením vyžaduje proto stanovení rady ložiskové- hydrogeolo
gických charakteristík. Nutno pŕipomenout, že jde zpravidla o ložiskové horniny porušené hornickou 
činností. Za nejpodstatnéjší považujeme určení zpúsobu zavádéní loužícího roztoku do vymezené 
časti ložiska, smeru a rýchlosti jeho obehu a bilance ložiskových vod ve vztahu k loužícímu proce
su. 

Metoda biologického loužení kovu z rudy je aplikovaná na ložisku Smolník, které je první lo
kalitou v ČSSR, kde se téží méď v poloprovozním merítku uvedenou dobývací metódou. 

Ložisko Smolník leží mezi obcemi Smolník a Smolnická Huta ve Spišskogemerském rudohoŕí, 
částečné v hlubokém údolí Smolnického potoka, které má smer JZSV. Staré záznamy o dobývaní 
uvádéjí banskou činnost již ve 13. století. O velkčm rozsahu dobývacích prací svedčí mohutné staré 
haldy a četná dúlní díla. 

Geologicky pŕísluší území ložiska ke gelnické sérii, která tvorí mohutnou mcgastrukturu, uklo
nénou k jihu. Skladá se z vulkanogennosedimentárního komplexu hornin. Ložisko náleží k silur
ským tmavým bŕidlicím, které jsou součástí gelnické série a jejího nejmladšího pruhu, tmavých 
fylitú smolnicko-lucinobaňských (J. ILAVSKÝ — K. LITAVFC 1965). Zrudnéní ložiska (pyrit a Curu
dy) je syngenetické s gabroidním bázickým vulkanismem a varisky bylo metamorfováno a rekrysta
lizováno. Ložisko má generelní smer Z—V, s úkionem 70—80 k jihu; stejný prúbéh má bŕidlič
natost. Horniny jsou porušený zlomy podélného smeru (Z—V) a diagonálního smeru (SZ—JV, 
SV—JZ), s uplatnením vrásové tektoniky. 

Hydrogeologický tvorí ložisko horniny nepropustné pro vodu. Obeh podzemní vody je velmi 
omezený a závisí na tektonické expozici ložiska. V západní časti ložiska se vyskytují poruchy s velmi 
malými rozptýlenými prítoky. Akumulace vody v pokryvných sedimentech se vytváŕí v sutích a sta
rých haldách v okolí ložiska. V porovnaní s podložními ložiskovými horninami pŕedstavují pokryvné 
sedimenty dúležitý retenční horizont pro však povrchové vody do ložiska v jej i ch pŕímém podloží. 

Srážkové a povrchové vody se pŕes krycí formaci pomerné rýchle vsakují do starých dúlních dél, 
z nichž nékterá vystupuj! až do podloží háld nebo se projevují píŕmo na jejich povrchu propadlinami 
a zálomovými trhlinami. Obeh vody se soustŕeďuje na propojená stará dúlní díla, což se projevuje 
rýchlou reakcí dúlních prítoku na výdatné srážky v dobé táni nebo velkých dešťú. Dúlní činnost 
částečné zmenila propustnost ložiskových a okolních hornin vznikem propustnéjších porúch a puklin, 
které se na krátkych úsecích dúlních chodeb projevují drobnými nesoustŕedénými prítoky. 

Pro zavedení biologického loužení rud byla zvolená opustená z. část ložiska Smolník, tj. úsek 
dolového pole mezi nynéjší hlavní jamou Pech a opustenou jamou Rottenberg, vzdálených od se
be 1000 m (mapa). Oblast je rozľárána tŕemi patry, vzájemné propojenými komíny. Nejvýše je po
ložen obzor Karitas, prístupný s povrchu historickou štólou Kalb. Obzor je ražeň jako smerná 
chodba v podloží ložiska s pfekopy do nadloží, kde jsou zastiženy tfi až čtyfi žilné partie zrudnční. 
Prítoky vody jsou zcela zanedbatelné. Podobné založené je I. patro, které je neprístupné pro zával 
u jamy Pech. Dúležitý je prítok vody z I. pátra komínem do téžní jamy na II. patŕe. 

Západní úsek II. pátra je hlavním odvodňovacím dilem celé z. časti ložiska. Prítok z této oblasti 
k jámé Pech se pohybuje kolem 0,0083 m3 . s"1 (498 1 . min 1). Hlavní část prítoku tvorí patrné 
dúlní vody ze starého revíru Rottenberg v z. pokračovaní ložiska, dále atmosferické srážky a částeč
né povrchové vody, prosakující ze Smolnického potoka po trhlinách v místé jeho križovaní pŕes z. 
část ložiska. 

Na svazích nad ložiskem se nacházejí po celé jeho délce staré haldy o prúmérné nosnosti 15 m 
a odhadnuté celkové hmotnosti 10" kg materiálu. Strední obsah medi v haldách činí 0,3 % a ve sta
rinách ložiska 0,7 až 1 %. Aplikace metódy loužení spočíva ve zkrápéní povrchu háld loužícím 
roztokem (upravená kyselina sírová s baktériemi), který prosakuje do starín a dúlních dél ložiska, 
odkud je odvádén jako součást prítoku na II. patŕe — západ. Tento postup se overil nejen kvalita
tívne s použitím indikátoru, ale též kvantitatívne zvýšením prítoku na II. patŕe v prúbéhu zkrápční 
háld roztokem (V. ŠPAČEK — J. BERÁNEK 1971). Pri nékterých pokusech jsme^ konštatovali výskyt 
indikátoru ve Smolnickém potoku. 

V roce 1971 se pokusné zahájila téžba medi biologickým loužením, zkrápéním povrchu háld 
loužícím roztokem. Z hlediska efektívnosti dobývací metódy bylo nutno sledoval, zda nedochází 
k nežádoucím ztratám loužícího roztoku mimo ložisko, neboť ani bilance loužícího procesu nebyla 
vyrovnaná. 
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V ŕíjnu 1972 se uskutečnil pokus vétšího rozsahu s cílem ovéŕit možnosti úniku loužícího roztoku 
do vodoteče. S použitím techniky míchání v agitátoru o velikosti 5 m3 se rozpustilo 4000 kg ku
chynské soli v 18 m3 vody. Roztok byl výkonným čerpadlem pŕečerpán na haldy — sekce lb a 9c 
(mapa). Tím se zajistil požadavek rýchleho zavedení indikátoru do haldového materiálu. Ďalším 
čerpaním vody na haldy se indikátor zatlačoval do horninového materiálu. 

Odberová místa byla soustŕedéna na Smolnický potok v úseku od jamy Rottenberg až k ústí 
stoly Karitas v prostoru závodu (místa P I — P i l ; mapa). Výskyt indikátoru se dále sledoval v ja
rné Rottenberg, pŕívodním kanálu pred ústím štóly Kalb, v celkovém prítoku na II. patŕezápad, 
prítoku vody z I. pátra komínem u jamy Pech, na chodbe na obzoru Karitas a v kopané sonde 
umísténé v prostoru závodu. Pozitívni nálezy indikátoru jsou uvedený v tabulce 1. 

Koncentrace chloridu v odberových místech 
Tab. I 

čas od počátku pokusu 
h 

0 
18 
24 
42 
48 
66 
72 
90 
96 

114 
120 
138 
144 
162 

Rottenberg 
mg . I1 

7,1 
11,— 
11,— 
14,— 
21 ,— 
32 — 
21 — 
27,— 
42,5 
35,4 
42,5 
31,9 
42,5 
42,5 

II. patro—západ 
m g . 1 l 

14,— 
11,— 
— 

H — 
— 

18 — 
— 

14 — 
— 

38,9 
— 

56,6 
— 

53,1 

Významným pŕínosem pokusu bylo zjišténí indikátoru v jámé Rottenberg. Prokázaly se dŕivéjší 
predpoklady o napojení opusteného revíru Rottenberg na stávajíci revír jamy Pech. Z hlediska 
loužení kovu z rudy je tento poznatek velmi dúležitý,n;bs.' u'caijjj, že mší S3 vyluuj; i v tDti'o 
dolovém poli pri zkrápéní háld v jeho okolí. Pri pokusu se zkrápéla halda 1 b, která leží v pŕímé linii 
300—350 m v. od jamy Rottenberg. Výskyt nékolika nejvyšších koncentrací indikátoru, a to po 
66 h a 96 h od počátku pokusu, ukazuje na rozličné cesty postupu indikátoru k jámé. Druhé odberové 
místo s pozitivními nálezy chloridu je celkový prítok vody na II. patŕe — západ. Nejvyšší koncentra 

ce indikátoru byla zjišténa za 138 h. Z časového prubéhu jednotlivých obsahu indikátoru lze soudit, 
že indikátor byl již obsažen v dúlní vode, pŕitékající od jamy Rottenberg. Vzájemnou souvislost 
dokazuje skutečnost, že indikátor nebyl zjištén ve vode, pri tékající komínem z I. pátra. Rozdíl 42 h 
mezi maximálni koncentrací indikátoru v jámé Rottenberg a v II. patŕe — západ je pusoben vod
ním pŕedélem spojovací chodby mezi obéma revíry. Chodba na II. patŕe — západ stoupá od jamy 
Pech z kóty 437 m n. m. na kótu 442 m n. m., což je tčž úroveň hladiny vody v jámé Rotten
berg. Náraží II. pátra této jamy je na kóte 436 m n. m. V podstate jde o predel, pŕes který dulní 
voda volné prepadá k jámé Pech. Rychlost proudéní vody v úrovni II. pátra jamy Rottenberg je 
pomerné vysoká, podlé doby nálezu chloridu v celkovém prítoku vody na II. patŕe — západ. 

V ostatních pozorovaných místech nebyly zjištény žádné nálezy indikátoru. Úniky loužícího 
roztoku do Smolnického potoka mohou nastat zrejmé jen pri náhlych vodních pŕívalech z dešťú, 
tání a pod., kdy voda odteká po povrchu háld. Z pokusu vyplynul dále záver pro stanovení bilance 
loužení, neboť dúkazem o napojení revíru jamy Rottenberg na loužení medi se v podstate vysvčtlily 
nékteré nepravidelnosti pri bilančním hodnocení celkového procesu. 
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Výsledky pokusu, které tvoŕíly součást ložiskovéhydrogeologického výzkumu, pŕíspély k reali

zaci metódy biologického loužení medi. Současné se]prokázalo, že aplikací metódy pri povrchovém 
zpúsobu loužení nedochází k úníkúm loužícího roztoku do Smolnického potoka, čímž nejsou na

rušený vodohospodárske zájmy v další časti toku. 
V souvislosti s aplikací metódy loužení kovu z chudých rud je ŕcšení ochrany prírodního prostredí 

nedílnou součástí hydrogeologického výzkumu na dalších lokalitách v ČSSR. Sledovaní možných 
negativních vlivú loužení rud na prírodní prostredí probíhá nejen v období prípravy ložiska, ale 
i v období vlastní téžby kovu. 

Doručené 18 .3 . 1974 
Odporučil S. Gazda 
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The investigation of the leakage or used leaching solution the at Smolník ore deposit 

JOSEF HANZLÍK — J A N SKALICKÁ — JAROSLAV VYDRA 

The leaching of metals by suitable solutions presents a modern exploitation method enabling the 
extraction of low grade ores. The application of this method depends on the hydrogcological 
conditions of the deposit and especially on the choice of the method of introduction of method of the 
leaching solution and its circulation. The study of the effects of the solution on the neighbouring 
surface and underground waters is also important. The Smolník ore deposit located in southeastern 
Slovakia is the first one, where copper is extracted by biological leaching. By means of an indicator 
we studied the losses of the solution which was spread on the surface of dumps situated above the 
deposit. 4000 kg of sodium chloride was used for the experiment. The results revealed new circula
tion ways into the abandoned mining areas and this understanding enalded to reach a contributed 
to greater precision in the balanceing of the leaching process. Further it was verified that there is 
no leakage of the leaching solution into the stream flowing over the deposit. 
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