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číslo 12-13 MINERALIA SLOVACA (Zbornik o Perudných 6Uroviná.:h Slovenska ) je w sta
ven.: z ma•er iálov, ktoré boli pripra vené na konferenciu o nerudných s•1r.:i;,in.ích Če~ko,lovenska . 
Keďže konferencia sa neuskutočnila, materi ály 10 Slovenska predkladá ,ne odbomcj ,·erejnosti 
v tomto dvojč ís le v pôvodnom znení, ktoré si, p ridržiava jednotnPj o•novy výboru konferencie_ 
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MINERALIA SLOVACA ROC . III. (1971) č. 12-13 

úvodom k Zborníku o nerudných surovinách Slovenska 

Koncom roku 1971 a začiatkom roku 1972 uplynulo 20 rokov, kedy, podla 
v::;oru Sovietskeho zväzu, bola daná geologickému prieskumu nerastných surovín 
stranou a vládou základná a podmieňujúca organizačná štruktúra - vznikli sa
mostatné geologicko prieskumné organizácie. Do roku 1958 bota organizácia 
;;načne rozdrobená do jednotlivých priemyselných rezortov, avšak zlúčením do 
jednotne j geologicki j služby v štáte nadobudla to postavenie v rámci národného 
hospodárstva, ktoré je j vzhladom na dôléžitosť právom prináleží . 

Počas uplynulých dvadsiatich rokov geologická služba zabezpečila v plnej 
miere rastúce potreby surovín pre rozvíjajúci sa náš priemysel, najmä v nerud
n ých surovinách, kde kryje celú potrebu nášho štátu i Slovenska. Týchto dvadsať 
rokov je poznamenaných nevídaným rozmachom ťažby nerastných surovín na 
Slovensku. Možno konštatoval, že všetky súčasne priemyselne ťažené zásoby 
nerastných suro1Jín boli preskúmané generáciou geologicko-prieskumných pra
covníkov, spätých s geo!ogicko-príeskumnýmí organizáciami. 

I keď, pokiaľ sa týka rudných a uholných surovín, nekryje naša surovinová 
báza spotrebu nášho priemyslu na Slovensku, predsa geologický prieskum umož
nil svojimi prácami nie!en udržať životnosť starých ťažobných revírov, ale i ich 
podstatné zvýšenie lažby a založenie ďalších nových ťažobných závodov. 

Obrovský rozmach za uplynulých dvadsať rokou nastal v ťažbe nerudných 
surovín, podmienenej geologickým prieskumom. Prospekčnou aktivittJu geológov
prieskumníkov bol preskúmaný velmi značný počet stavebných hmôt ( štrkov, 
pieskov, stavebného kameňa, vápenca pre výrobu vápna, surovín pre výrobu 
cementu), ktoré bolí i predtým tradičnou bázou Slovenska . Na základe detailnej 
odbornej znalostí geologickej stavby územia Slovenska však boli objavené i pre
skúmané nerudné suroviny na Slovensku do tej doby neznáme ( kamenná sol, 
rc;znt keramické a ušľachtilé íly , bentonity , tu fy , perlity, kremme pre kremenné 
sklo , piesky pre sklársky priemysel a pod.) a umožnili a!ebo umožňujú za!ožiť 
nové priemyselné odvauia na Slovensku. Geologický prieskum magnez itov umož
nil obrovské zvýšenie výroby magnezitových výrobkov a postavil náš štát medzi 
prvé štáty vo svete v tomto odvetví. Žiaľ, je ešte značný počet surovín a ložísk 
neru dných, ktoré nie sú toho času ťažené, hoci by mohli. svojím s,uovinouým 
potenciálom umožňovať ďalší rozvoj národného hospodárstva. Predpokladáme, že 
prevažná väéšina z nich sa bude v dohľadnom čase využívať v prospech celej 
našej elwnomiky. 

Pri takejto rozsiahlej dlhorocnej práci sa nazhromaždilo obrovské množstvo 
geo!ogických a surovinových poznatkov a informácií. Tieto sú však u prevážnej 
miere len v projektoch a záverečných správach uložených u archívoch a fondoch 
a nie je s nimi zoznámená verejnosť nielen geologicko-prieskumných pracovní
kov, ale i pracovníkov odvetví zaoberajúcich sa ťažbou nerastných surovín. 

Pri prílditosti výroi:ia dvadsiatich rokov Geologického prieskumu na Sloven 
sk u , dovoľujeme si predložiť širokej verejnosti - vo forme osobitného zborníka 
u rámci časopisu Mineralia Slovaca - dosiahnuté výsledky a poznatky celej 
širokej palety nerudných surovín na Slovensku . Materiály u tomto zborníku 
iste poslúžia širokej, najmä odbornej verejnosti pre informáciu o stave a mož-
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nostiach banského a priemyselného podnikania u nerudných surovinách a tým 
umožnia správnejšiu a presnejšiu orientáciu nášho priemyslu do budúcich ro
kou a plniť tým hlavné ciele záverov XIV. zjazdu KSČ pre rozvoj socialistickej 
spoločnosti u nás. Zároveň však tým chceme dokumentovať obrovský rozsah 
vykonanej práce širokého kolektívu geologických a geologicko-prieskumných pra
covníkov počínajúc robotníkom na vrtnej súprave, na rýhach, banských prácach, 
cez široký káder geologických, technických i riadiacich pracovníkov u tomto 
odvetví činnosti za 20 rokov, ktorí za ťažkých podmienok v teréne splňali úlohy 
i požiadavky kladené na geologický prieskum nátodným hospodárstvom. Zvlášť 
je nutné zdôrazniť, že tieto pracovné výsledky sa dosiahli generáciou geológov , 
ktorí boli vychovaní našou socialistickou spoločnosťou a teda splácajú tým svoj 
dlh daný do ich štúdia spoločnosťou predchádzajúcich rokou. 

Zeláme si a urobíme všetko pre to, aby úsilie celého kolektívu geologickej 
služby na Slovensku i do budúcich rokov maximálne splňalo úlohy kladené na 
nás národným hospodárstvom! 

Ing . Ján Sl á u i k, CSc., 
riadite!, Slovenský geologický úrad 

Bratislava 
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Ing. Ján Bartalský, 
riadite!, Geologický prieskum 
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MINERALIA S LOVACA ROC . 111. (1971) č . 12-13 

Ložiská barytu na Slovensku 

JAN BARTALSKÝ 

Les gisements de baryte. 

l.'au rcur décri t l ťs giscments et les ressources de baryte daru. Ie;; Carpate~ Occidentales, 
quant i1é des réserves, utilisation et production des articles clu commerce en baryte. 

Ložiská a výskyty barytovej mineralizácie v Západných Karpatoch sú ložis
kami hydrotermálnežilnými. Jedine hematito-sadrovcové ložisko Šankovce v Spiš
sko-gemerskom rudohorí so zvýšenými obsahmi barytu zaraduje väčšina autorov 
medzi ložiská sedimentárne-exhalačné. žilné hvdrotermálne ložiská sa nachá
dzajú vo viacerých geologicko-geografických oblastiach. Najdôležitejšia oblasť , 
zatiaľ jedine ekonomicky významná, je Spišsko-gemerské rudohorie . Baryty sú 
známe dalej v Nízkych Tatrách, vo Veľkej Fatre, v Malých Karpatoch a v Zem
plínskom paleozoiku. Toho času sa baryt dobýva· a vyrábajú sa z neho barytové 
predajné produkty jedine z ložiska Rudňany. Pred cca 2-3 rokmi, dobývacie práce 
v malom rozsahu lioli i na žilných ložiskách v blízkosti Krásnohorského Podhra
dia pri Rožňave. 

Geografické rozmiestnenie ložisk je znázornené na priloženom obrázku č . l . 

Popis jednotlivých ložísk 

Barytová mineralizácia na hydrotermálnych žilách v Spišsko-gemerskom rudohorí 

Geneticky, geochernicky i geologicky barytová mineralizácia v Spišsko-gemersltom rudohorí je 
súčasťou , resp. vyplýva z priamej viazanosti so sideritovou mineralizáciou. Barytová mineralizácia 
sa v , ásade koncen tru je do periférnych ca&•! SGR - do naj severnejších časti žilného tekto
nického pruhu Spiša v blízkostí severného obmedzenia SGR a do okolia Krásnohorského Pod
hradia , tak isto do bl ízkosti južného obmedzenia SGR. Na všetkých ložiskách i výskytoch sa 
barytová mineralizácia vyskytuje v. častiach povrchových a podpovrchových. V žílovine do h!bky 
postupne pribúda siderit a spolu s barytom vytvára vzájomné prerastania v rôznych pomeroch 
( technicky nazývaných ferobaryty) a nakoniec prejde mineralizácia do čisto sideritového zrud
nenia. Hlbkový dosah barytovej a ferobarytovej mineralizácie je maximálne 200-300 m, v prie
mere však nedosahuje viac ako 100-200 m. Baryt dosahu je väčšie hlbky na žilách mohutnejších 
čo do mocnosti i čo do smernej dlžky. 

Výskyty a ložiská barytu sa nachádzajú v 3 dielčích oblastiach: na severe 
v okolí Rudnian, na území medzi Krompachami a Jaklovcami, na juhu v okolí 
Krásnohorského Podhradia. 

Barytová mineralizácia v okolíRudnian 

Najväčším barytovým ložiskom na Slovensku je známe ložisko Rudňany, zvlášť 
žila Droždiak, severnejšie lož.isko Rudňany - Poráč - Zlatník a niektoré menšie 
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Ohr:,w k R glonálne rozloženie ložisk a výskytov barytu na Slovensku. (Zostndl J Barlalský) 
l. Rudnany :_ zila Droz.diak. 2. Rudriany - Poráč - Zlatník. 3. Rudňany - žila Zapálenica. 4. Rudňany - Por.íč - Nadlo:iuá žila 
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_ }' ig. 1. Regiona! Distribution of Barite Deposite and Occurences in Slovakia. (Compolc<l by J. Bartalský ). 
J - Ru<lúany •- Drožc:li k vein. 2 - R udľlany - Por:íc - Zlatnlk. 3 - Rudúany - vein Zapálenira. 4 - Rudľíany -- Poráč - 
Overlyi.ng Zlatník cin S - Krompachy - Prťdn.í Huba vein . 6 - Jaklovce - barite \'eíns. 7 - Krásnohorské Podhradil! - Štefan 
vein. 8 - I r · snohorské Po<lhr:iJ ie - Penlľk l'aiak v in. 9 - Krásnohorské Podh r;idie - Jozef vcin. ll) - Liptov~k.í Osada - Niž• 
mí M;ite1kov:\ \ in. 11 - Maluziná. 1~ - mol~ni" 13 - Šankovce. 14 - Ladmov e. 



žilné • ýskyty v okolí Poráča (nadložná žila Poráč -- Zlatník) , a južne od 
iily Rudňany - Droždiak, žila Rudňany - Zapálenica. 

Ložisko Rudňany - žila Droždiak 

žila Droždiak sa nachádza v horninách fylito-diabázovej (rakoveckej) sene 
karbónu, permu, resp. na ich vzájomnom tektonickom styku. Je viazaná ha mo
hutnú prešmykovú tektonickú liniu generálneho smeru Z-V so sklonom '.k juhu. 
Tektonická línia v horninách spodného, resp. stredného trias u vyznieva a teda 
i zrudnen ie do týchto hornín nepokračuje. 

Rakoveckú sériu tvoria ~ • imentárne č l eny (chlori-tické a chloriticko-sericitické fylity čiastočne 
hematitizo\'ané) . ktoré sa navzájom striedajú s výlevmi diabázov a ich pyroklastík-tufov a tufi
tov. Karbón začlenený ako westfál B leží diskordantne a trasgres!vne na crodovanom podklade 
rakoveckej série. Bázu tvoria hrubozrnnt zlepence, ktoré pozvolne vertikálne i laterálne prechá
dzajú do pieskovcov, arkóz až grafitických brid líc. Grafitickt! bridlke sa striedajú -- na jmä 
v strednej časti súvrstvia s tufmi, tufítmi a výlevmi diabázového vulkanizmu . Vo vrchnej častí 
súvrstvia ubúdajú vulkanické č leny. I permské súvrstvie transgresívne nasadá na vyerodovaný 
a zvrásnený podklad - rakoveckú sériu, alebo karbón. V bazálnej časti prevládajú zlepence, 
v strednej ča stí pieskovce a bridlice, vo Hchnej časti bridlice, miesta mi s polohami sadrovcov 
a anhydrítov. 

Žila D roždiak má smernú dižku nad 6 km (od šachty Rudňany-západ až µo 
uchý vrch) a na povrch vychádza len v centrálnej časti. Pozostáva z 2 až 

3 odžilkov, nazývaných ako Nadlož.ná , Stredná, Podl ožná žil a._ Hlavnou žilou 
„ je adložná, ktorá má sklon generálne 50°-90° k juhu. Dnes známa úklonná 

h!bka celého ložiska je cca 900 m a barytovej a ferobarytovefmineralizácie 200 
- 300 m. Mocnosť žily dosahuje maximálne 30 mľ priell1;erná mocnosť 6 m. 

Rudnianske ložisko mineralogick y detailne spracova1 J. H . B er n 'a d (1961). 
Podľa neho sukcesia minerálov je vyvinutá v 3 vývojových epochách s piatimi 
mineralizačnými periódami. ' 

\ 
' Hlavn~ mnoi.stv!i barytu vznikli v l. vývojovej epoche, v 3. tzv. barytovej minera lizačnei 

perióde: je takmer monominerálne tvorená barytom 1 - hlavná výplň rudnianských žíl; v žilnej 
•, ýplní je ako mladšia metasomaticky zatláča siderit 1. Takto sa vytvára jú pásikovité textúry sí
cieri t - baryt, nazý\'ané technicky ferobaryt. V tejto perióde v malých množstvách pribúda ešte 
siderit II. Baryt II , avšak len ako mobilizovaný nerast v malých množs tvách, sa este vyskytuje 

l l 1. vývojove j epoche v sullídickej mineralizačnej perióde'. •·, • • ,, 
V povrchových častiach žily baryt celkom prevláda, resp. je zrastený spolu so 

sideritom. Bary t do híbky postupne ubúda v prospech sideritu , pričGrfi ôližšie k po
nehu siderit je zatlačený barytom (obr. č . 2). Žilná výplň je často detailne 
pá skovaná, mif'stami brekciovi tá. H!bka hrarúce úplného nahradenia barytu side
ritom je rozličná v Tôznych úsekoch W a závisí od mladš~j parudnej t~ktoniky 
(obr. č. '3 ). V západnej'čästi · (Jama· .Z~pad) siaha baryt až po úroveň XIII. -
XVI. hórizontu, v streclnej 'čas ti l~n °p9 'úroveň II. horizontu, vo východnej časti 
(Baniská) pod IV. horizon t Rochusa á v najvýchodnejšej časti (tzv. Rudňany
východ ) opäť az po úroveň X. horizontu . V čast i Rudňany-východ nas táva ná
padná zmena mineralizácie vertikálne i smerne: baryt - resp . baryt - siderit 
je nahradzovaný aI)keritom s krť'.meňom, ktorý prechádza až do čistého kremeňa. 
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Obr. č . 2 

Schematický profil barytovou mineralizáciou ži
ly Draždiak vo východnej čuli lažuka Rud
ňany. (Na základe archlvnych materiálov zo-

stavil J. Bartalský.) 
1 - barytová a ferobarytová žilná výplň, 2 
- sideritová žilná výplň, 3 - zlepence per
mu, 4 - grafitové bridlice, piesčité bridlice 
a pieskovce, 5 - diabázy, diabázove tufy 
a tulity (4 - 5 Karbón) . 
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úprava suroviiiy a technológia výroby 

Do roku l %4 sa vyrábali barytové 
produkty separátne - oddelene od 
sideritových rúd. Barytová rúbanina 
sa ručne preberala, neskoršie - po 
ručnom prebera1ú - bola ešte drve
ná, mletá a upravovaná na vysoko
intenzitných suchých magnetických se
perátoch. 

V roku 1964 sa rial do pouz1vania No
vý priemyselný závod, ktorý surovinu spra
cováva odmuým spôsobom s komplexným vy
užitim všetkých zložiek ložiska. Ťažená ruda 
z bane sa dopravuje na hrubú drviareň a to 
separátne ( baryt, resp. fcroba ryt) a siderit. 
Pomer ťaženého sideritu k barytu koliše 
v rozmedzí 2: l až 6: l. V budúcnosti sa má 
tento pomer po~tupne meniť vzrastom ťažby 

sideritu na pomer 3:1. Barytová rúbanina sa 
separátne drv! na kladivových drvičoch zo 
400 mm zrnenia na 60 mm . Podrvená ruda 
sa dopravuje na skládku, odkial cez násypky, 
pásovú váhu a automatické vzorkovanie, do 
zásobnikov na úpra,·ňu . Podrvená rúbanina 
sa triedi na vibračnom triediči, potom sa 
melie na tyčovom mlyne na zrno do 4 mm. 
Pomletá rúbanina na zrno do 4 mm 3a do
pravuje na elekromagnctické rozdruiovanie 
v 2 stupňoch na mokrých vysokointenzlvnych 
separátoch typu 2 MS l\l ·- 5 a MSB -
600. Po odvodnení sa mav,nclický podiel spá
ja s magnetickým podielom zo sideritovej ru
dy. Magnetický podiel v guiovom mlyne 
GM-27 má jemnosť 65 % pod 0,075 mm. 
Pomletá surovina dopravuje sa na floátory 
pre vyflotovanie sulfidov. Po vyflotovaní sul
fidov, rmut sa flot1:1je na baryt; barytový 
koncentrát má 96 % BaSO. a do 2 % 
Fe20J. Barytový kouccntrát sa 1.ahusluje, 
filtruje, odvodňuje . Odvodnený koncentrát sa 
euší v sušičke na obsah 0,5 % vody. Takto 
vyrobené kollC'entráty sú predajným produk
tom. 

Fíg. 2 

Generalized Profile of the Barite Mineraliza
tion a t the Draždiak Vein in the Eastem Part 
of the Rudňany Deposit . (On the Basis of 
Archíva! Materials Compiled by J. Bartalský) . 
1 - Barite and fcrrobarite veinstuff. 2 -
Siderite veinstuff. 3 - Permian conglomera
tes . 4 - Graphite shalt!s, sandy shales and 
sandstones. 5 - Diabases, diabase tuffs and 
tuffites (4 - 5 Carboniferous) . 



Priemerné obsahy barytových typov rúd v ~J: 

Fe Mn S102 Cu Hg BaSO• 

1. Barytová ruda 17,07 0,95 5,33 0,17 0,03 SO.Dl 
2. Ferobarytová ruda 20,23 1,13 9,04 0,23 0,032 34,86 

3. Priemer celého ložiska 
( včítane sideritu) 31,0 1,75 6,8 0,19 0,0025 15 % 

Chemické zloženie čistého barytu : BaO 62 64,7 %, SOJ 33 - 34,5 %, 
SrO 0,75 - 2,24 % . V prepočte čistý baryt dosahuje až 99,35 BaSO~ a 0,86 % 
SrS04. 

Časť barytového koncentrátu sa domieľa v mlyne systému Raymond. Domletý 
baryt sa plní do 50 kg vriec. Ročná ťažba barytov a ferobarytov sa pohybuje od 
150 - 300 kt, napr. v roku 1970 už 313 kt. 

Výroba barytových koncentrátov ako predajných produktov sa pohybuje ročne 
okolo 70 kt. Skladba vyrábaných sortimentov je nasledovná : hotový baryt re
dukčný (96 % BaS04) 70 %, flotovaný baryt desorbovaný 7,5 %. dtto domie
ľaný 10 %, flotovaný baryt domiefaný (96 % B;1 S04) 6 %, ferobaryt m letý, 
baryt prírodný mletý ( 80 % Ba S 0 4) 1,5 % . 

Rudňany - Porál - Zlatník 

Žila sa nachádza v území severne od rudnianskych žíl cca 1000 m a od obce 
Poráč SZ ,:ca 1,5 km. 

Ide o pravú žilu vyvinutú na línii prešmykového charakteru smeru ZJZ-VSV so 
sklonom k J 60-90°. V s účasnosti známa smerná dlžka je 3000 m, smerná dlžka vý
skytov barytovej mineralizácie nad 2500 m. Známy hlbkový dosah zrudenia je 450 
až 500 m a predpokladá sa ďalšie pokračovanie. Baryt a ferobaryt má hlbkový do
sah cca do 250 m, potom pozvoľne prechádza do sideritu . Východné ukončenie žily 
je tektonické a západnt'.! ukončenie je zatiaľ neznáme. Tektonická línia vyznieva 
v horninách pennu smerom k povrchu; vlastné ložisko sa nachádza v horn inách 
karbónu podobne ako vo vlastnom rudnianskom ložisku. Priemerná mocnosť žily 
je 1,5 m, maximálne 5-6 m (obr. č. 4). 

Mineralogická charakteristika je podobná rudnianskemu ložisku. Podobne ako 
v Rudňanoch, baryt a ferobaryt tvorí vrchné časti žily a až do hlbky 200-250 m 
pod povrch. Charakter prerastania barytu a sideritu je obdobný ako na hlavných 
rudnianskych žilách. 

Priemerné obsahy (% ) BaS04 Fe .An Si02 

barvt 45,46 15,07 0,85 9,53 
fcr~baryt 34,49 21,28 l.ll 9,68 
čistý minerál baryt má cez 98 o/o BaSQ4 + SrS04. 

Predbežný prieskum ložiska l::ol ukončený v roku 1970 a !ožisko bolo odo
vzdané ťažobnému závodu Rudňany. Keďže technologicky je to obdobný typ ako 
vlastné rudnianske žily, predpokladá sa dobývať a spracovávať ho tou istou tech
nológiou ako sa spracovávajú rudnianske žily v Novom povrchovom závode. Do
bývanie sa má začať oko!o roku 1973 a rúbanina bude zmiešaná s rúbaninou 
z Rudnian. 
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Obr. č . 4 
Priečny profil ložiskom Ru.dňa
ny - Poráč - ZlatilÍk (podla 
J. Hudáčka upravil J„ Bar
talský) . 
1 - :tila s výplňou barytu a 
ferobarytu , 2 - žila s výplňou 
sideritu, 3 žila s výplňou 
kalcitu, 4 - zlepence permu, 
5 - grafíúcké bridlice, piesči té 
bridlice a pieskovce, 6 -- chlo
ritícké a sericíúcko-chlorítické 
bridlice, 7 - diab.1zy, diabá
r:OYé tufy, 8 - horniny kyslé
ho .Jioritovéh'.> vulkanizmu, 9 

amfiboli ty, prechodné typy 
k ultrabazikam (5-~ Karbón) 

Fíg. 4 
Trans verse P rome of the De-
posit RuJňany Poráč 
Zlatník/ (.\ccording Jozef Hu
dáček, Adju:; •ed by J. Bartal
ský). 
1 - Vein with baritt! ... nd fer 
ro-barit,i veín-stuff. 2 - Vein 
with siderí1e veirutuff. 3 
Vein calc,te veins1uíf. 4 - i"er
rnian conglomcrate~- 5 - Grap
híte sna les, sandy shales and 
sandstoncs. 6 Chlorite and 
sericite- c-hlorite schists„ 7 
Diabascs, dia!:>asc tuffs . 8 
Rocks of acid diorí r~ volcanism 
9 - - Amphiboli:es, types tran
si tional to ultra basic rocks (5 
- 9 Carboniferou~) . 

.. 
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Rudňany - Zapálenica 

Ide o paralelnú žilu so žilou Draždiak, od ktorej je vzdialená južne cca 300 
- 400 m. Žilná výpiň je mineralogicky rovnaká ako hla,·né rudnianske ž,ily. 
Povrchové a podpovrchové partie sú barytové a ferobarytové a v hlbke prechá
dzajú tiež do sideritu. údaje o ložisku sú uvedené v tabulke •:. l. 

Vyhiadávací prieskum bol ukončený v roku 1965, avšak vzhľadom na dostatok 
zás::>b vo lastných Rudnanoch sa táto žila zatiaf neťaží , ani sa s jej dobývaním 
neuvažuje. 

Rudňany - Poráč - Zlatník - nadložná žila 

Ide prakticky o nadložný odžilok žily Zlatník, ktorý sa nachádza cca 300 m 
južne od tejto hlavnej žily. údaje o ložisku sú uvedené v tabufke. Zvláštnosťou 
na tejto zile sú pravidelne vtrúsené závalky a žilôčky spekularitu ( Fe20 3) o prie
mernom obsahu 18 % a maximálne až 40 %. Obsah spekularitu je tak značný , 
že je únosné získavať cestou úpravy (mletie, magnetická separácia, prípadne flo
tácia) spekularitový koncentrát pre výrobu antikoróznych farieb a !ako,·. Spomí
name túto ~kutocnosť preto, že inak žila nemá vzhľadom na m::ilé zá~oby eko
nomický význam. 

Barytové z.ily medzi Krompachmi a Jak lovcami 

Na území medzi Krompachmi . Jaklovcami a južne od Jakloviec nachádza sa 
v permskorn súvrství viacej žilných výskytov barytových indícií , ako i baryt-side
ritových, ktoré sú menej významné a preto doteraz málo známe a preskúmané. 
Z nich najznámejšie sú: 

Krompachy - Predná Huba 

Nachádza sa cca 1-2 km východne od údolia Krompachy-Slovinky, 2 km 
južne od rieky Hornád. údaje o ložisku sú uvedené v tabulkách. Žila je vyvinutá 
na tektonickej línii presmykového charakteru v permskom súvrství prevažne zle
pencovo-pieskovcovom, ciastočne prechádza i do stredného efuzívno-sedimentár
neho súvrstvia permu. Smer žily je V-Z a úklon 65°-90" k juhu. Na západe 
je ložisko ohraničené priečnou tektonikou, na výcho:ie prirodL:eným vyklinením. 
Mocnosť žily je 0,2-4,2 m, dobyvatefná mo:::nosť 1,2 - 4,2 m, smerná dlžka 
170 m. Mineralizácia pri povrchu: hrubokryštalický baryt, málo sideritu, stopy 
spekula ri tu, w! !idy nie sú makroskopicky pozorovate!né. Postupne do híbky 
nastáva postupné nahradzovanie barytu sideritom tak, že v hlbke 70-80 m pod 
pc)vrchom u}. prevláda siderit. Mineralogicko-paragenetické pomery žilnej výplne 
sa zvlášť nesledovali a sú obdobné ako na geneticky podobných žilách v severne j 
častí Spišsko-gemerského rudohoria. Barytová žilovina pri povrchu je značne 
čistá (až 95 % BaS04 v surovom stave). Pokusné dobývanie malo túto kvalitu : 
85 - 86 % BaS04, 3,69 % Fe203, 5,27 Si02. Vyhľadávací prieskum bol ukon
čený tým, že väčsie množstvo zásob nemožno predpokladaf. 

Barytovo, žily - Jaklovce 

Nachádzajú sa južne od obce Jaklovce cca 2,5-3 km. Smer žíl je JJV-SSZ, 
sklon okolo 60° k západu. Žily siú viazané na tektonické línie prešmykového cha-
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rakteru v permských pieskovco::h a bridliciach. Z povrchu sú známe 2 žily 

s barytovou mi neralizáciou:. ži la č. 1 pozostáva pri povrchu prevažne z barytovej 

mineralizácie, jej smerná dlžka na povrchu je 200 m, mocnosť 1- 1,5 m; žilu 

č. 2 reprezentuje mineralizácia baryto-sideritová už pri povrchu , smerná dlžka 

na povrchu cca 400 m, mocnosť okolo 1 m. Sprievodné minerály na obidvoch 

žilách sú : chalkopyrit , rumelka, kremeň, siderit - limorút. Vzájomné prerastan ie 

barytu a sideritu má obdobnú textúru ako rudnianske žily. Na žilách, okrem sta

rých prác neznámeho veku, nerobili sa novš ie prieskumné práce. Vzhfadom na 

charak ter tých to žil a na ich vývoj v pennských horn inách, je otázne predpokla

dať väčš ie množstvo zásob. 

V ý s k y t y b a r y t o v e j m i n e r a 1 i z á c i e v o k o l í K r á s n o h o r

s k é ho P odh r a d ia 

Donedávna s, ešte ťažil baryt na niektorých žilách v okolí Krásnohorského 

Podhradia (okres Rožňava ) na území tzv. Malého vrchu. Všetky žily s baryto

vou mineralizáciou majú smer S - J, oproti tomu žily sideritové smer SZ - JV . 

V oblasti Malého vrchu sa nachádza viac ží l a žiliek neveľkého rozsahu v smere 

od západu na východ, nazýva jú sa Emília, Jozef, Štefan. Vido, Péntek - Patak . 

Žily sa nachádza jú na tektonických liniach gelnickej série, ktoré tvoria serticiticko

chloritické piesčité fylíty s p:>lohami kremencov, kremitých porfýrov a porfy

roidov. Baryt sa dobýva l na žile Štefan a na žile Péntek-Patak. Nevefká zásoba 

barytovej žiloviny (obsah 75 - 77 % BaS04) je známa i zo sideritovej žily 

Ignác, ktorá je tiež preskúmaná, a le nedobýva sa pre malý rozsah a malé zásoby. 

Ložisko Šlcfon 

Nachádza sa 1,5 km východne od obce Krásnohorské Podhradie. Vytvára 

limonitovú šošovku, ktorá poskytovala vlastný predmet ťažobného záujmu a 3 pa

ralelné žily. Žily majú smer S - J . Prvá ž.ila má mocnosť okolo 2,5 m, smernú 

dížku 200 m a vykliňuje v hlbke 120 m. Druhá žila má mocnosť 1 m, smernú 

dlž.ku 100 m a tretia žila nevychádza na povrch, ale nasadzuje 100 m pod povr

chom, minimálna mocnosť 0,5 m. Sukcesia minerálov : siderit - barytová perióda 

(pyrit, siderit I, baryt, kremen), mladšia sulfidická perióda (spekularit, pyrit II, 

chalkopyrit, tetraedrit, siderit II. ankerit a kremeň II.) . Baryt je mladší ako 

siderit I. Barytové žily tvoril baryt s malým obsahom sideritu. Barytová ž/ilovina 

bola pomern~ kvalitná s obsahom až do 90 % BaS04 ( viď tabuľku), avšak bez 

úpravy nebola predajná. Rúbanina sa spracovávala ručným triedením a v po

sledných rokoch ťažby na sád.začkách. Dobývanie sa skončilo v roku 1957. 

Ložisko Péntck - Patak 

Smerná dlžka žily dosahuje okolo 250 m, smer S - J so sklonom 50 - 80° 

k Z. Žila má nepravidelný šošovkovitý vývoj, pričom šošovky sú ešte sekundárne 

porušené priečnou tektonikou. Mocnosť max. 5 m, priemerne 1,4 m. 

Sukcesia minerálov podla J. Gufu je nasledovná: 
kremeň - siderito vá perióda - s iderit I, kremeii ! , pyrit 1. 
Baryt - sideritová perióda - siderit II, baryt, kalcit, kremeň II, kremeň lll, pyrit , turmal!n, 

spekularit, albit, chalkopyrit, tetraedrit, ankerit . 
Druhotné minerály - chalkozín, baryt, limonit, malachit , azurit. Hlavné minerály sú baryt 

a siderit, ktoré vytvárajú vzájomné brekciovité a pásikovité textúry. 

2 88 



Baryt do hlbky postupne_ ubúda, pribúda siderit n kremeú, pncom obsah 
BaS04 v žilovinc klesá do hlbky z cca 80 % len na 30 % , obsah železa stúpa 
z 4,5 až na 15-20 %, obsah kremeňa ro 4 % až na 10 - 15 %. Priemerný 
obsah barytových zásob ložiska bol 63 % BaS04, 13 % Fe, 14 % Si02. Prie
merný obsah nebilančných zásob (prechod do sideritu ) : 35,4 % BaS04, 18,9 % 
Fe, 10,6 % Si02. Ložisko bolo preskúmané v roku 1956. Väčšina zásob bola 
vyťažená, občasná ťažba trvá dodnes. 

Ložisko Jozef 

Nachádza sa cca 1,5 km severne od hradu Krásna Hôrka. Ložisko tvorí sústa vu 
barytových šošoviek smer SV - JZ - sklon 90°, pripadne 75° k JV i k SZ, 
maximálna dlžka šošoviek je 50 m, mocnosť 0,5 - 1,2 m. Vo výplni prevláda 
baryt, sukcesia je obdobná ako na predchádzajúcich žilách. Híbkové dosahy 
sošoviek sú okolo 50 m. Ložisko bolo preskúmané. Pre malé záso!1y sa s ťažbou 
nezačalo. 

Zilné baryty vo Veľkej Fatre 

Nachádzajú sa pri obci Lipt. Osada, neďaleko Ružomberka, v doline Matej
ková . Žily barytu sú vyvinuté v !ubochnianskom žulovom masíve. V doline 
N ižná a Vyšná Matejková sú známe 4 žily, smer S - J až SSV - JJZ so sklonmi 
IJ a V i na Z. Žily vytvárajú mnoho odžilkov po smere i po úklone. údaje o ložisku 
sú uvedené v tabulke. Žilnú výplň tvorí prevažne baryt a kremeň so zriedkavým 
gal enitom , sfaleritom a pyritom. 

Ručne triedený baryt mal až 94 % BaS0-1. Baryt s kremeňom sa vzájomne za
stupujú v žilnej výplni a to od 12 % Si02 a 88 % BaS04, po 65 % Si02 
a 35 % BaS04. Obsahy sulfidov nedosahujú ani desatinu percenta. Prieskum 
'ožis!<a bol ukončený v roku 1956 v štádiu vyhladávacieho prieskumu, ktorý 
hodno '. í ložisko ako neb,ilančné. 

0hr. č . 5 
Priečny profil priebehu barytových žíl ložiska 
Nižná Matejková (zostavil J. Bartalský podla 

J. Kravjanskéha ) . 
l - sut ina, 2 - žula, 3 - banské diela . 

Fíg S 
Transverse Profile of the Course of Bari te 
Veins at the Deposit Nižná Matejková. (Com
p iled by J. Banal ský &. ccording to J. Kra vjan
ský) . 
l - Scree. 2 - Crani .e. 3 - Mi nin g works 

Zilné baryty v Nízkych Tatrách 

Ložisko Malužiná 

Na severných svaho: h Nízkych Tatier, asi 3 km východne od obce Malužiná, 
v do!inc potoka Tajchovka pod Vefkým Bokom sa vyskytuje žilný bar}'it. Zrud-

2 M inerolio Slovoco č . 12- 13 
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nenie leží v lávovom prúde melafýrov a porfyritov, ktoré sa zaradujú do permu 
chočskej jednotky. Žily sú viazané na trhliny a pukliny kontrakčného pôvodu, 
sú orientované do rôznych smerov a sklonov, rozvetvených tvarov, sú nepravidelné, 
rýchle vykliňujú a znova nasadzujú. Ich rozmery sú malé: dlžka žíl dosahuje 
maximálne niekoľko metrov, hlbkový dosah je podobný. Mocnosti sa pohybujú 
do 1 m, priemerne okolo 40 cm. žilná výplň pozostáva z hrubozrnného až stred
nozrnného kryštaLického barytu, s masívnou texťúrou . Farba je biela, cukrov:i.tá. 
Kremeň tvorí závalky, zr:nli.ečka a zhluky. V žilnej výplni okrem kremeňa sa 
ešte vyskytuje hematit, zriedkavo pyrit. Žily sa dobývali počas II. svetmnej vojny. 
Rúbanina sa ručne triedila a bez ďalšej úpravy predávala. Ručne vytriedený 
kusový baryt mal obsah nad 95 % BaS04. Dobývacie i kutacie práce boli defini
tívne ukončené v roku 1947. Na ložisku sa nedajú odhadnúť zásoby suroviny. 
Nie sú tu ani predpoklady pre nádejnos·ť výskytov s priemyselnými zásobami. 

Baryt ako minerál, v podradnom i menej podradnom zastúpení v žilnej výplni, 
nachádza sa na viacerých sideritových a polymetalických žilách v okolí Vyšnej 
Boce, Ďumbiera, Mýta, Jarabej , Trangošky, Matejkovej a Jasenia. 

V okolí Starých Hôr sú známe obdobné výskyty barytu na žilách v perme 
i v kryštaliniku. 

Zilné baa-yty v Malých ~a.rpatooh 

Analogické výskyty žilných barytov ako pri Malužinej v Nízkych Tatrách sa 
nachádzajú v Malých Karpatoch v okolí Smoleníc a Neštichu. Sú tak isto via
zané na melafýry, melafýrové porfyrity a mandlovce, ktoré vystupujú medzi kre
men<:ami, kremitými pieskovcami a bridlicami, permského veku. Sú známe 2 sku
piny žíl Z a JZ od Smoleníc. Jedna skupina na kopci Jahodník má osem žiliek 
SZ - JV smeru, resp. SV-JZ smeru so sklonmi 30-70° na obidve strany; ich 
mocnosti sa pohybujú od 15-80 cm. Druhá skupina sa nachádza na kopci Za
bité: 6 žiliek s rôznym smerným priebehom, s úklonom 50-90°, s mocnosťami 
10- 35 cm. 

Ďalšie údaje sú uvedené v tabuľke. Okrem bieleho kryštalického barytu sa 
v žilnej výplni sporadicky vyskytujú závalky chalkopyritu. Prieskumné práce uro
bené počas II. svetovej vojny dokázali hospodársku bezvýznamnosť žíl. 

Barytová mineralizácia v zem1>lí.n.skorn paleoooiku 

Pri ladmovciach a Malej Bare, na základe povrchových nálezov, boli vyhfa
dávacími prácami v rokoch 1965-1969 objavené indície hydrotermálne žilného 
barytu neveľkých rozmerov. Pri ladmovciach našla sa 1 šošovka kremeň-bary
tovej minera lizácie s obsahom CuPbZn nepatrných rozn1erov: m:.iximálne moc
nosť 3 m, smerná dížka šošovky 11 - 12 m, celkový híbkový dosah 4 m. Šošovka 
sa nachádza v pestrých bridliciach permu (?) a má smer JV - SZ, sklon strmý 
k V. 

Kvalitatívna charakteristika: BaS04 34 - 90 % , zbytok Si 0 2, CuPbZn v stoti
nách % + Ag 2 - 3 g/1 t. 

Pri Malej Bare našli sa v spodnotriasových kremencoch 2 žilníkové pásma 
smeru JZ - SV, mocné 1,5 m a 3 m, pričom žilky čistého barytu majú mocnosť 
1-3 cm. Žilné pásma nemajú hlbkové pokračovanie. 

Barytová mineralizácia nemá a nebude mať zrejme priemyselný význam, ale 
pravdepodobne indikuje iné typy zrudoenia v hlbke. 
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Barytová mineralizácia v iných geologických oblastiach Slovea ska 

Prejavy barytovej mineralizácie, ako podradného minerálu v žilnej výplni, sú 
známe z radu ďalších žíl i miest. 

Napr. vo Veporskom pohorí v okolí Čierneho Balogu, Bobrovca, Drienku tvorí 
baryt menšie prímesy na siderito-suldických a polymetalických zrudneniach. 

V Čiernej Hore je tak isto viacej siderito-su!fidických žiliek s podradným ob
sahom barytu. 

Exhalačno-sedimentáme baryty v :meliatskej sérii Spišsko-gemerského ni.dohoria 

V blízkosti obce Šankovce bolo v rokoch 1952-1956 skúmané ložisko želez
ných rúd, nachádzajúcich sa v meliatskej sérii. Ložisko reprezentuje sústava 
vrstiev hematitu. Najspodnejšie vrstvy ležia priamo na anhydrite. Textúry rúd 
~ú páskované, jednotlivé vrstvičky majú odlišnú mineralizáciu: hematit, baryt, 
kremeň, anhydrit a pod. Známe sú i brekcie, pričom tmelom hornín je hematit , 
prípadne baryt. V ložisku sa pozorovali tieto minerály: hematit, baryt, kremeň, 
siderit, ankerit, kalcit, zo sulfidov tetraedrit, chalkopyrit, pyrit, markazit, anti
monit. Ložisko sa považuje za exhalačno-sedimentáme. Priemerný obsah hema
tito-barytových polôh a vrstiev je až 50 % BaS04. V iných typoch rúd je obsah 
BaS04 ďaleko menší. V preskúmaných zásobách je priemerný obsah BaS04 
16,6 % . Ložisko nie je priemyselne využívané pre nedoriešenú efektívnu úpravu 
suroviny. Prieskum loziska bol ukončený v roku 1956. 

Úprava surovín, technológia výroby a predajné produkty 

V súčasnosti ťažba barytu na Slovensku je pravidelná jedine v závode žele
zorudných baní v Rudňanoch. Technológia výroby, úprava rúbaniny a spôsob 
získavania predajných produktov je popísaná v stati o lofasku Rudňany. V zá
vode Rudňany sa vyrábajú t. č. nasledovné predajné produkty: flotovaný baryt 
redukčný (96 % BaS04) 1 flotovaný baryt desorbovaný nemletý a mletý, ba1&t 
prírodný (surový) mletý (80 % BaS04), baryt flotovaný domieianý (96 ¼ 
BaS04), ferobaryt mletý (sp. váha 3,8). , 

V prípade osobitnej požiadavky na špeciálnu objednávku, vyrábajú i barytové 
drvy a piesok zo surového barytu, resp. ferobarytu. 

Perspektívy barytovej mineralizácie, jej využívanie a ťažba 

Z popisu jednotlivých ložísk a ložiskových oblastí je evidentné, že hlavnou 
priemyselnou bázou barytu i do budúcnosti je Spišsko-gemerské rudohorie, a to 
najmä širšie okolie Rudnian. Zásoby barytu i ferobarytu sú nateraz tak veľké, 
že odbyt výrobkov nezabezpečuje možnú kapacitu výroby. Vzhľadom na výskyt 
barytu pri povrchu i z hľadiska odbytu výrobkov, pomalá odťažba dokonca bráni 
dobývať pod nimi sa nachádzajúci siderit. Celkom iste, v prípade potreby, pri 
severnom okraji Spišsko-gemerského rudohoria by bolo možné hľadať a nájsť 

\ ďalšie ložiska l.,arytu, i keď pochopiteľne nie tak veľkých rozmerov, také· ako sú 
výskyty v okolí Krompách a Jakloviec. V južnej časti SGR nemožno ani do 
budúcnosti očakávať významnejšie výskyty barytu ako sú tie doteraz známe. 
Ostatné územie v Západných Karpatoch, podľa doterajších znalostí, neposkytuje 
väčšie nádeje na objavenie ložísk čistého barytu priemyselného významu. 
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Prehfad ťažby barytov na Slovensku 

1950 1955 1960 1965 1970 

ťažba spolu v kt 18,7 30,6 108,6 217,0 313 l ' 
z toho ložisko Rudňany v kt 6,1 27,0 108,6 210,8 313,0 
ložiská : 
Krásn. Podhradie (Péntek-Patak, Štefan) 12,6 3,6 0 6,2 0 

Ťažba barytu na lokalitách v okolí Krásnohorského Pod.hradia bola prakticky 
ukončená v roku 1969, kedy sa vyťažilo ešte 18 kt. Ložisko Péntek - Patak je 
však prístupné a možno ešte zbytok zásob vyťažiť občasnou ťažbou na zvláštnu 
objednávku. Z približne 300 kt vyťažených barytových a ferobarytových rúd sa 
vyrobí predajných produktov cca 71 kt, z čoho viac ako 95 % tvoria flotované 
barytové produkty. 

Z prehľadu vidieť, re zo známych zásob barytu sa ročne využíva necelých 5 % , 
to znamená, že pri doterajšej ťažbe životnosť zásob je viac ako 20 rokov. Nepo
važujeme preto za potrebné v najbližšom čase venovať sa zvlášť vyhľadávaniu 
ďalších nových barytových ložísk. 

Doporučil : Milan Ťapák 

LITERATÚRA 

Geologický prieskum, n. p., 
Spišská Nová Ves 

BERNARD, J H. : Mmcralogie und Geochemie der sideri t: schwarspatgänge mit Sulfidcn im 
Gebiet von Rudňany . Geologické práce, Bratislava , zošit 58, 1961. 

CAMBEL B.: Výskyty barytových ži l v oblasti Krásnohorského Podhradia - Sep. výtlačok . 
CECHOVIČ: V : Výskyty barytu na okolí Smoleníc a Ne!itichu v Malých Karpatoch. Práce 

ŠGÚ (Bratislava, 1948) . 
ILAVSKÝ' a kol.: Vysvetlivky k mape nerastných surovín CSSR 1.20(1 OOO. List B. Byst rica 

a Vysoké Tatry. Bratislava, 1964, GÚDŠ. 
LITAVEC J.: Barytové zrudnenie v oblasti Malého vrchu pri Drnave. Geologický sborník SAV, 

Bratislava, 1955, č . 3 - 4. 
OGURČÁK ŠI. : Siderit - barytové ložiská v Rudňanoch . Materiály 10. Zjazd Spol. pre miner 

a geol., Košice, 1956. 
SLAVIK J.: Nerastné suroviny Slo-Jenska, Bratislava SVTL. 
TURAN J.: O neoidnom veku barytového zrudnenia v doline Nižná Matejkov,í pri Ružomberku . 

Acta geol. et geogr. Univ. Com, Geologica . Bratislava, 1959, č . 2. 
TURAN ]. : Baryty Nízkych Tatier a prilahlých oblastí. Geol. práce, Bratislava GÚDŠ, 1962, 

zoš. 62. 
VARCEK C .: Geologické a paragenetické pomery sideritového zrudnenia ložiska Malý Vrch pri 

Krásnohorskom Podhradí, Geologická správa 3- 4, 1953. 

Archívne správy 
BARTALSKÝ' J.: Rudné zásoby Rudnany, 1952. Archfv GP SNV. 
FURIEL T .: Z:íverecná správa a výpočet zásob Trnava - baryt - Jou[ k 1. 1. 1955. 

Archfv 68 SNV. 

1 

FURIEL T : Záverečná správa a výpoče t zá~ob Drnava Ignác ~i<leri !, baryt k 1. 1. 1957. 
FURIE.L T .: Záverečná správa a výpočet zásob z loziska Péntek Patak baryt k 1. l. 1957. 

Archfv GP SNV. 1 
HUDÁČEK J · Rukopisné materiály ku geologicko-iofäkovej štúdii ti GR - oblasť Krom-

pách a Jaklovíec. Archív GP SNV, 1970. 
HUDACEK J.: Záverečná správa a výpočet zásob Zlat;iík PP k 1 2. 1g7() _ Archív GP SN'! . 
KRA\'Jr\NSKÝ' 1. : Záverečná správa o prospekcii Nižná Matejkovj BaSQ4 k 1. 1. 1957, 

archív GP SNV. 

292 



IOO 
z 

100 

600 
\

SP TRIA~ 

- -------------

IOO 

'-00 

)()O 

'IOO XVI 

1()0 IUC 

10 

--100 "'"'" o IOO ,ooo„ 

::, 

i 
• :r .. ..., 

r-=-:=l r::l r:::1 r-::1 W0] 
c:::.:=.__J1 t:::_J2 L::.:.::::_jJ L:.:.::__Ji. ~s 

Obr. 3. Schematický pozdlžný rez Droždiak žily, Rudňany (zostavil J. Bartah!cý) . 
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R A K OVECK1' 

.. - -- - ·· - ·· - -- ---·· - ··- ··- ·· -, 
S E R I A 

1 · - hranica lo ornín spodný trias - perm, 2 - hranica hornin perm - karbón, 3 - hranica hornín karbón - rakovecká sena, 4 - haorná hranica mineralizácie, 5 - barytová a ferobarytová 

mineralizácia, 6 - nadväzujúce sideritové zrudnenie, do hlbky pokr:itujúce, 7 - mineralizácia krcmen - ankerit - siderit, 8 - priama zmena mineralizácie (bez tektonického naru~enia) . 

Fíg. 3. G~neralized Longitudinal Section of the Droždiak Vein, Rudňany, (Compi let by J. Bar talský) . 

1 - Boundary o[ Lower Triassic- Permian rocks. 2 - Bou ndary ul Permian- C.:arboniferous rocks. 3 - Boundar7 o[ Carbonilerous - Rakovec Group rocks. 4 - Upper boundary of mine

ralization . 5 - Barite and ferro-barile mineralizatlon. 6 - Subsequent siderite mineralizaticm, continiung in depth. 7 - Quartz-ankcrite-síderite mineralizaticm S - Direct alteration of mi
neralira tion ( wíthout tectonic disturbing) . 
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Prehfod základných ložiskových údajov ložísk barytov na Slovensku tabuika č. l 

Č:islo 1 
Dátum Z áso by v Kt Priemerné obsahy Dobý-

Mocnos ť zásob zaokrúhlene Stav Stav 

Meno ložiska Typ ložiska smer. dlžka Smer Geolog Okolité Použitie vacie priesku-
podľa 

1 

sklon nerast. 

BC1 1 Czl 

jednotka hornín>• 

1 1 1 

pod- využí-

textu hlbkový dosah suro- - D % 1 
% % % % mienky manosti vania 

vín BaSO• Fe Mn SiOl Cu 

2-15m 
VZ -50°-90°

1 horniny 

1 

flotovaný 
Rudňany - žila - ---- karbónu podze- prcbkú-

1 h ydroter . J.ila 3-5km 1969 4400 1000 - gemeridy 50 % 18 % 0,9 6 % 0,18 baryt ťaží sa 
Droždiak 

200-300m 
K J Spiš. Gem. drlly 

mio mané 
Rudoh. 

--- ------ - -----------, 
Rudňany - Poráč 

1,5 m 

1_:_ 
horniny 

15,07 b:iryt vo ---- ZJZ - VSV permu a 46,46 0,85 9,53 
2 2,5 km 900 170 - fero- vý;:v- 1 

žila Zlatník " 60°-90° " karbónu 34,49 21,28 1,11 9,68 " " " 
250m SGR 

baryt 

--- --- ------
0,93 m l,orníny 

pres kú-

3 Rudňany - Zápale- 650 VZ-40°-5<ľ 1970 390 Jl,94 0,74 mané nevy-
m - - karbónu 66,ílS 4,34 - užíva 

nica " K J " " 
.. do 

200 m SG R kat. Cz ~a 

------ ---------

Rudňany - Poráč - 1 0,7 rn horninv Fe2O1 flotovaný 

4 Zlatník nadložná 

1 

350 rn v z -6s0 - so0 

1971 - 35 - permu a 31,17 37,37 - 6,37 18 % baryt, spe-

" K J 
.. 

karbónu speku- kularitový " " .. 
žila 150 m SGR lari t koncentrát 1 

- -- --------- ---------
1,5 m zlepence 85,86 5,27 Fc2O1 

Krompachy - ---- VZ -600--90° pieskovce 3,69 barytové nepre - nevy-

5 
Predná huba .. 400 m 1970 - 50 20 .. maxím. - - maxím. " skilma- užíva 1 

K J bridlice 95 O(J 9, 1 
min . drvy 

né 
80 m 1,5 ffl 

--- ------ permu ---------
Jaklovce -

1 - 1.5 m 
80 % 1 1 6 200 m JJV - SSV 1970 - - 100 - - - -

b.u ytové žily " 60° KZ " .. odhad " " " " 
100- 150 m 1 1 

- --- --- - ----- ------
Krásnohorské 1- 2 m porfyroidy vyťa_žc- 1 

7 Podhrad ie .. 200 m s - J ss· - - - - " gelnickej 87,4 4,4 - 4,05 - " " - ne 

Štefan 100 m série 1957 

--- ------ ------------
Krásn. Pohradie -

1 

1,4 m 1s - J sn°-so0 

obče~ 

8 Pentek 
" 250 m 

1 K Z 
1970 5 - - " " 

63,3 12,8 0,2 4,3 - " " 
presk~- / ťažená, j 

Patak ISO 
manc ncpra-

m ,· idelné 
- -- ------ --------- ------ ---

Krásn. Pohradie -
0,5-1,2 m nevy-

9 
Joze f .. 150 m SV-JZ 1965 6 4 - " 

83,86 6,45 - 4,59 - " .. užíva--
80°-90° 

.. 
100 m 

né 

--- - --- --- ------ ---

Lipt. Osada 0,4 m SJ - SSV -
kryštali- preskú-

iO Nižná Matejková 4 X 200 m JJV 1957 - 500 - nikum žula 70 - - 30 - mané 

1 
" VeTkej " " " 

v Fatra 1 
50°- 90° do C2 

150 m Fatry 
--- - -------- -1----- - --

0,4 m všesmerné 
chočská vyfaže-

1 Malužiná melafý- ~o - 90 FezO, MnO SrSO1 
11 lO Y.lO m rôzne - - - - melafýry 3 -10 né 

N. Tatry .. rová ::, do 10 do 0,2 do 0,3 " .. .. 
1 5 - 20 m sklon y séria 1 

1947 

--- --- ------
Smolenice 

0,10-0,8 m nez n áme nepre-

12 14xso - - mi ni má 1- - .. 95 - MaSO~ 1 SrSO4 skúma-
nevy-

l\!. Karpaty .. .. M. Karpát .. 1,08 0,64 
.. " užívaná 

100 m ne né 

---
--- ------

šankovce 
sed im su bhorizon-

gemeridy Cu flotovaný 
preskú-

13 exhalačné 
2,9 m mocnosť 

tálne 
1957 - 1280 - meliatska pieskovce 16,6 21 0,43 27 0,2 baryt .. mané .. 

séria -~ do Cz 





LITA VEC J.: Výpočet zásob na ložisku Štefan k 1. 1. 1953. Archív GP SNV. OGURCAK S.: Zá,erečná správa a výpočet zásob Rudňany - Poráč baryt k 1. 1. 1957. Archiv GP SNV. 
PECHO J. - KOTR AS: Záverečná správa výpočet zásob z lo.iiska Šankovce, Fe, CaSOt so stavom k l. 1. 1955. Archív GP SNY 1959. 
POPREŇÁK J.: Správa a výpočet zásob Zlatník - ferobarytová ruda. Archív GP SNV. POPRl:.ŇAK J.· Zaverečoá správa a výpočet zásob Rudaňny - Zapálcnka. Archív GP SNY. 

Deposits of Barite 

JÁN BARTALSK Ý 

The deposits and occurrences of barite m ineralization in the West Carpathians are hydrothermal, vein deposits. Only the hematite- gypsum deposit Sankovce in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. with higher contenťs of barite is ranged to sedimentaryexhalational deposits by the majority of authors. Vein hydrothermal deposits are found in several geological- geographical regions. The most important region, so far the only one of economic importance, are the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. Barites are also known in the Low Tatra, Ve!ká Fatra, Malé Karpaty and Zemplín Paleozoic. At present barite is being exploited at the deposit Rudňany only and saleable barite products are made from it. About 2-3 years ago exploitation works were made to a small extent also at the vein deposits in the vicinity of Krásnohorské Podhradie near 
Rožňava . 

Geographical distribution of the deposits is evident from the enclosed figure 1. In the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. barite mineralization is genetically, geochemically and geologically a part of the whole complex of siderite mineralization. Barite m ineralization is essentially concentrated into the peripheral areas of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. - the northernmost part of the tectonic vein system of the Spiš and near the southern delimitation of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., in the environments of Krásnohorské Podhradie. Barite mineraliza-tion is found in superficial parts, with depth siderite content increases and together with barite forrns mutual overg!'owths in various ratio (termed ferro-barites) until the mineralization passes into purely siderite one. The range of barite depth is maximum 200-300 m . The occurrences and deposits of barite are found in three partial areas : In the north near Rudňany (deposit Rudňany - Draždiak vein, deposit Rudňany - Poráč, Zlatník, Overlying vein Poráč - ZlatnÍJk vein Rudňany - Zapálenina, (fíg. 2, fíg. 3, fig. 4) ; near the community of Krompachy and Jaklovce ; Predná Huba, Jaklovce 1 and 2; in the south near Krásnohorské Podhradie : deposit Stefan, Péntek Patak, Jozef. In the Veľká Fatra the deposit Nižná Matejková is known near Ružomberok (fíg. 5). 
In ,tJhe Low Tutra bamiite veim occurences are mowJ1 :kom ithe Mel!aphy,re Fomn.aition near t he community of Malužiná. Similar occurrences, also from the Melaphyre Formation, we kinow :fuurn the Malé Kalrpaity Ml.s., IÍiil the enV1ÍJJ1ronmen!IJs of the communities Smolenice and Neštich. 
In eastern Slovakia in the so caleed Zemplín Paleozoic not large hydrothermal veins of barite were found near Ladnovce and Malá Bara. 
Barite as mineral is known from a great number of vein occurrences in the Low Tatra, Vepor Mts, in the Čierna Hora. 
Near the community of Sankovce (district Rimavská Sobota) at a sedimentary respectively sedimentary- exhalational deposit of iron ore barite mineralization is found It forms thin beds alternating with beds of hematite, quartz, anhydrite. The layers of hematite-barite have up to 50 % barite. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. III. (1971] č. 12-13 

Výskyt azbestov v Západných Karpatoch 

JOZEF ZLOCJJJ\ - DUŠAN HOVORKA 

Asbeste ä chrysotile des Carpates Occidentale,. 

La chrysolite filonienne des Carpates Occidentales est liée surtout au..'C. serpentinites des
Monts Métalliferes clu Spiš cl clu Gemer. Ce travail appor le des informations sur les 
gisements ďamphibole-asbeste en Slevaquie. Plus loin, ľauteur présente la compositiOJJ 
chimique el les résultats de la recherche radiométrique et <lifférentielle-thermique de, 
minéraux ďasbeste. II propose de nouvelles méthodes de prospection des serpentinites 
asbestileres. 

Výskyty chryzotilových azbestov v Západných Karpatoch sú geneticky späté 
s telesami ultrabázických hornín. Ide pritom o malé až drobné telesá, ktoré vy
stupujú v rozličných tektonických jednotkách a majú rôznu stratigrafickú prí
slušnosť. Sú známe z vefkého plošného areálu, pričom ich maximálne nazhro
maždenie je v Spišsko-gemerskom rudohori. 

Stále rastúce požiadavky na množstvo a kvalitu azbestov na jednej, podstatné zníženie výroby 
domácich a zbeilov a obmedzené možnosti ich dovozu, na strane druhej podmienili v posledných 
rokoch realizáciu vyhľadávacieho prieskumu domácich zdrojov vláknitých silikátov zo skupiny 
serpentínu , prípadne amfibolu. V ďalšom zhrňujeme niektoré poznatky prvej etapy prieskumu na 
azbest i výsledky štúdia ultrabázických hornín v Západných Karpatoch Slovenska. 

V prípade chryzotilového azbestu ide o surovinu, ktorej akumulácia je tesne 
spätá s charakterom , geologickou pozíciou i stupňom premeny materskej hor-· 
niny. Pre poznanie zákonitosti vzniku azbestov v Západných Karpatoch uvá
dzame základnú charakteristiku vystupovania telies ultrabázických hornín podľa 
ich geologicko-stratigrafickej príslušnosti. 

Geologické pomery ultrabázických hornín 

Doteraz známe výskyty ultrabázických hornín Západných Karpát sú uvedené 
na obr. ] . Smerom od vonkajsích k vnútorným jednotkám (t. j. od SZ k JV) 
ultrabázické horniny vystupujú v nasledovných jednotkách: 

1. V y s o k o t a t r a n s k é p á s m o. Ako typického predstaviteľa uvádza
me telt>sv amfibolického peridotitu z hrebeňovej časti M<1lej Fatry JV od Ver
kej Lúky (obr. 1, lok. 1) . Charakteristickým znakom ultrabázika Malej Fatry je

nepatrný rozsah serpentinizácie a steatitizácie. Hornina má masívny charakter. 
V zmysle názoru D. Hovor ku (1967) peridotit považujeme za ultrabá
zický diferenciát bázických ofiolitových vulkanitov jarabskej série. Vychádza
júc z doterajšieho prehľadného štúdia, pri ktorom nebola zistená azbestová mine
ra lizácia, v dalšom problematiku tohoto výskytu neuvádzame. 

2. Kr a k 1 o v s k é pá s m o v e por í cl. Ultrabázické horniny v tejt°' 
jednotke veporidného kryštalinika sú známe z oblasti Filipova, Pohronskej Pol
hory a Beňuša (obr. 1, lok. 2-4). Ide o horniny charakteru amfibolických pe
ridotitov, amfibolovcov, chloritovcov a serpentinitov. Ide pritom o masívne z brid
Jičnaté typy s charakteristickými mnohonásobnými vzájomnými prechodmi, pri· 
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Zoznam lokalit : 

o, () 2 o 3 0 „ 
1 - ťa z,m~ loz. íska az bestu, 2 - s1rednJ vclké 1\eťaž'!né ložisko az · 
bestu , 3 - malé n ťažené lož isko azbestu , 4 - ložisko neznámej 
veľkosti (neťa žené ) . 

Obr . 
Prehred výskytov ultrab1h ických hornín Západných Karpát 

1 - Velká Lúka , 2 - Filipovo; 3 -· P uln onsk.í Polhora: 4 - Be ň u š - Pôbisovo; 5 - Muránska Dlhá : ,úka ; 6 - Uhorské I; 
7 - Uhorské II , 8 - inobaiía ; 9 - M,ilin.:c; 10 •- Ostrá pri Kl nnovci ; 11 - Ciema Lehota; 12 - Bre1.11ička; 13 - Ploské; 14 -
Ochtiná; 15 · - Jelšava - Slovenskä skala; 16 - Slavošovka; 17 -· Dobšin;í ; 18 - Danková; 19 - Jak lovce. 20 ·- Se<llice, 21 
- Rudnik; 22 - Jasov; 23 - Hodko ce; 24 - Kom,irovce; 25 - Hačava - dolina Miglinc: 26 - Dvomlky; 27 - Krá, nohorské 
Podhradie, 23 - Bretka ; 29 - ·oltovo; 30 ·- Miko! a n ; 31 - Ro zlož. ná; 32 -- Kobeliarovo; .l3 - Držkovce, :~4 ·· Kyja tice; 35 -
Babinec . 

.... _ 



Figure 1 
Survey o( Occ-.1rrences of Ultrabasic Rodu in the West Carpathians 
1 - Exploited dťposit of asbc, tos . 2 - Unexploited deposit of medium síre. 3 - Little 
unexploij.ed asbestos dcpc, it. 4 - Deposit of unkn.own síce (unexploited) . 
List of Localities: 
l - Ve!ká Lúka , 2 - Filipovo; 3 - Pohronská Polhora; 4 - Beňuš - Poblšovo. 
5 - Muránska Dlhá Lú~a; 6 - ;]horské I; 7 - l.'horsk~ 11 ; 8 - Cinobaňa ; 9 - Má• 
linec; 10 - Ostrá pri Klenovci; 11 -Čierne Lehota; 12 - Brteznička ; 13 ·- Ploské; 14 
- Ochtiná ; 15 - Jel fava ·- ')lo-1eru.ká skala; 16 - Slavoška ; 17 - Dobšiná; 18 -
Danková ; 19 - Jaldovce; 20 - Sedlice; 21 - Rudník; 22 - Jasov; 23 - Hodkov
ce; 24 - Komárc\·ce; 25 - Hačava - dolina Miglinc; 26 ·- Dvorníky; 27 - Krás
nohorské Podhradie: 28 - Bretka; 29 - Čoltovo ; 30 - Mikolčany ; 31 - Rozložná ; 
32 - Kobeliarovo; 33 - Držkovce; 34 - Kyjatice; 35 - Bal,inec. 

čom kra jnými členmi sú monominerá lne horniny. Pre serpentinity, na rozdiel od 
serpentinitov kohútskeho pásma veporíd i serpentinitov Spišsko-gemerského ru
dohoria, je typická prítomnosť amfibolov a zvýšený obsah chloritu. Na základe 
svojho minerálneho zloženia môžu byť označené ako amfibolické, resp. chlori 
tické serpentinity . Pre všetky uvedené typy metaultrabázitov kraklovského pásma 
veporíd je zároveň charakteristická zvýšená koncentrácia obecných sulfidov Fe 
a Cu. Metaultrabázíty v zmysle D. Hovor ku (1967) interpretujeme ako 
ultrabázické diferenciály ofiolitových vulkanitov tejto jednotky západokarpatského 
kryš talin i ka. 

V metaultrabázitoch popísaného typu nebola zistená azbestová mineralizácia. 
Minerálna asociácia týchto hornín je o:irazom podmienok panujúcich pri meta
morfóze komplexov kryštalických bridlíc, ktorých nedelitdnou súčasťou boli i te
lesá ultramafitov. 

Z genetického hľadiska je zauj ímavé teleso amfibolického peridotitu od Fili
po a (E . K r is t, 1970) . Podľa uvedeného autora ide o produkt neogé':nnej 
vulkanickej činnosti. Podľa našich pozorovaní teleso je staršie; bolo intenzívne 
postihnuté alpínskymi tektonicko-rekryštalizačnými procesmi. 

3. K oh ú t s k e p á s m o v e p or í d . Ultrabáziká tejto jednotky sú repre
zentované drobnými telesami úplne serpentinizovaných hornín charakteru anti
goritických serpentinitov. Súborne boli zpracované D . Hovor k am (1965a). 
Najznámejšie telesá sú z oblasti Muránskej Dlhej Lúky, Ostrej pri 
Klenovci a Uhorského. Pre telesá tejto jednotky je charakteristická prítomnosť 
reakčne-metasomatických zón na okrajoch telies. Zóny smerom od ultrabázika 
do okolných hornín (ruly - migmatity) sú tvorené mastencom, aktinolitom 
a chloritom. 

Na obr Za je u vedený geologický rez telesom serpentinitu pr i Muránskej Dlhej Lúke podla 
J. K 1 uber ta ( 1955) . Schematické m ázornenie priestorollých vzťahov hornín v reakčnej zóne 
m„dzi serpentinitom a okolnými horninami je znázornené na obr. 2b { D. 1-1 o v or k a, 
1965a) . Podla tohoto autora serpentinizačné procesy a procesy tvorby uvedených zón (,,black· 
wall " ) nasledovali časove po sebe. 

V serpentinito:::h kohútskeho pásma veporíd azbestová mineralizácia bola do
teraz zistená len na lokalite Uhorské 1. Rozsah mineralizácie bol orientačne skú
maný v roku 1969. Na základe výsledkov geofyzikálneho merania (magnetome• 
tria, VES) , usudzujeme, že smerná d.lžka telesa je asi 250 m, 3írka telesa je 
70 m. Ultrabázikum je reprezentované antígoritickým serpentinitom bez zvyškov 
primárnych minerálov. Pozorované 1-5 cm žilky vyplnené silne zmastkovate· 
ným vláknitým silikátom boli popísané D . Hovor kom (1965a) ako 
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serpentínový azbest. V priebehu orientačného prieskumu na tejto lokalite na 
okraji telesa boli zistené žilky vláknitého amfibolového azbestu - aktinolitu. 
Mocnos ť žiliek kolíše v rozsahu O, X - 20 cm. Vlákna aktinolitu svetlej farby 
sú uložené paralelne s priebehom puklín, pričom maximálne zistená dlžka je 
30 cm. Na základe vykonaného orientačného prieskumu nie je zatiaľ možné ro
bi ť podrobnejšie uzávery o rozsahu azbestovej mineralizácie. 
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Muránska Dlhá Lúka Obr. 2 
1 - serpentinit, 2- mastenec, 3 - aktinolit, 4 - chlorit, 5 - granátický svor 

Muránska Dlhá Lúka Fig. 2 
1 - Serpentinite. 2 - Talc. 3 - Actinolite. 4 - Chlorite. 5 - Gamel mica schist. 

V tabuľke 1 uvádzame základné údaje o ostatných ultrabázických telesách 
tejto jednotky. 

4. S piš s k o - gemerské ru d o hor ie. V tejto jednotke ide o sku
pinu výskytov, ktoré sa intenzívne študovali už v minulosti. Výskyt chryzoti!o
vého azbestu miestami má (Dobšiná ), resp. môže mať (Jaklovce, Breznička , Ja
sov) priemyselný význam. V prípade, že do tejto skupiny zaradíme aj teleso 
ultrabázika od Sedlíc a v posledných rokoch navŕtané mohutné teleso pri Komá
rovciach, ide o pestr:ú škálu ultrabázických hornín, ktorých petrografický cha
rakter varíruje medzi peridotitmi až dunitmi a serpenthtitmi. Ich stratigrafická 
pozícia je nejednotná. V ďalšom podávame osobitne prehlad telies ultrabázických 
hornín v karbóne a v triase tejto jednotky. 

a) T -Rlesá utrabázik v karbóne . Smerom od Z k V patr ia sem nasledovné te
lesá: Breznička, Ploské, Ochtiná, Jelšava - Slovenská skala a Slavoška (obr. 1, 
lok. 12-16). Pre telesá ultrabázik v karbóne je charakteristický vysoký stupeň 
serpentinizácie. V okrajových častiach niektorých telies pozorovať ich zbridliična
tenie, pričom na okrajoch telies serpentinitov sú prítomné produkty ich dynamic
kej a hydrotermálnej metamorfózy. Majú charakter usmernených hornín zlože
ných z mastenca, aktinolitu , chloritu a karbonátov. 

Typickým predstaviteľom je teleso pri Brezničke . V rokoch 1953-1958 a v ro
koch 1969- 1970 na tejto lokalite boli urobené geofyzikálne práce i prieskum 
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Prehlad telies ultrabázik v kohútikom pásme 
Tabuľka 1 

mocnosť (m) smer nadložie 
lokali ta - - - obsah úžitkovej stav prieskumu 

plocha sklon podložie 
zložky 

(mxm) 

70 SZ - JV para ru ly 
aktinolitový orientačný gea 
azbest na jmä ologický prie-

Uhorské I v okra jovej časti skum v roku 
250x70 80-90~ para ruly telesa 1969 

d iaftorizované 
nezistená nezistený migmatity 

Uh o11Ské II doteraz nezistený nepreskúmané 
200x30 nezistený d iaf torizované 

migmatity 

granát ické 

Muránska 
so S-J svor y prieskum .ta-

Dlhá Lúka 
doteraz nezistený meraný na 

250x50 70-80° gra nát ické mastenec 
svory 

granátické 
50 S-.J svory prieskum za-

doteraz nezistený meraný na 
150x50 70-800 gra nátické mastenec 

svory 

<liaftorické 
nezistená v- z svory 

Cinobaňa dote raz nezistený nepreskúmané 
nezistená nezistený d ia f torické 

svory 

migmatity, 
nezistená nezistený pegmatity 

Málinec doteraz nezistený nepreskúmané 
10x20 nezistený migmatity, 

pegmatity 

granátické 
8 nezistený svory 

Ostrá doteraz nezistený nepreskúmané 
50x8 nezistený gran.ítické 

svory 

migmatil izované 

Čierna 
nezistená nezistený pararuly 

Lehota 
doteraz nezistený nepreskúmané ' 

nezistená nezistený migmatitizované 
pararuly 

Figure 2 
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pomocou vrtov a chodieb na overenie azbestovej mineralizácie. Doterajšie poznat
ky o te,ese a o výskyte chryzotilového azbestu v ňom možno zhrnúť nasledovne: 
teleso serpentinitu patrí k najväčším doteraz známym telesám na Slovensku. 
Smerná dlžka telesa je cca 1500 m, mocnosť kolíše od 50 do 250 m. Je strmo 
uložené; pod uhlom cca 70° upadá k JV. Jeho d[žka po úklone nie je presne zná
ma, presahuje však 200 m. Podložie telesa je tvorené rôznynú typmi bridlíc az 
fylitov a metakvarcitov; v nadloží vystupujú rozpadavé seriticko-chloritické a se
riciticko-kremité fylity až metakvarcity a chloritické bridlice. Podložné i nadlož
né horniny sú zaraďované do karbónu. Serpentinit je tvorený jemnolístkovitým 
a lupenatým antigoritom, chryzotilom, pikrolitom a rudnými minerálmi. Chry
zotilový azbest je roznúestnený v hornine pomerne nepravidelne. Najrozšírenej
ší je pozdlžne vláknitý typ chryzotilu; žily priečne vláknitého chryzotilu zlatožl
tej farby sa pozorovali len zriedkavo. Dlžka vlákien chryzotilu kolíše v medziach 
1- 10 mm; pomerne často dosahuje dlžku 30- 60 mm. Maximálna zistená 
d[žka vlákien chryzotilu je 170 mm. Väčš ie koncentrácie chryzotilového azbestu 
boli vrtnými a banskými prácami zistené v „pri podložnej" čast i telesa. 

3(1(/ 

200 

O zo 40 60 80 100"1 

4 s ~~~~.21 "' 

Priečny rez telesom serpentinitu pri Brezničke Obr. 3 
1 - serpentinit , 2 - serpentinit so zvýšeným obsahom žiliek chryzotílového azbestu, 3 -
hydrotermllne premenený metabazit, 4 - bridlice, fylity a metakvarcity karbónu, 5 - aktinoli 
tické a chlori tické bridlice, 6 - mastene:: 

Figure 3 
Transverse Section of the Serpentinite Body near Brezníčka 
1 - Serpentinite. 2 - Serpentinite with hígher content of chrysotile asbestos veins. 3 - Meta· 
basic rocks altered hydrotrermally. 4 - Carboniferous schales, pbyllites and metaquartzites. 
5 - Actinolíte and chlorite schists. 6 - Talc. 

Základné údaje o ostatných výskytoch v karbóne uvádzame v nasledovnej ta· 
bufke (tab. 2). 
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Prehlad telies ultrabázik v karbóne 
Tabuika 2 

1 mocnosť (m) 
smer nadložie 

lokalita --- obsah úžitkovej 
stav prieskumu plocha 

sklon podložie zložky 
(mxm) 

50-250 SVV - bridlice, 
v serpentinite detailný geofy-

J.ZZ fylity, kvarcity sú polohy s bi- ziká lny prie-
Bri,znička skum ; 1. etapa 1500 X 70° bridlice, lančným obsa-

VP ( rýhy, vrty, 50-250 
fylity, kvarcity horn chryzotilu 

krá tke chodby) 

100-300 v-z 
fylity, doteraz neskú-bridlice zistené drobné 

mané; regionál-Ploské žilky; bližšie 1000 X 60-800 fy lity. neskúmané ne magnctomet-
100 - 300 

brid lice rické meraní.a 

svv- fyli ty, 
doteraz neskú-neznáma JZZ bridlice zistené orooné 

Ochtiná žilky; bližšie mané; regioná l-

neznáma nezistený fyli ty, neskúmané ne magnetomet-

bridlice rické meran ia 

50-100 JVV -- fylíty, 
Jelšava - szz bridlice detailný geofy-
Slovenská doteraz nezbtený zikáln y prie-300 X skala 50 - 100 80 -90° fylity, skum 

bridlice 

fylíty, žilky chryzotilu regioná lne mag-
ne~náma v- z bridlice netometrícké 

Slavoška zistené v haldova- meranie, kuta-nom materiáli ; 300x200 nezistený fylity, bližšie neskúmané cie práce na 
bridlice mastenec 

b) Teiesá ultrnbázík v mezozoiku . Vystupujú v br idličnatom komplexe spod
ného triasu (werfén), prípadne na rozhraní uvedeného súvrstvia s karbonatic
kými horninami stredného triasu. Do tejto skupiny patrí najväčší počet výsky
tov ultrabázik ( obr. 1, lok. 17 - 35). V porovnaní telies v karbóne s telesami 
tejto skupiny pozorovať celkove nižší stupeň serpentinizácie. Telesá sú v tekto
nickej pozícii s podložnými a nadložnými horninami, pričom na styku sú často 
vyvinuté drvené a mylonitizované zóny. 

Do tejto skupiny zaraďujeme aj teleso serpentiniwvaného peridotitu od Ko
mároviec a teleso od Sedlíc. Komárovské teleso bolo zistené geofyzikálnym prie
skumom a navŕtané v podlozí neogénu košickej štrkovej formácie ( tortón? až 
pliocén ). Teleso dunitu od Sedlíc vystupuje v pásme Čiernej hory z podložia 
pale ::>génu , spod ktorého v blízkosti sa vynárajú aj útržky severogemeridného 
mezowika. 

Ako klasického predstaviteľa serpentinitov tejto skupiny uvádzame teleso 
z Dobšinej. Vystupuje na severnom okraji mesta nad súvrstvím pestro sfarbených 
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bridlíc s polohami jemnozrnného kompaktného vápenca tmavošedej farby (kam
pil). Nadložie telesa je tvorené kvartérny-mi hlinami; pri S a SV okraji lomu v nad
loží serpentinitu vystupujú doskovité slienité vápence žltohnedej farby, ktoré 
J. K amen i c ký (1957), podla vložiek pestrých bridlíc, považoval za kam
pil. Teleso má misovitý tvar; smerná dľžka kolíše okolo 700 m, šírka od 200 do 
550 m. Maximálna mocnosť zistená prieskumnými prácami je 45 m. Časť telesa 
je vydobytá. V S a SZ časti ložiska bezprostredným tektonickým podložím ser
pentinitu a bridličnatého komplexu sú karbónske horniny. 

Pozdľžny pez 

0 ,aom 

PPiečny r>ez. 

o 100 m 

4 

Ložisko cbryzotilového azbestu - Dobšiná Obr. 4 
1 - serpentinit, 2 - bridlíc<' s polohami vápenca (kampil), 3 - slienitý vápenec (kampil -
stredný trias ?) , 4 - bridlice a diabázy karbónu 

Figure 4 
Deposit of Chrysotile Asbestos - Dobšiná 
1 - Serptntinite. 2 - Shales with layers of limestone (Campilian) . 3 - Marly limestone 
(Campilian - Middle Triassic?) . 4 - Carboniferous schists and diabases. 

Farba serpentinitu je vefmi premenlivá. Prevládajú rôzne odtiene žltej a ze-
lenej farby ; masívny serpentinit je tmavozelený až čierny. K mineralogickým 
zaujímavostiam patrí prítomnosť 2-4 mm idiomorfných žltozelených granátov 
(J. Rakusz, 1924 ). Žilky chryzotilového azbestu tvoria v serpentinite nepravidel
nú sieť. Chryzotil má priečnu orientáciu, mocnosť žiliek kolíše v rozsahu O , X -
30 mm. Pr iestorová lokalizácia úsekov serpentinitu s vyšším podielom chrywti
lových žiliek sa doteraz podrobnejšie neštudovala. V minulosti sa ťažil serpenti-
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nit s obsahom žilného chrywtilu od 1 do 4 % . V posledných rokoch sa spraco
váva celá vyťažená hmota serpentinitu, pričom základným produktom úpravne 
v súčasnosti je mikroazbest (dlžka vlákna O, X mm) . 

Mineralogicko-geochemické pomery 

V dalšom uvádzame výsledky n iektorých laboratórnych stanovení materských 
hornín ako aj chryzotilového a amfibolového azbestu . Rozsah práce. žiaf, ne
umožňuje urobiť interpretáciu výsledkov. Preto v dalšom sa obmedzujeme na 
uvedenie tabelárnych prehfadov. 

a) Chemizmus mat-erských hornín azbestu . Tvorba žilného chryzotilu v mater
ských horninách je v podstatnej miere ovplyvňovaná ich chemickým zložením, 
ktoré je uvt dené v tabuike 4. I napriek tomu, že obsahy niektorých kysličníkov 
( Alz0 3, MgO, H20 a iných) u reprezentantov ultrabázik z rôznych geologických 
jednotiek Západných Karpát uvedených v tabulke 4 sa značne líšia , ich ultra
bázický charakter je evidentný. 

b ) C hemizmus azbestových minerálov. V literatúre o Západných Karpatoch sa 
doteraz uvádzala len prítomnosť chryzotilového azbestu. V priebehu prieskum-

200 ',1)1) 600 soo 1000 ·c 

Krivky DTA chryzotilového azbestu 
Obr. 5 

1 = Dobšiná (M. Souba - F . Urban, 1954 ), 
2 = Jaklovce (J. Zlocha, 1970), 3 = Braz
nička (J . Zlocha, 1970), ·l = Jhorské CD . 
Hovor ka, 1965a) 

Figure 5 
DTA Curves of Chrysotile Asbeslos 
1 - Dobšiná (M. Šouba - F. Urban, 1954 ) . 
2 - Jaklovce (]. Zlocha, 1970 ) . 3 - Brez
nička (] . Zlocha , 1970) . 4 - Uhorské ( D. 
H ovorka , 1965a) . 

lCO 600 800 

Krivky DTA amfibolového azbestu 
1 - Jaklovce (] . Zlocha, 1970), 2 
l (J . Z locha, 1970) 

DTA Curves of Amphibole Asbestos 

Obr . 6 
Uhorské 

Figure 6 

1 - Jak lovce (J. Zlocha, 1970) . 2 - Uhorské 
(] . Zlocha, 1970) . 
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ných prác na azbest, v posledných rokoch, boli zistené aj amfibolové azbesty. 
V tab. č. 5 sú chemické analýzy chryzotilu a pre porovnanie aj chemické analýzy 
amfibolových azbestov. 

V tabuľke 6 uvedené výsledky spektrochemického stanovenia niektorých stopových prvkov 
v azbestových mineráloch . Aktinolit sa od analyzovaných chryzotilov výrazne líši najmä vyš
šími obsahmi Pb, Zn, Mn, Ti, Sr a nižšími obsahmi Ni a Cr. 

c) Räntgenometrické záznamy azbestových minerálov. V tabulke 7 sú uve
dené vypočítané „d" hodnoty niektorých azbestových minerálov Západných Kar
pát. 

d) DTA azbestových minerálov. Krivky DTA chryzotilov na obr. S možno 
považovať za identické s krivkami chryzotilov uvádzaných v literatúre. Výrazný 
vrchol exotermickej reakcie pri cca 330° C u chryzotilu z Brezničky (krivka 3) 
je pravdepodobne zapríčinený vysokým obsahom Fe v tejto vzorke (tabuľka 5). 
Pre krivky DTA amfibolových azbestov (obr. 6) sú charakteristické exotermické 
vrcholy pri nízkych teplotách ( 250- 300 °C). 

Stratigrafia ulrabázik a genéza azbestovej mineralizácie 

Vychádzajúc z koncepcie členenia západokarpatského kryštalinika vypracova
nej J. K amen i c kým (1968, in M. Maheľ a kol.), ultrabázické horn iny 
Západných Karpát vystupujú v komplexoch staršieho proterozoika ( = utrabá
zika kraklovského pásma veporíd), mladsieho proterozoika ( = ultrabáziká ko
hútskeho pásma veporíd), karbónu a mezozoika. V zmysle D . Hovor ku 
( 1967b) ultrabázické horniny Západných Karpát patria trom vývojovým cyk
lom: staroproterozoickému, mladoproterozoickému a mezozoickému. K posledným, 
uvedený autor, zaradil aj ultrabáziká v karbóne, ktoré pravdepodobne predstavu
jú ekvivalenty mezozoických serpentinitov Spišsko-gemerského rudohoria . Spod
ná stratigrafická hranica posledných je daná zistením termických kontaktov 
ultrabázik na werfénske, resp. strednotriasové komplexy pri Dankovej a Dobši
nej <.J. K am e nick ý, 1957). Vrchná stratigrafická hran ica mezozoických 
serpentinitov Spišsko-gemerského rudohoria nie je jednoznačne vyriešená. 

V prípade Západných Karpát Slovenska ide o typické „alpínotypné" ultrabá
ziká (H. H . He s s, 1938), pričom pre ultrabáziká v kryštalinických sériách 
možno aplikovať o'značenie „orogénotypné" ultrabáziká v zmysle J. Ros ta 
(1969). Obidve skupiny sa vyznačujú tektonickou pozíciou, pričom koreňové 
zóny jednotlivých telies ultrabázík nie sú známe. 

Otázka vzniku žiliek chryrotilového azbestu v ultrabázických horninách je 
jednou z najaktuálnejších otázok genetickej mineralógie. V súčasnosti vznik žil
ného chryzotilu sa vysvetluje niekoľkými spôs0bmi. Charakter tejto práce ne
umožňuje ich zhodnotenie, resp. aplikáciu. 

Ložiskové koncentrácie žilného chryzotilu sú viazané na peridotity a ich ser
pentinízované deriváty. Genetická zpätosť väčších ložísk chryzolilového azbestu 
s dunitmi a serpentinirovanými dunitmi je zriedkavá; v pyroxenitoch a serpen
tinizovaných pyroxenito~h sú známe len vcelku bezvýznamné koncentrácie azbes
~!1. Pre všetky uvedené prípady je charakteristické, že žilky chryzotilového 
azbestu nepokracujú do okolných hornín. Uvedená okolnosť vyplýva z chemic
kého zloženia materských homin, pričom najdôležitejší je vzájomný pomer kre
míka a horčíka . V ultrabázických horninách skupiny peridotitu v harzburgitoch 
a lherzolitoch je pomer molekulárnych množstiev Mg : Si najvhodnejší, blíži sa 
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Prehlad telies ultrabázik v mezozoiku Spišsko-gemerského rudohoria 
Tabu!ka 3 

mocnosť 
(m) smer nadložie 

obsah úžitkovej lokalita ---
zložky s v prieskumu 

plocha sklon podložie 
(mxm) 

kvartér, 

1 slieni;ý žilky vl.ísočnicové-
ložisko preskúmané m:ix . 45 SZ - JV vápenec ho typu, typu ten-

Dobšiná kej a hrubej siefky, vr tmi, rýhami, chod-
700 X mierny ílovité zriedka vv žilky do bami a isach ticami 
20J- 550 k j brid lice 30 mm (1954) 

(kam pil) 

kvartér, 
vápene:: 

žilky vlásočn icové- ložisko preskúmané 50 SZ - JV (anls) 
Danlwvá ho typu, zriedkavo rýhami , vrtmi, šach-

] 2(XJ X 300 slienitý typu tenkej a hru- ticami a rozrážkami 
50- 200 vápenec, bej sieťky s dlžkou (1954, 1956) ; detailný 

bridlice vlákna do ] I) mm geofyzikálny prieskum 
(kamp;l) 

vápenec 
(anls) 
bridlice v serpentinite sú teleso preskúmané 

nad 100 SZ - JV (kampi l ) :·is ené úseky s bi- vrtmi, rýhami, líachti-

750 X 70° bridlice 
lančným obsahom cami a chodbami; de-
azbestu. Max. moc- tailné magnetické me-150- 300 (kampil) nosť žiliek 20 mm rania 

diabáz 
(werfén) 

vápenec 
(anís) 
bridlice v serpentinite sú 

detailné magnetické nad 100 SZ - JV ( werlén) zistené úseky s bi-
Jaklovce h.nčným obsahom profilovanie; teleso 

\ 3()() X 15 - 40 L.ridlice azbestu. Max. moc- preskúmané vrtmi a 
500 ( "erfén) nosť žiliek 15 mm šach lícami 

diabáz 
( werlén) 

vápenec 
(anís ? ) hojné sú žilky 
bridlice vlásočnicového ty- detailné magnc ické 

100 m sz- JiV (werlén) pu; žilky mocné profilovanie; krj tke 

bridlice 
5-10 mm sú chodby 

500 X 70-80 zriedkavé 
100 ( werfén) 

1 , bridlice 
50 SZ - · JV (werfén) detailné magnetické 

200x50 70 bridlice, 
zistené žilky chry- profilovanie; technické 
zotilu do 10 mm prieskumné práce ne-

d~abázy realizované 
(werlén) 

3 Minero lio Slovoco č . 12- 13 30 5, 
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Tabufka 3 - pokračovanie 

.. 
mocnosť 

(m) smer nadložie 
obsah úžitkovej 

Loka lita --- --- zložky stav prie,kumu 
plocha sklon podložie 
(mxm) 

pieskovce, 
zlepeace ojedinel~ drob- do:eraz tech-

nezistená nezis '.ený (paleogén) né žilky vlák- nickými práca-
Secllic.e ' - -- nitého chry- mi nepreskú-

nezu.ti;ná nezisicný pieskovce, 
zlepence 

zolitu mam~ 

(paleo2én) 

pliocén, 
preskúmané vrtmi vápene: 

maX;. 40 V- Z (anís) v opustenom ja- a ťažené v rokoch 
Rudník --- roovom lome pozo- 1938 - 1945; v ro-

200X 50 15 - 20 ilovité rovať žilky priečne koch 1946 - 1951, 
bridlice s vláknitého chryzo- 1956 a 1967- 68 
polohami tHu o mocnosti skúmané vrtmi, 
slienitých do 15 mm sachticami a 
vápencov chodbami 
( werfén ) 

terciér, 
ílovité 
bridlice skámané. vr tmi 

max . 74 S V- JZ ( werfén) potv rdené polohy v roku 1956: a v 

Jasov - -- s bilančným ob- rokoch 1967 - 68 
500 Y. 200 5- 20' ílovité sahom chryzotilu . vrtmi, šachticami a 

bridlice s Max. mocnosť krátkou chodbou . Bol 
polohami žiliek 20 mm urobený detail. geof· 
s1ieniiých zikálny prieskum 
vápencov 
(werfén) 

presahuje piesky, štrky, ojedindé 1 - 2 mm skúmané orientačne 

250 SZ-JV íly (pliocén) žilky priečne 
na azbest vrtmi v 

Hodkovce --- vláknirého roku 1964; bol uro-

3000 X nezistený nezistené chryzotilu ccný magnetometric-

3000 ký prieskum 

piesky, štrky, 

Komá-
nad 600 SZ - JV íly ( pliocén ) žilky azbestu regionálne 

--- magnetické 
rovce nezistená nezistený nP?iSfené neboli pozor.>vané 

meranie 

pieskovce, 
bridlic.e detailné magneto-

Hačav.a 50- 100 v-z (wcrfén) drobné žilky 
- dolina --- priečne vláknitého metrické meranie; 

M.iglinc 1700 X nezistený pieskovce, chryzotílu 
technickými prácami 

50 - 100 bridlice doteraz nepreskúmané 

( werfén) 
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Tabuľka 3 - pokračovanie 

mocnosť 
(m) smer nadložie 

obsah úžŕtkovej 
lokalita stav prieskumu 

plocha sklon pcxlložie zložky 

(mxm) 

bridlice 
(meliatská 

ojedinelé tenké 
detailné magneto-

cca 150 V- Z séria?) metrické meranie 
Dvorníky --- žilky priečne (1969) ; technický-

80U x 75 - 85 bridlice vláknitého mi prácami neskú-
100-200 (meliatská chryzotilu mané 

séria ?) 

Krásno-
vápenec 

nezistená nezistený (anís) 
horské --- nezistené 

technické práce 
Podhra- nezistená nezistený bridlice, doteraz ne 1ykonané 
die zlepence 

(karbón) 

vápene~. 
zistené žilky 
vlásočnicového typu detailné magneto-

(anís) zriedkavejšie metrické profilova-
nad 200 SV-JZ bridlice typu tenkej sieťky nie, vrty, chcxlba 

Bretka 
1200 X 

--- o mocnoati 5-10 (1969) 
cca 30° nezis!ené 

700 milimetrov 

zistené žilky 
štrky, piesky, vlásočnicového detailné magneto-

nad 100 SV-JZ íly (neogén ) typu zriadkavcj- metrické profilova-
Coltovo --- --- šie typu tenkej nie, vrt (1969) 

300 X nezisiený nezistené sieťky o mocno• 
200 sti 5-10 mm 

piesči té 

bridlice 
zriedkavé žilky detaiíné magneto-

Míkol• max. 27 v-z ( werfén) metrické profilova-

čany --- priečne vláknitého nie, rýhy, vrty, 
nezistená nezislený pieskovec. chryzotilu mocnosti sachtica 

bridlice 1-5 mm (1968- 1969) 
(meliat. sér) 

vápence 
zriedkavé ž ilky detailné magneto-,nad 100 V- Z (anís) 

Rozložná --- --- priečne vláknitého metrické profilova-
700 X 40° grafi1ické <.:hryzoti lu mocno- nie, vrty (1968-
100 bridlice st í 1-8 mm 1969) 

(melia!. sér.) 

hlina. sutina miestami zistené 
max . 27 v-z (kvartér) polohy s bilanč- detailné magneto-

Kobelia- --- --- ným obsahom chry- metrické profilo-
rovo 250 X cca 10° piesči!ý zotilového azbestu. vanie, rýhy, vrty, 

140 vápenec, Mocnosť žiliek šachtice, rozrážky 

bridlice 1- 15 mm (1967 -69 ) 

' 
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Tabulka 3 - dokončenie 

mocnosť 
(m) smer nadložie 

obsah úžitkovej lokalita --- stav prieskumu 
plocha sklon podložie zložky 
(mxm) 

pieskovce, 
bridlice pomerne časté 

technické práce za nezistená nezistený (werfén) žilky priečne 
Držkovce --- --- vláknitého chryzo- účelom vyhladáva-

nezistená nezistený pieskovce, tilu o mocnosti nia azbestu dote-
bridlice 3-5 mm raz nevykonávané 
(werfén) 

bridlice v malom odkryve 
technické práce za nezistená nezistený ( werfén) zistené drobné 

Kyjatice žilky priečne účelom vyhladáva-
nezistená nezistený bridlice vláknitého chry- nia azbestu do-

(werfén) zotilu teraz neuskutočnené 

bridlice 
nezistená nezistený (werfén) technickými prácami 

Babinec --- nezistené doteraz 
nezistená nezistený bridlice neskúmané 

(werfén) 

hodnote 1,5. Táto hodnota zodpovedá teoretickému pomeru týchto katiónov 
v chryzotile a serpentíne. Preto v uvedených typoch ultrabázik môže nastať ser
pentinizácia a vznik azbestov bez prínosu, resp. odnosu niektorého z uvedených 
kritických katiónov. Pre dunity je pomer Mg : Si blízky 2, preto pre vznik chry
zotilu je potrebný prínos Si, alebo odnos Mg. U pyroxenitov je situácia opačná. 

Primárne silikátové minerály sa v serpentinitoch Spišsko--gemerského rudo-
horia zachovali len v podobe silne rozsorbovaných reliktov. Určenie typu ma
terských hornín serpentinitov môže sa urobiť predovšetkým štúdiom ich chemic
kého zloženia. 

Na základe porovnania prepočítaných chemických analýz serpentinitov kobút
skeho pásma veporíd a Spišsko--gemerského rudohoria so strednými hodnotami 
rôznych typov ultrabázik podfa Dalyho (1933), J. K a n t o r (] 956). J. K a m e
n i c ký (1957). D. Hovork a (1965a) a J. Zlocha (1970) dospeli k zá
veru, že materské horniny serpentinitov uvedených jednotiek ::a svojim zložením 
najviacej približovali k harzburgitom a k lherzolitom. Z uvedeného vyplýva, že 
serpentinity kohútskeho pásma veporíd i serpentiníty mezozoika a karbónu Spiš
sko-gemerského rudohoria majú vcelku vhodný chemizmus pre vznik chryzotilu. 
žilného typu. 

V záujme poznania charakteru materských hornín serpentinitov, na obr. 7 
v trojuholníku podla A. 1. Mal ach o v a (1966), sú vynesené projekčné body 
analyzovaných hornín (tab. 4). Výsledky sa zhodujú s názormi vyššieuvedených 
autorov. 
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Riešenie zdroja a veku serpentinizácie ultrabázilc v kryštaliniku je najzložitej
šie. Na tomto mieste sa obmedzíme na uvedenie názoru jedného z autorov 
(D . Hovor k a, 1965a) , podla ktorého serpentinizácia ultrabázik kohút
skeho pásma je spôsobená kombinovaným účinkom H2O z okolných sedimentov 
á tektono-metamorfnými procesmi. Pritom serpentinizácia prebiehala pred ich 

alšími premenami (steatitizácia, amfibolizácia, chloritizácia, karbonitizácia). 

m· 

a' 

IO 20 /' 

Obr. 7 
Rozdelenie peridotitov podfa 1. A. Malachova 
(1966) . Vrcholmi trojuholnika sú Zavarického 
hodnoty a, m, f. 1 - dunity , 2 - olivinické 
harzburgity, 3 - olivinické lherzolity, 4 -
olivinické wehrlity, 5 - harzburgity, 6 -
lherzolity, 7 - werhlity; Vl - amfibolický 
peridotit z Velkej lúky, PP - amfibolický 
serpentinit od Pohromkej Polhory, B - ser
pentinit od Brezničky, U - serpentinit od 
Uhorského, D - serpentinit z Dobšinej, J -
serpentinit od J akloviec 

Figure 7 
Distribution of Peridotites according to I . A. 
Malachov (1966) . 
The tops of the triangle are Zavarickij's 
valeus a ', m', ľ. 1 - Dunites, 2 - Olivine 
harzburgites, 3 - Olivine lheczolites, 4 -
Olivine wehrlítes , 5 - Harzburgites, 6 -
Lherzolites, 7 - W ehrlítes; Vl - Amphibole 
peridotite from Velká Lúka, PP - Amphibole 
serpentinite from Pohronská Polhora, B -
Serpentinite from Breznička, U - Serpenlinite 
from Uhorské, D - Secpentinite fcom Dobši
ná, J - Serpentinite from Jaklovce. 

Za zdroj serpentinizácie ultrabázických hornín Spišsko-gemerského rudohoria 
J. K amen i c ký ( 1957) považoval vodu zo súvrstvia, do ktorého intru
dovali ultrabázické hmoty. Otázka zdroja serpentinizácie nie je však zatiaľ jed
noznačne vyriešená. K vzniku žiliek chrywtilu došlo však ešte pred umiestnením 
ul trabázik v ich teraj šej pozícii; často totiž pozorovať drvené zóny serpentinitu 
aj so žilkami chryzotilu. 

Ťažba, úprava a použitie 

Použitie chryzotilového, resp. amfibolového azbestu je podmienené ich vlast
nosťami . Chryzotilový azbest má tenkovláknitú stavbu. Okrem schopnosti rozvlák
ňova ť sa, dôležitými technickými vlastnosťami sú pevnosť, ohyb, zlá elektrická 
vodivosť, ohňovzdornosť, zásadovozdornosť, vysoká adsorbčná aktivita a schopnosť 
tvoriť stále zmesi s rozličnými väznými látkami - cementom, bitúmenmi 
a plas tickými hmotami . Amfibolové azbesty (krokydolit, aktinolit, antofylit, amo
zit) majú v podstate tie isté vlastnosti ako chryzotiJový azbest, sú však menej 
mechanicky .pevné. Oproti chryzotilovému azbestu sa vyznačujú vysokou zásado
vzdornosťou a kyselinovzdornosfou. 

Vlákna chryzotilového azbestu z ložiska v Dobšinej sa z!skavajú spracovávaním „azbestonos
ného " serpentinitu v úpravni suchou cestou. Vyťažená hornina sa drvi v čelusťovom dvojspernom 
drviči so šubinou 64 mm. Po vysušení v. sušiacom bubne na maximálnu vlhkosť 2 %, surovina 
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sa znova drv! v čelusťovom granulátore s výpustnou štrbinou 1000 X 20 mm a postupuje do 
prvého dezintegráto.ra s protismerne rotujúcimi rotormi. Rozomletá hornina sa ďalej dopravuje na 
dvojsitný vibračný triedič, kde sa uvofnené vlákna odsávajú. Podsítný podiel sa dopravuje do 
druhého dezintegrátora, kde - po rozpojen! horniny - sa uvofňujú aj drobné žilky azbestu. 
z meliva sa vláknitý azbest a mikroazbest separuje na rotačnom pneumatickom drviči. Mikro
azbest ako medziprodukt ďalej postupuje do tretieho dezintegrátora. Zmes vlákien a prachových 
čast!c po treťom dezintegrovaní je odsávaná a ďalej triedená, čistená a klasifikovaná na triedy 
Ma 750, 650, 550 a 450. Odsávaný vláknitý a1best sa triedi na sitách na triedy M-4, M-5, 
M-6. 

Prt'hfad chemizmu ultrabázických hornín Západných Karpát 
Tabufka 4 

Velká Lúka Pohron. Uhorské I Breznička Dobšiná Jaklovce 
váh .% 

Polhora 

kysl. amfibol. amfibol. 
peridotit serpentinit scerpentinit serpentinit serpentinit serpentinit 

SiO2 43,07 40,87 37,93 40,47 38,58 36,90 
TiO2 0,05 0,80 0,35 0,03 0,09 0,00 
A}zO3 15,08 9,57 5,92 2,56 0,97 3,14 
Fe2O3 4,07 6,51 3,69 8 ,92 9,84 4,68 
FeO 7,30 6,24 8,30 0 ,00 0,58 2,73 
MnO 0,17 0,48 0,07 0, 15 o.os O,Q7 
MgO 18,9,8 20,96 29,75 35,82 30,06 38,77 
CaO 7,16 4,99 2,18 0,42 9,05 0 ,33 
Na2O 0,60 0,43 0,18 0,12 0,03 0,15 
K 2O 0,13 0,33 0,10 0 ,18 0,04 0 ,10 
P2Os 0,04 0, 17 st. 0,09 1 0,00 0 ,00 
H2O + 1,98 6,44 10,79 11,72 10,36 11,28 
H2O- 0,03 1,52 0,12 0,1 5 0,54 0 ,61 
CO 2 0,28 
s 0,10 
SO1 O,o3 
NiO 0, 16 

Ľ = 99,56 100,02 100,35 100,84 100,19 99,76 

Analýza amfibolického serpentinitu od Pohronskej Polh ory je z práce D . Hovor!<u (1967 ), 
analýza serpentinitu od obce Uhorské z práce toho istého autora (1965a) a analýza serpentinitu 
z Jakloviec z práce J . Kamenického (1957). · 

Upravený chryzotilový azbest 3. 4. 5. a 6. triedy sa najviacej využíva v azbes
tocementovom priemysle na výrobu pokrývačských materiálov, vláknitých dosiek , 
veikorozmerových dosiek, stenových panelov, tlakových a odpadových rúr. Obsah 
azbestu v azbestocementovej hmote sa riadi odskúšanými postupmi pre ten-ktorý 
výrobok. Približné zastúpenie azbestu podľa tried pri výrobe azbestocementových 
materiálov je nasledovné: trieda 3 - 30 % , 4 - 30 % , 5 - 35 % 6 - 5 % . 
V papierníctve sa azbest 3. až 6 . triedy používa na výrobu azbestového kartónu 
a papiera, na výrobu tesniacich vložiek a filtrov ( tab. 8). 

V ČSSR je jediné ťažené ložisko serpentinitu s obsahom chryzotilu v Dobši
nej . Ťaží sa od 4. IV. 1928. V nasledujúcej tabufke je uvedená ťažba podľa dru
hov suroviny (tab. 9). 
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Chemizmus azbestových minerálov 
Tabuika 5 

chryzotil aktinolit 

priečne priečne priečne pozdlžne priečne 

dá knitý vlákni tý vláknitý vlákni tý vlákni tý 

Breznička Dobšiná Jaklovce Uhorské I Jaklovce 

1 

SiO2 37,88 41.13 41,83 41,92 57,02 51,82 

TiO i U 05 0, 14 - 0,02 0,03 -
Ah OJ 2,95 2,19 0,87 0 ,87 1,21 1,40 

Fe,O3 10,43 3,10 2.12 0,70 1,60 4,09 

Cr2OJ 0,002 

FeO 0,86 - 1 0,34 0,44 3,33 12,64 

MnO ,18 - 0,13 0,06 0,37 -
MgO 33,97 37,61 39,94 41 ,24 23,05 13,16 

CaO u,66 0,90 0,35 0,84 9,89 11,57 

NiO - - - 0,03 0,02 0,01 

Na2O 0,02 - 0,09 0,08 0 ,08 0,75 

K2O 0.10 - 0,20 0,10 0,13 0,06 

P2O; 0,03 - 0,10 o.oz 0,01 -
H2O T 12,41 13,42 13,25 13,78 3,11 -
H2O - 1.28 - 0,83 0,70 1,70 

!: = IUO 8'.!. 98,49 99,22 100,932 100,55 97,20 

1. Breznička , kanálová rýha. Analyzovaný bol pozdlžne vláknitý chryzotil o dlžkc vlákna do 

50 mm . Chryzotil je svetlosivý, ohybný. Analytik: chemické laboratórium GP Spišská Nová Ves . 

2. Dobšiná, s tólňa č . 1. Priečne vláknitý chryzotil o dlžke vlákna 15 mm . Analytik: Katedra 

chemickej technologie anorganických látok SVŠT {]954), Bratislava. 
:i· Dobšina, lom. ?riečne vláknitý klinochryzotil. Analýza je prevzatá z práce J. Hruškovej -

J. Koui'imske:ho (1968) . 
4. Jaklo,·ce, chodba Alexander, 22,4 bm. Analyzovaný bol priečne vláknitý chryzotil o dlžke 

vlákna 10 mm. Analytik : Chemické laboratórium GP, Spišská Nová Ves. 
5. Uborsh . okra j scrpentinitového tcl~sa. Analyzovaný bol pozdlžne vláknitý amfibolový azbest 

bielej farby. Dlžka vlákna 20 cm. Analytik : chemické labora tórium GP, Spišská Nová Ves . 

6 . JaklO\·ce, zárez železnice. Priečne vláknitý aktinolit z diabázu v podloží serpentinitového 

telesa. Dlžka vlákna do 80 mm. Analytik: chemické laboratórium GP, Spišská Nová Ves. 

Celková spotrPba vláknitého azbestu v ČSSR sa v posledných rokoch pohybuje 

okolo 30 OOO ton ročne . V roku 1969, použ.itie podľa jednotlivých priemyselných 

odvet,í , bolo nasledovné (tab. 10). 
Nedostatok azbestu. najmá kvalitatívne vyšších typov, negatívne ovplyvňuje 

rnahu výrobcov roz širovať požadovaný sortiment výrobkov. Výroba azbestoce

mentovej krytiny zaostáva za svetovým vývojom a práve tak v kvalite výrobkov 

ako i v sortimente. 

Návrh na zdokonalenie metodiky vyhľadávania a prieskumu azbestu 
I napriek tomu, ie na území Slovenska už v mnulosti bol známy väčší počet telies serpenti

nito,· s > žilkamí chryzotilového azbestu, prieskumné práce na azbest sa 1..ačali až po roku 

1946. V rokoch 1946-1964 skúmali sa výskyty azbestov pri Jasove, R udníku, Dobšinej , Dan

kovcj, Breznii:kc a Jaklovciach. Vyhladávanie a prieskum telies serpentinitov vlákn i'ého žilného 

chryzotilu bol už od začia tku sprevádzaný rôznymi ťažkosťami. Vyplývali z nevyjasnených požia

daviek na množstvo a kvalitu suroviny, spotrebu azbestu v národnom hospodárstve, z nevyjasnenej 
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metodiky prieskumu, vzorkovania a stanovovania obsahu azbestu z laboratórnych vzoriek. Z nilšie uvedeného prehladu vykonaných technických prác na jednotlivých lokalitách vidieť, že sa najviaceJ používali vrtné práce. Banské práce - chodby, prekopy, a šachtice sa pri prieskume azbestov v minulosti využívali nedostatočne . 
Po<l!a pôvodných zámerov, vrtmi, okrem vyh!adávania serpentinitových telies a riešenia ich úložných pomerov, sa mali zisťovať ústky mineralizované chryzotilovým azbestom a zabezpečovať prírastky zásob. Výsledky prieskumu azbestov v rokoch 1946-1964 nezodpovedali predpokladom, vynaloženej práci a teoretickým možnostiam. Pri vŕtaní, vo väčšine prípadov, nebol získaný dostatočný výnos jadra. Vzhladom na charakter azbestovej mineralizácie (rôzne mocné žilky priečne a pozdlžne vláknitého chryzo1ilu) hodnoverné výsledky o ob8ahu vláknitého azbestu v materskej hornine mohli poskytnúť len vrty so 100% výnosom jadra a dostatočnom priemere. V praxi i napriek rôznym technickým opatreniam takéto výsledky sa nedosiahli. Materská hornina, serpentinit, je rozpukaná, pomerne mäkká, zložená v podstate z miner<Ílov serpentínovej skupiny. Pri rotácii vrtnej korunky hornina sa láme, drobí a rozomiela . Azbestové žilky sú slabo zrastené so stenami puklín materskej horniny. Pri vŕtaní sa žilky uvolňujú, roLtierajú a skracujú. Vynášanie vlákien výplachom sa pozorovalo na všetkých lokalitách a bolo potvrdené zachytáva• ním a analyzôvanm kalu na lokalite Brezníčka (tab. 11) . 

Dobšiná 

chryzolil 

---
Pb o 
Cu 12 
Zn o 
Mn 214 
Ti 68 
v 13 
Ni 1354 
Co 63 
Sc ll 
Cr 1324 
Ba o 
Sr o 

Stopové prvky v azbestových mineráloch Západných Karpát 
(v ppm) 

Kobelia- Rudn!k Jaklovce Bre3nička Breznička rovo 

chryzo:il chryzo il chryzo.il chryzo.il pikrolit 

o () 3 2 o 
6 4 14 42 7 o o o 134 o 

480 308 253 508 622 
63 23 62 198 94 
14 12 13 59 40 

148 4 1442 1393 1976 1106 
67 58 111 212 113 
9 o 4 15 5 

1704 2812 350 237 o o 4 31 o o o o o 137 o 

Tabulka 6 

Uhorské I 

aktinolit 

39 
21 

291 
4836 

127 
38 
69 
80 
24 
o 
3 

202 

Vychádzajúc z poznatkov získaných v rokoch 1960- 1970 pri vyhľadávaní 
a i:; rieskume telies serpentinitu navrhujeme pri dalšom prieskume nasledovný 
postup: 

a) Telesá ul tra bázických hornín známe z malých odkryvov, prípadne indiko
vané plošne rozsiahlymi regionálnymi anomáliami s vyššími hodnotami verti
kálnej zložky magnetického pofa, preveriť detailnými geofyzikálnymi meraniami. 
Vzdialenosť profilov voliť maximálne 100 m s krokom merania na profiloch 10 
až 20 m. V pŕípade veľmi členeného anomálneho pofa zahustiť profily na 50 m. 

b) Pri podrobnom geologickom mapovaní riešiť vzťah ultrabázických telies 
k podložným a nadJožným horninovým komplexom. Detailne zaznamenávať všet
ky výskyty žilného chryzotilu. Posúdiť geologickú stavbu širšieho okolia každého 
telesa, najmä v súvislosti s výskytmi mladších kyslých vyvrelých homin. 

c) Mapovacími vrtmi preveriť hlbku ulÓženia ultrabázických hornín pod po-
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vrchom a potvrdiť ich plošné rozs1renie. Profilom hlbších vrtov vyriešiť úložné 
pomery telies a zistiť ich mocnosť. Pri vŕtaní v serpentinite sledovať výskyt a roz
šírenie azbestových žiliek vo vrtnom jadre. Kal zachytávať na sitách. Obsah 
azbestu stanovovať laboratórne z jadra i z kalu. 

d) Z východov ultrabázických hornín a z vrtného jadra odobrať vzorky na 
mineralogicko-petrografické štúdium. Určovať pôvodné horniny serpentinitov a 
sledoval stupeň ich serpentinizácie vo vertikálnom i horizontálnom smere. 

e ) Zistené indlcie už v etape vyhladávacieho prieskumu preverovať banskými 
prácami - šachticami, rozrážkami, chodbami a prekopmi. úseky mineralizované 
chryzotilovým azbestom (resp. amfibolovým azbestom) vzorkovať plošne v čel
be alebo z boku banského diela. Získané prvotné vzorky o váhe do 1000 kg 
spracovať na laboratórnej úpravníckej linke. Zo získaného azbestu určiť jeho 
technologické vlastnosti. 

Rontgenometrická identifikácia azbestových minerálov 
Tabu!ka 7 

chryzotil aktinolit 

G. Brown 
Brcznička Dobšiná Jaklovce ASTM Uhorskt< Jaklovce 

1961 (z diabázu) 

1 d I d I d I d I d I d I d - --- ---- -
10 7,36 10 7,219 9 7,31 9 7,25 10 4.89 9 4 870 9 4,870 
6 4,56 10 4,560 8 4,54 8 4,52 14 4,50 8 4,514 8 4,525 
8 3,66 9 3 616 8 3,63 8 3,61 2 4,18 - 1 4,197 
2 2,66 7 2,653 4 2,64 - 8 3,86 8 3,864 9 3,872 
4 2,604 - - - 16 3,38 9 3,373 9 3,379 
6 2,594 5d 2,587 3 2,579 4 2,58 6 3,25 7 3,270 8 3,276 
1 2.547 3 2,53 5 2,520 - 16 3,11 8 3.113 8 3,124 
6 2,500 - 1 2,479 3 2,49 6 2,94 8 2,933 8 2,952 
2 2,456 ld 2,443 - - 100 2,70 9 2,696 1 2,744 
7 2,451 - 9 2,437 9 2,44 40 2,58 8 2,587 9 2,597 
l 2 285 - - - · 60 2 53 10 2,527 10 2.533 
2 2,282 - 1 2,276 - 14 2,33 6 2,331 7 2,339 
2 2,215 - - - 6 2 27 7 2,266 7 2,274 
1 2,212 4d 2,177 2 2,199 - 14 2,15 7 2,159 4 2,179 
4 2,093 4 2 083 4 2 079 4 2,07 4 2,03 3 2,034 6 2,046 
2 1,828 2 1,776 2 1,816 - 6 2,01 3 2,009 7 2,015 
4 1,746 6 1,731 s 1,748 4 1,73 4 1,86 7 1,857 7 1,863 
8 1,536 5 1,551 s 1,536 6 1,5'1 10 1,68 8 1,677 8 1,681 
7 1.531 8d 1,531 1 1,464 - 6 1,64 5 1 64 1 7 1,646 

- 3 1,498 - 4 1,61 7 1,612 8 1,6 16 
18 1,58 

1 

9 1,570 9 1,575 
16 1 51 9 1,519 9 1,510 -

Vzorky pre rontgenometrické snimkovanie sú identické so vzorkami, ktoré boli analyzované 
chemicky (tab 5) Hodnoty pre chryzoiil z Dobšinej sú prevzaté z pr.í.ce J. Hruškovej -
J. Koufimskfho (1968) . 

Snímkovanie a vyhodnotenie vzoriek chryzotilu z Brezničky a Jakloviec -u robili v ÚNS K ul
ná Hora (Zelený - Ševci:t) na prístroji Mikrometa II (komora Guinier - · de Wolff), expozič
ná doba 7 hod ., žiarenie Cukcr, 30kV, 18 mA. Pri snímkovanl amfibolových azbestov z Jaklo
dec a Uhorsl<ého boli nasledovné podmienky: pr ístroj Mikrometa 1 ( komora Guínier - de 
Wolff), expozičná doba 8 hod., žiarenie CUKa 30 kV, 22 mA. 
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Prehlad pouiitia azbestov v CSSR 
Tabuľka S 

druh výroby druh a trieda 
výrobky spracovateI azbestu 

azbestotextilné chryzo!il brzdné pásy, pletené a tkané CZGP Gottwa ldov 
výrobky a materiály AK, 1, 2, 3, tesniace vložky, elektroizolačné 

krokydolit pásy a šnúry 

azbestocementové chryzotil pokrývačské doštičky, vlnité CEV A Trenčín, 
výrobky tr. '.}, 4, S, 6; dosky, veikorozmerové dosky, CEV A Radotin, 

krokydolit stenové panely, tlakové a odpa- ACZ Nitra, 
dové rúry, obkladačky, elektro- ACZ Púchov, 
izolačné materiály a i. Ce5komoravské 

eternitové závody, 
n. p., Šumperk 

azbestové a azbes- chryzotil azbestový kartón, azbestový ČZGP Gottwaldov, 
togumové listy tr. 3, 4, S, 6 papier, tesniace vložky, filtre, Moravské 

obloženie kotúčových spojok chemické závody, 
n. p., Ostrava 

azbestové teploizo- chryzotil azbestová va ta , teploizolačné Azbestos, n. p., 
lačné materiály tr. 3, 4 šnúry ,azbestový vlnitý kartón Zverínek, 

CZGP Go!twaldov 

chryzotil výrobky zo zmesi azbestu 
tr. S, 6, 7 (20-30 % ) a surovín malej 

objemovej hmotnosti 

azbestobituminózne chrywtil azbestová dechtová lepenka, Juhoslov. celulózky 
a azbestosmolové lr. S, 6, 7 azbestoasfaltové a azbestosmolové a papierne, n. p., 
materiály obkladačky, cestné krycie vrstvy Štúrovo, 

Farby-laky, n. p., 
Praha 

azbestové plastic- chryzotil teplovzdorné a plastické hmoty, Rohoplast Praha, 
ké materiály tr. 3, 4, S lisované brzdné vložky CžGP Gottwaldov 

osta tné výrobky chryzo:il štu katérske a nástrekové hmoty, Poz. stavby Košice, 
tr. 6, 7, 8 rímsy, obrubnlky, parapetné Braiislava. Poprad, 

dosky, obkladové dosky, farby, Farby-laky, n . p., 
laky, lepenky, asfaltované sklené Praha 
rohože, podlahoviny, plnidlá 
a ďal š ie výrobky 
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f) Pozitívne lokality s dostatočne velkými telesami serpentinitov, pri ktorých 
je mc>žné ·- na základe zistenej azbestovej mineralizácie a rozsahu serpentini
tových telies - predpokladať zabezpečenie požadovaného množstva bilančných 
zásob, navrhnúť na ďalšie preskúmanie v etape podrobného prieskumu. Pritom 
je nutné pouŽJvať najmä banské práce. 

Prehľad ťažby v Dobšinej 
Tabulka 9 

fažba serpentinitu 
výrob:i vlákni tého 

výroba mikroazbestu výroba drtí azbestu 
rok 

t t % t 

1929 cca 64300 1800 28 
1 

-

1930 cca 71400 2000 2,8 
1 

-

1940 cca 100000 3000 3,0 1 10'.)J 
1 
i 

1949 81461) 1849 2,27 1 6~5 
' 1 

1950 85500 1408 1,64 

1 

1166 

1955 
1 

7797() 1323 1,69 3422 

196() 

1 

113670 2318 2,04 8532 

1965 

1 

111190 1154 1,04 10088 

1 

1968 
1 

1 1 

92000 453 o so 116084 

Spotreba azbe:tu v ( 'SSR v roku 1969 

azbestocementový priemysel 

gumárenský priemysel 

chemický priemysel 

osta tné 

celkove č:SSR U9G9 J 

~b t % 

-
1 

- -

-
1 

- -
1 

1 O 1 1 - -
! 

1 
1 

0,84 -- -

1,36 21 30 2,5 

4,38 8930 11 S 

7,50 11970 10,5 

9.07 3147'.! 28,3 

17,46 30383 32 9 

1 

Tabulka 10 

26 346 ton, t. j. 84,9 % 

3 205 ton , 1. j . 10,3 % 

l 371 ton, t. 4,5 % 

104 ton, t. j . 0,3 % 

31 026 ton 
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Obsah azbestu v serpentinite a kale - Breznička 
Tabuika 11 

obsah azbestu ( váhové % ) 
vzorkovaný úsek 

1 

analyzované 
nad 0,7 mm 0,25-0,70 mm 

( vláknitý) (mikroazbest) 

55-65 m 
0,33 0,22 jadro 
6,58 2,56 kal 

60-65 m 
0,44 0,75 jadro 
5,46 0,96 kal 

65 -70 m 
0,21 0,57 jadro 
6,27 2,60 kal 

70 - 75 m 
0,45 

1 

0,71 jadro 
2,00 0,56 kal 

g) Z ekonomického i teoretického hľadiska dôležité je komplexné vyhodnotenie 
materiálov získaných prieskumnými prácami na azbest. V budúcnosti pôjde naj
mä o komplexné zhodnotenie skúmaných lokalít ultrabázických telies ako mož
ných nositeľov Cr - Ni mineralizácie, mastencov, amorfných magnezitov a i. 
Aspoň orientačne sa zamerať na stanovenie distribúcie obsahov kovov platinovej 
skupiny v ultrabázikách. 

Záver 

Chryzotilový azbest v Západných Karpatoch je známy najmä z telies serpenti
nitov mezozoika Spišsko-gemerského rudohoria. V posledných rokoch azbestová 
mineralizácia žilného typu bola zistená aj v telese serpentinitu v kryštaliniku 
kohútskeho pásma veporíd (D. Hovor k a, 1965a). Prieskumom telesa pri 
Brezničke, ležiacom v karbóne, boli zistené nádejné koncentrácie azbestu (J . Z l o
c h a, 1970) . 

V danej etape vyhľadávacieho prieskumu azbestov bol zistený nový typ azbes
tovej mineralizácie - aktinolitový azbest. Ide zatiaf o )lýskyty viazané na teleso 
serpentinitu pri Uhorskom a výskyty v diabáze pri Jaklovciach. Z posledného 
zistenia vyplýva, že okruh problematiky vyhľadávania azbestov v Západných Kar
patoch bude potrebné rozs íriť aj o sledovanie ich výskytov v ďalších horninových 
tyi;och. 

Jedným z predpokladov úspešnej realizácie prieskumu telies azbestonosných 
serpentinitov je voľba vhodnej metodiky a náväznosti prieskumných prác. Ide 
najmä o používanie veľkopriemerových vrtov v etape vyhľadávacieho prieskumu 
a používanie banských prác vo väčšej miere ako to bolo doteraz. 
Doporučil: Milan Ťapák 
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Chrysotile Asbestos in the West Carpathians 

JOZEF ZLOCHA - DUŠAN I-IOVORKA 

Chrysotile asbestos in the West Carpathians is bound to ultrabasic rocks. Thei.e are 
known from various geological units; they are of various stratigraphic position. 

The oldest ones are probably small bodies of amphibole peridotites and variou~ types 
of serpentinites in the Jarabá Group (Earlier Proter-0zoic?). The serpentinite bodies in 
the Veporide Kohút zone belong to the Kokava Group (Later Proterozoic?). The grea
test number of ultrabasic bodies is in the area of the Spišsko-gemerské rudol\orie 
Mts. A part of them is present in the Carboniferous, the majority in the Lower Triassic 
respectivelly at the contact of the L9wer and Middle Triassic. 

Asbestos mineralization in serpetinites of the Kohút zone is known from the loca
lity Uhorské only. The asbestos is of two types: highly steatitized serpentíne asbestos 
forms the veinstuff; elongated filamentous amphibole asbestos is bound to the margin 
of ultrabasic body. The extension of asbestos mineralization of chrysotile and amphi
bole type has not been so far known. In fut ure exploration work is scheduled at this 
looa:lity. From the bodies in the Carboniferous that near Brezničk,a is most promising 
as to the occurrence of chrysotile asbestos. Serpentinite in the near-contact zone con
tains a la:rer with increased content of chrys<;>tile. 

Chrysotile asbestos is known from the most localities of serpentinites in the Meso
zoic of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. To this group of occurrencei. also the only 
exploited chrysotile asbestos deposit in Czechoslovakia in Dobšiná belong, At present 
mainly microasbestos is being exploited there (length of filaments up to 0,7 mm). 
Other areas are also promising for the occurrence of chrysotile asbestos: Jaklovce (four 
serpentinite bodies with chrysotile) and the area of Rudník. For the future detailed 
geological investigation is scheduled at these localites. 

The question of the source and age of serpentization processes in ultrabasic rocks 
of the West Carpathians has not been unambiguously solved so far. Solution of this 
problem is considerably complicated also in that there are typical alpinotype ultraba
sic rooks (H. H. HESS, 1938), the root zone of which is not known as they are found 
in seoondary tectonic positJion. 

Serpentiniization of ultrabasic l"OCks of the Veporide Kohút zone is masked with iater 
processes (steatitization, amphibolization, chloritization and carbonatization) These are 
probably connected with metamorphic processes of crystalline groups, in which they 
are present (D. Hovorka, 1965a) . As source of serpentinization of ultrabasic rocks of the 
Late Paleozoic and Mesozoic in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. J . KAMENICKÝ 
(1 957) has considered water of the aquiferous complex, into which ultrabasic masses 
penetrated. So far we mention here that prooesse:s of sarpentini.mtion .and farmation of 
chrysotile veins were preceding location of ultrabasic bodies in their present position. 
At the margin.s of ~bestos-bea,ring serpetinite bodes rones of crushing and mylo
nitization are frequently to be observed. 
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MINE:RALIA SLOVACA ROC. 111. (1971) č . 12-13 

Magnezitové ložiská Slovenska 

A 'DREJ ABONYI 

Ap!r~u to .31 de, gisemcnts de magnési.e en Slovaquie. 

l:n Slovaquie, les gisemcnts de magnésite sont situés dans trois !ormations géologiques 

indépendantes : 
l. Dans Ie complexe métamorphique épizonal des Gémérides ďage carbonifere supérieur 

affleure ľhorizon stratigraphique des roches carbonatées de bioherme transformées partíelle

ment par la métasomatose en magnésile. Tous les gisements exploilés el importants au 

poin t de vue économique se lrouvent dans cet horizon. Parmi ceux-ci, ii faut citer les gi

scments suivants : Ruziná, Cinobaňa, Podrečany, Bradno, Burda, Ratkovská Suchá, Ploské, 

Ploské-Latinák, Sirk, Hlinka, Lubeník, Amag, Dúbravský masív (MassH de Diíbrava) , 

Hrtdok-Hŕbky, Biela Skala, Ochtiná. un gisement qui n 'est pas appelll!, Košice. 

2. Dans les couches sous-jacentes du Carbonifere supérieur appartenant a la série de Ra

kovec (Dévonien - Carbonifere inférieur? ) , se trouvent quelques menues ressources cle 

magnésitc le1quelles étaient formées dans les calcaires en bancs par ľaction métasornatique. 

A cause de !eur contenu élevé cle Si02 c t de réserves pauvrc~. ce3 giscments ne sont 

pas exploités. Ce sont: Veiká Steí, Martin Sebók et Kavečany . 

3. Dans la séne des chistes cristallim métamorphisés des Gérnérides rang~s au Précarbo

nifére (Paléozoique inférieur?) affleurent les gisements de magnésite qui different de 

ccu,. du premier et cleuxiéme type par la composition minéralo~ique et le milieu géolo

eique. Méme ces gisements ne sont pas exploités ä cause de la technok>gie du traiteme'nt 

industriel pas encore connue. Ce sont le11 giscmenls suivants: Kokava , Sinec-R.oháčka, 

Samo, Mútnik, Polom. 

Magnezitové loí.iská na Slovensku vystupujú v troch samostatných· geologic

kých útvaroch. 
1. Vo vrchnom karbóne, v epizonálne metamorfovanom komplexe gemeríd, vy

stupuje stratigrafický horizont pôvodných biohermných karbonátov metasoma

ticky čiastočne zmenených na magnezit. Všetky dobývané a ekonomicky význam

né ložiská magnezitu sa nachádzajú na tomto horizonte. Sú to nasledovné ložiská : 

Ružin :1 , Cinobaňa , Pod re~any, Brádno, Bnrda, Ratkovs,-á St!chá, Ploské, Plos

ké-Latinák, Sirk, Hlinka, Lubeník, Amag, Dúbravský masív, Hrádok-Hŕbky, 

Biela Skala, Ochtiná, bezmenný výskyt, Košice. 
2. V rakoveckej sérii (devón-spodný karbón?), v podloží vrchného karbónu, 

sa nachádza niekoľko drobných magnezitových výskytov, ktoré vznikli metaso

matickým zatlačením pôvodne chemogénnych lavicovitých vápencov. Svojim mi

neralogickým zložením sa líšia od ložísk vo vrchnom karbóne a pre vysoký 

obsah Si02 a malé zásoby nie sú ekonomicky dobyvateľné. Sú to nasledovné 

výskyty: Veľká šteť, Martin Šebok, Kavečany. 
3. V sérii mezozonálne metamorfovaných predkarbó11skych (staropaleozoic

kých?) kryštalických bridlíc veporíd vystupujú magnezitové ložiská, ktoré sa pod

:,tatne líšia svojím geologickým prostredím i mincralogickým zložením od magne

zitových výskytov vo vrchnom karbóne i v rakoveckej sér·i. Tieto ložiská, pre 

nevyjasnenú technológiu spracovania, nie sú doteraz dobýva11é. Sú to nasledovné 

výskyty: Kokava, Sinec-Roháčka, Samo, Mútnik, Polom. 
Magnezitové ložiská vo vrchnom karbóne tvoria viac-menej súvislý pruh od 

Podrečian až po Ocbtinú v dlžke okolo íO km a pokračujú po prerušení (66 km) 
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až v oblasti Kosic. Ložiská Ružiná a Cinobaňa sa nachádzajú v zavrásnených troskách gemeridného pri.krovu severne od súvislého pruhu vrchného karbónu. Prevažná väčšina ložísk je sústredená na úsek dlhý okolo 30 km, od Brádna po Ochtinú. V úseku od Podrečian po údolie Rimavy (25 km) nie sú známe ložiská magnezitu i keď vrchný karbón vystupuje v súvislom pruhu. Vrchný karbón je v tomto úseku prikrytý terciérom, takže je tu možnosť výskytu magnezitových ložísk zakrytých mladšími útvarmi. 

Obr. č . 1 Prchladná mapa ložísk magnezitu. Neťažené ložiská : 1 neznámej ve!kosti, neskúmané: 2 malé ložiská (do 0,1 mil . t); 3 stredné ložiská (0,1 -0,5 mil . t) ; 4 velké ložiská (0,5-2,0 mil. t); 5 mimoriadne velké ložiská (nad 2 mil. t); Ťažené ložiská : 6 velké ložiská, 7 mimoriadne velké lo:dská; 8 lubenlcko-margecanská línia, 9 násunová línia v nadloží vrchného karbónu ( v obl. 1 hrádocko-žcleznkka línia) . 
Ložiská : 1 Ružiná, 2 Cinobaňa, 3 Podrečany , 4 Brádno, 5 Burcla, 6 Ratkovslc.-i Suchá, 7 Ploské, 8 Polské Latinák, 9 Sirk, 10 Hlinka, 11 Lubenfk, 12 Amag, 13 Dúbravský masív, 14 Hrádok - Hŕby, 15 Biela Skala, 16 Ochtiná, 17 Bezmenný výskyt, 18 Košice, 19 Velk.1 šteť, 20 Martin Sebok, 21 Kavečany, 22 Kokava, 23 Sinec - Roháčka, 24 Samo, 25 Mútnik, 26 Polom. 

Figure 1 General map of magnesite deposits. Unexploited deposi ts: 1 - Of unknown ~ize, not investigated; 2 - Small deposits (up to 0,1 mil. t) ; 3 - middle deposits C0,1 - 0,5 mil. t) ; 4 -Large deposits (V,5-20 mil. t); 5 - Extraordinarily large deposits (more than 2 mil. t) ; Exploíted deposits; 6 - Large deposits; 7 - Extraordinaríly large deposit,; 8 - Lubeník -Margecany Fault Lime; 9 - Thrust line in the overlier of the lippcr Carboniferous (in the area of the Hrádok - Zeleznik Fault (Line) . 
Deposits: 1 - Ružiná, 2 - Cinobaňa, 3 -- Podrečany, 4 - Hrádno, 5 - Burda, 6 -Ratkovtká Suchá, 7 - Ploeké, 8 - Ploské Latinák, 9 - Sirk, 10 - Hlinka, 11 - Lubeník, 12 - Amag, 13 - Dúbravský masiv, 14 - Hrádok - Hŕby, 15 - Biela Skala, 16 -Ochúná, 17 - Bezmenný výskyt, 18- Košice, 19 - Velká šteť. 20 - Martin Šebok, 21 -Kavečany, 22 - Kokava, 23 ·- Sinec - Roháčka, 24 - Samo, 25 - Mútnik, 26 - Polom. 
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Foto č . 1 Dobširni . Paralelné žilky priečne vláknitého chryzotilu. Mocnosť žiliek sa pohybuje od 
O, X do 2 crn. Foto Osvald 

Foto č. 2 Dobl:in:i Paralelné žilky priečne vláknitého chryzotilu. Foto Osvnld 

Pholo 1 Dobšiná. Parallel veins of transvcrsely filamentous chr> sotile. Thickness of veins varies 
from O, X to 2 cm. Photographs: Osv:ild. 

Photo 2 Dob· iná. Parallel veins of trans ersely filamentous chrysoiile. Photographs: Osvald. 



Foto·. 3 Dob~iná . Sieťový tvp žiliek chryzotilu Mocnosť žiliek 1- 3 mm. Foto Osvald 
Foto č . 4 Dobšin5 Nepravidelný iei?vý typ žiliek chryzotilu. Foto Osvald 

Photo 3 Dolľiná . Net type o{ chrysotile veins . Thickne' s of veins 1 - 3 mm. Photographs: Osvald . Photo 4 Dob~in.:. lrregularly net type of chry otile veins. 



1 -

Magnezitové ložiská v rakoveckej sérii vystupujú Jen v krátk .., úseku v pod
lož.í vFchného karbónu v oblasti Jelšava-Ochtiná a v oblasti Kosíc. 

Magnezitové ložiská vo veporidách vystupujú v 12 km pruhu v oblasti Ko
kavy a Hnúšte. 

Prehfad o veľkosti, úložných pomeroch, chemizme, dobývacích podmienkach 
a stave prieskumu jednotlivých ložísk poskytujú tabuľky na ďalších stranách. 

Geologická stavba ložísk 

Ložiská vo vrchnom karbóne gemeríd 

Magnezitové loziská vo vrchnom karbóne ležia v rovnakej geologickej poz1cn 
a tvoria prerušovaný pruh od Podrečian po Ochtinú a po väčšom prerušení vy
stupujú opäť až v oblasti Košíc. Magnezit vystupuje v jednom stratigrafickom 
horizonte v nepravidelných intervaloch, v šošovkovitých karbonátových (dolomi
tových) telesách uložených v grafitických fylitoch . 

Pruh hornín vrchného karbónu v rakoveckej sérii sa nachádza medzi dvoma 
mohutnými násunovými líniami. Od vyššie metamorfovaného komplexu veporí.d 
(západne od Ochtinej) a tatríd (v oblasti Košíc) je oddelený lubenícko-marge
cianskou líniou. V oblasti od Ochtinej na západ, pruh hornín vrchného karbónu 
je z južnej a juhovýchodnej strany oddelený od staršieho paleozoika a rožňavsko
ž.elezníckej série (v niektorých prípadoch od mezozoika Slovenského krasu) dal
sou mohutnou násunovou líniou (radove zhodnou s ľubenícko-margecianskou 

líniou) , ktorú nazývame hrádocko-železníckou. V oblasti Košíc z juhozápadnej 
strany je karbón obmedzený podobnou násuvnou líniou, pozdlž ktorej je na kar
bón nasunuté mezozoikum a perm. V podstate možno povedať, že medzi uvede
nými tektonickými líniami príkrovového charakteru, sa pri silnom severo- južnom 
skrátení priestoru, uchoval zbytok už pôvodne pomerne úzkej vrchnokarbónskej 
synklinály. Vrchnokarbónské horniny charakteristické pre túto synklinálu nevy
stupujú ani severne od lubenicko-margecianskej líniP ani južne od hrádocko-že
lezníckej línie. 

Horniny vrchného karbónu ležia diskordantne (slabá uhlová diskordancia 15 - 20?) na rako
veckej sérii s úklonom 40-55° k J (]V a JZ) (A. Abonyi, 1970) . N" báze vrchného karbónu leží 
horizont bázických efuzív (diaházov, diabázových tufov a tufitov, lokálne aj gabroamfiboli t), 
ktorý smerom do nadložia pozvoine prechádza do sericiticko-grafitických a grafitických fylitov. 
Miestami poloha bázických efuzív v podloží biohermných karbonátov nevystupuje a sedimentácia 
vrchného karbónu sa začína sericiticko-grafitickými a grafit ickými fylitmi ( Ružiná, Cinobaňa, 

Podrečany, Ochtiná) . Poloha fylitov medzi bázickými efuz!vami a biohermnými karbonátmi 
obyčajne nepresahuje mocnosť 50-100 m a smerom do nadložia pozvolne prechádza do diage
netických lavicovitých dolomitov s tenkými (cm) polohami grafitických a dolomitických bridlíc. 

Prehľadný obraz o geologických pomeroch ložiska magnezitu poskytuje priečny geologický rez 
najväčším magnezitovým ložiskom - D úbravským masívom - necfaleko Jelšavy (Dúbrava, 
Miková, Jcdlovec) . 

Na niektorých menších šošovkovitých telesách karbonátov lavicovité dolomity 
chýbajú, čo môže poukazovať na tektonické sunutie karbonátovej šošovky upro
stred grafitických fylitov. Lavicovité dolomity s tenkými polohami hridlíc tvoria 
obyčajne bazálnu časť karbonátového telesa. Lokálne, napríklad na ložisku Ochti
ná , sú časté polohy (cm, dm) grafických a dolomitických bridlíc aj uprostred 

4 Minerali a Slovaca č. 12-13 
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PREHľ.ADNÁ TABUĽKA LOžfSK MAGNEZITU 

Kurl,onátová poloha Obsah škodlivej 
Obsah užil. zložky v % Por. N,ízov 
zložky v % Dobývacie 

Stav prieskumu čls. lo~iska 

1 
CaO, 1 Si01 1 Fe10 3 

podmienky mocnosť (m) smer MgO 
poloha (m2

) sklon 

13 šošoviek 

1 

0 - 30/40 - 50 

1 
2,82, 13,671 

povrch -

1 

1 Ružimí radove 39,68 4,56, 1953 - 1958 30/7000 k Z podzem. 
--

3 "ošovky 

1 

45/45 -90 

1 

2 Cinoba1\a radove 
k JZ - - - - podzem. 1952 - 1954 40/7500 

---
3 Podrei:any 

2. väč . ša-._ 50/30 - 50 
42,50 1,42, 1,20, 4,05 podzem. 1952 - 1957 50/100 OOO k ]V v ťažbe ---

1 

-- ---
4 Brädno 45/70 ono 80/65 k J - - - - podzem nebolo 

skúmané 

1 

--- ---
5 Burda 100/480 OOO 45/40 - 50 42,'iO 2,50, 1,20, 3,45 podzem. 1956 - 1968 

k JV v ťažbe ---

Rat . uchí 
1 

•W/l5001l r.o,55 k ]V 41,17 2,03, = ,3,75 po rch nebolo 
skúm:mé ---

7 Ploské 

1 

45111 7W "5/ O k JV 43,80 1,43, 1,46, 3,29 podzem. do 1959 
-- --

8 
1 

Plo ké 

1 

25/27 2l)(J 48/50 k JV 39,77 5,34 2,56, 2,80 podzem. 1956 - 1958 Latin:ik 
-- --

L) 

1 
irk G\l ,'100 OOO 8ll,'4l) k J 40,5ll 2,01, ],9", 3,30 povrch - 1954 - 1956 podzcm. 

-lť, \ ---
lllinka "0/4" OOO 85/50 k J 36,47 4,48, 13,92, - povrch . nebolo 

skúmané 



c.o 
t-..:) 

c.o 

Por. 
čis. 

Názov 
ložiska 

Pokračovanie prehtadnej tabuľky ložísk magnezitu 

Karbonálo\'á poloha 

mocnosť ( rn) 
poloha (m2

) 

smer 
sklon 

90/60 k J 

bsah užil. 
zložky v % 

M•O 

42,50 

Obsah škodli vej 
z lozky ,o 

aO, 1 SiO, 1 Fe, , 

Dobývacie 
podmienky 

Stav prieskumu 

v fažbe 
11 1 Lubeník I WU/86 fJOO 

---;-------

150/70 01)1) 12 Amag 86/60 k J 

2,70, 1 1,00, :.~~
3 1 podzem . 

-42-.-'i-O----l-2-,9-3-, 0,97, 1--- - 1,_p_0<_lz_e_m _____ ,_v_(a_i._be ____ , 

___ , ______ _ 
13 

Dúbrav. 
mas ív 

400/4 800 OOO 85/45 k J 42,50 2,50, (),5 , 4,15 podzem . 
1954 - 19 7 
v ťalbe 

llrádok - -1-
__ 14 __ ,_1_-1 _ŕb_k_Y ____ :_4_5_2u_ll-t)0----1- 8-4_,_5(-) _k_J __ ,_4_l_)i'.-l(-) ----1--2-,7-7_, ~ _ - __ , __ p_U_\·-rc_·h_. ___ _ ,_1_6_0_- _1 __ 1 __ , 

15 

lG 

17 

18 

19 

20 

Biela 
skala 

cht in:í 

Bezmen. výs. 

Košice 

Velká 
Šteť 

Martin 
šebäk 

20/ 12 ()()() 

8011 1) ouo 

20 '50ll0 

120ť1 400 ouo 

JU/40 0(10 

4/ 1200 

85/45 k J 

40,50 

50/40 k SV 

135/50 k JZ 4 ,"O 

85/35 k J 40,72 

180/"0 k J 

2,60, 2,85, 3,95 povrch 

po<lzem. 

1,30, 1, 70, 3,ns poJzcm. 

1,45, 6,13, poJ?, 'IH . 

1- 1-- -

nebolo 
skúmané 

1954 - 1957 

nebolo 
skúmané 

1953 - 1 2 
Y. ťazbc 

1959 - 1961 

nebolo 
skúmané 



W Pokračovanie prehľadnej tabuľky ložísk magneútu l\J 
~ 

Ka rhomitovú poloha Obsah skodlivej 
01 sah užil. zložky v % Por. N:1zov 
zložky v % Dobývacie 

Stav prieskumu čls . loi.iska 

1 
CaO, 1 1 foQ3 

podmienky mocn si (m) smer MgO 
SiO, poloha (ml ) sklon 

21 Kavečany 12/30 OOO l3 t65 k JZ 4 1,52 1.52, 5,18, 1.82 podzem. 1957- 1962 

---
22 Kokava 5110 0ll0 " "5 k JV - - - - podzem. nebolo 

skúmané 
- -----

23 
Sinec -· 2 šos. 

55 40 k JV - - - - podzem. nebolo 
Rohtíčka " ' 1250 skúmané 

------
24 S,amo 15 13" ('00 65/ 5 k JV - - -- - podzem. nebolo 

skúmané 
------

25 Mútnik 50. 240 L)()ll 3 -1 " k J 42, 5 1,18, 4,47 2,80 podzem. 1956 - 1960 

- -----
26 Polom 

1 

15/24 O 4" 40 k JV - - - nebolo - -
skúmané 

Poznámky: bsal1 užitkových n škodli ých 11 ži k. u ložisk 3, 5, 9, 11 , 13, 1 , 18 je vypoc! taný na základe štatistického vyhodnotenia všetkých analýz. Obsah M O je interval, kde je najväcšia počet nosť výskytu analýz. Ostatné hodnoty sú odčitané z korelačných grafov . U ostatných loHsk sú u eden:? údaje podla priemeru zá ob najv yššej kategórie (7 14, 19), podla oricntacných vzoriek ( 1. 6, 8, 10, 12, 21) , alebo podla priem. obsahu tedmolog. vzorky (25) . 



karbonátového telesa, ktoré laterálne nepravidelne vykliňujú a poukazujú na 
nepravidelné pohyby počas sedimentácie. Lavicovité dolomity smerom do nadlo
žia prechádzajú do sivých a bledosivých, jemnozrnných a kompaktných diagene
tických dolomitov, vzniknutých z korálového kalu v peribiohermných častiach 
korálového rífu, na ktorých nepozorovať žiadne štruktúrne príznaky metasomatic-
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Obr. č. 2 

Priečny geologický rez ložiskom Dúbrav~ký masív ( M. Abonyivá 1957) . 1. Hlina, sutina, haldy; 
2-10 vrchný karbón; 2 diabá zové tufy a lufity; 3 chlorítické bridlice; 4 vápence, 5 piesčité gra
fitické fylity· 6 jemnokryštalický dolomit; 7 magnezit; 8 dolom it s vložkami grafitických bridlíc; 
9 grafi ticko-~cricilické fylicy; lU d iabn~y. gabroamtibolit, diabázové tu!i ty : 11 poruchy. 

Figure 2 
Transverse geological section of the deposit Dúbrava Massif (M. Abonyi 1967). 1 - Loam, 
scree, dumps ; 2-10 Upper Carboniferous ; 2 - Diabase tuffs and tuffites ; 3 - Chlorite 
schísts; 4 - Limestones; 5 - Sandy graphite phyllites; 6 - Fine crystalline dolomite; 7 -
Magnesite; 8 - Dolomite with intercalations of graphi te schists ; 9 - - Graphitescricitc phyllites; 
10 - Diabases, gabbroamphíbolite, diabase tuffites; 11 - Dislocations. 
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ckého pôvodu. Tento dolomit tvorí obyčajne hlavnú masu karbonátového telesa 
a v ňom vystupujú nepravidelné polohy, zhluky a _nepravidelné telesá metaso
matického magnezitu. Predpokladáme, že magnezit vznikol hlavne na mieste pô
vodnej rastlej biohermy ( a n ie na mieste detritu) , kde boli pre metasomatózu naj
vhodnejšie mechanické a chemické podmienky. Na hranici magnezitu a d iagene
tického dolomitu vystupuje často aj dolomit hydrotermálne - metasomatického 
pôvodu, na ktorom pozorovať lokálne stopy antipolárnej rytmickej štruktúry 
(V. Hanu š, 1960) . 

Vzájomný pomer dolomitu a magnezitu je na jednotlivých ložiskách rôzny. 
Percentuálny obsah magnezitu ( nad 36 % MgO) v karbonátovej polohe na 
základe štatistického vyhodnotenia chemických analýz (pri rovnomerne rozlože
ných vrtných prácach ) podáva nasledovná tabuika: 

Lokality l Podrečany 1 
Sirk 

1 

Burda Dúbr. 
1 Och.iná 

1 

Košice masív 

Obsah magnezitu 
69 % 43 p 47 0/, 45 ° 36 % 68 o, v karbonátovej polohe o o 1 

v% 
1 -

Hranica karbonátového telesa na styku s nad'.ožím je, na rozdiel od podložnej 
časti, ostrejšia bez prechodných lavicovitých dolomitov s polohami bridlíc. Pria
mo na kompaktné karbonáty sedimentuje v celom pruhu pomerne rovnaká poloha 
sivých silne grafických piesčitých fylitov (loká lne Dúbrava - až jemnozrnné 
monomiktné konglomeráty). Piesčité fylity smerom do nadložia sa postupne 
zjemňujú a prechádzajú do grafitických a ser icitických fylitov. V ich nadloží vy
stupujú bie le kryštalické vápence (ojedinele dolomity) s polohami diabázových 
tufitov, bridlíc a lokálne s telieskami diabázov - dúbravské vrstvy. 

Horizont biohermných karbonátov sa na základe tu nájdenej fauny zaraduje 
donamuru B-C (B. B o u ček - A. Pi'ibyl 1960). 

Ložiská sú väčšinou postihnuté mladou porudnou prevažne severo-južnou prieč
nou tektonikou. Mladé priečne poruchy sú vyplnené hypergénnym dolomitom 
( lokálne oker, aragonit, kalcit, palygorskit). Ojedinele sa vyskytujú aj smerné 
V-Z tektonické línie, ktoré sú ,: javne staršie ako priečne a bývajú vyplnené 
kremeň-dolomitovou žilovinou. 

Ložiská magnezitu v rakoveckejsérii 

Magnezitové výskyty v rakoveckej sérii netvoria súvislý pruh. Vystupujú 
v podloží vrchného karbónu v oblasti Jelšava - Och ti ná a v oblasti Košíc. Pre 
malé množstvo a kvalitu zásob sú to všetko výskyty bez hospodárskeho významu. 

Ako typické popíšeme tu ložisko magnezitu - Veľká Ste( (obr. č. 3), ktoré 
vystupuje ,, rakoveckej sérii, v podloží vrchného karbonu, severovýchodne od 
Jelšavy. 

Je to lavicovité teleso (smerni dlžka 400 m, mocnosť 5-- 15 m) ulo
žené v seriticko-chloritických fylitoch s úklonom 30 --40° k J. Analýza tvarových 
pomero;; telesa (na rozdiel od karbonátov vo vrchnom karbóne) vylučuje bio-
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hennný pôvod pôvodného karbonátového telesa a potvrdwje jej chemogénny pô
vod. V blízkom podloží magnezitového telesa v sericitick~chloritických fylitoch 

vystupujú menšie po!ohy diabázových tufitov. Drobná poloha diabázových tufitov 
vystupuje aj uprostred karbonátov, čo potvrdzuje (na rozd iel od ložísk vo vrch
nom karbóne) bezprostrednú spätosť karbonátovej sedimentácie s bá:r.ickým vul

kanizmom. Ložisko je tak silne postihnuté metasomatózou, ie neboli zastihnuté 
väčšie celky pôvodného metasomatózou nepostihnutého karbonátu. Na rozdiel od 
magnezitových ložísk vo vrchnom karbóne je tu podstatne viac kremenných žiliek 

i krem ňa v intergranulárach magnezitových zŕn a tak isto a j mastenca. V nad
loží karbonátového telesa vystupuje 100- 150 m mocná poloha seritick~chlori
tických bridlíc a na ňu sa diskordantne usadzujú diabázové tufy, tufity a diabázy 

vrchného karbónu. Celkove možno povedať, že pôvodné karbonáty v rakoveckej 
sérii tvoria jeden horizont vo vrchnej čaiti rakoveckej série, pričom rozsah a moc
nosti karbonátových telies sú nep :i. trné a nedáva jú možnosť pre vznik ekonomicky 
významnejších výskytov. 
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Obr. č. 3 

Prierny geologirký rez ložiskom Veľká Š le( (A. Abonyi 1963). 1. Hliru;, :;utiaa; 2 diabázy, gabro

lity; -1 magnezit; S magnezit s dolomitom ; 6 diabázo,·é tufy a tulity. 
figure 3 

Transversc geological sect ion of the deposit Veľká šteť (A. Abonyi 1963). 1 - Loam, scree; 

2 - Diabascs, gabbroamp!libolite, diabase tuffites- upper Carboniferous; 3 -6 Rakovec 

Group; 3 - Sericite--chlorite phyllites ; 4 - :viagnesite; S - Magnesite with dolomite; 6 -

Di , basc tuffs and t11ffites. 

Ložiská magnezitu vo veporidách 

Magnezitové ložiská vo veporidách ležia v sérii predkarbónskych ( staropa
leozoických?) kryšta lických bridlíc v kohútskom pásme, v subpásme granátic
kých svorov. Relikty pôvodného vápenca a diagenctického dolomitu v karboná

tovej polohe poukazujú na to, že pôvodné karbonáty tu boli normálnymi členmi 
sedimentárnej série. V bezprostrednom okolí karbonátovej polohy vystupujú oby-
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ca1ne seriticko-chloritické a chloritické fylity . Ďalej v nadloží a po:iloží karbo
nátovej polohy vystupujú biotitické ruly. V nadložných biotitických rulách sú 
nepravidelné telesá amfibolitov (mocnosť do S m) . Ložiská Kokava, Sinec, Samo, 
Mútnik a Polom ležia približne v jednom stratigrafickom horizonte a v zhodných 
geologických podmienkach. 

Najvac preskúmané, z hľadiska magnezitu, je ložisko Mútnik, ktoré tu ako 
typického reprezentanta magnezitových ložísk vo veporidách stručne popíšeme. 
O statné výskyty boli skúmané len z hfadiska výskytu mastenca. 

Ložisko mastencového magnezitu na Mútniku (obr. č. 4) je šošovkou kon-
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Obr. č. 4 
Priečny geologický rez ložiskom Mútnik (A. Suchár 1960) . 1 Hlina, sulin.-i ; 2-6 kryštalinikum ve
poríd; 2 biotitické a biotiticko-grana1ické ruly; 3 chloriticko-sericitické bridlice; 4 magnezit s ob
sahom mastenca; 5 dolomitické vápence s vysokým obsahom kremeňa , 6 chloriticko-mastencová 
bridlica; 7 banské práce. 

Figure 4 
Transverse geological section of the deposit Múlnik (A . Such:ír 1960) . 1 - Loam, scree; 2 - 6 
Veporide crystalline; 2 - Biotite nad biotite-garnet gneisses; 3 - Chlorite-secicite schists; 4 

MaBoesitc with cootent of tak; 5 - Dolomite limestones with high content of quartz; 6 -
Chlorite-tak schists; 7 - Mining works. 
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kordantne uloženou v metamorfovanej sérii veporidných biotitických rúl , ktoré 
sú v blízkosti ložiska diaftoricky premenené na chloriticko-sericitické bridlice. 

Smerná dižka ložiska je asi 800 m, maximálna dlžka po úklone asi 600 m . 
Priemerná mocnosť je 50 m ( maximálne 115 m). Smer východ - západ, s úklo
nom 45 - 50° k juh:.i. Pôvodná karbonátová poloha zložei1á z vápenca a diagene
tického dolomitu bola čiastočne Mg-metasomatózou zmenená na magnezit a na 
metasomatirký do!omit. V horečnatých roztokoch a i v pôvodných karbonátoch 
hol určitý podiel Si02 a tým pri prínose Mg - vznikol mastenec rozptýlený 
v magnezi te. Súčasne boli aj pelitické vložky v karbonátoch premenené na chlo
riticko-ma stencové bridlice. Na styku magnezi tového telesa s okolnou horninou 
vzn ikol, prínosom Mg do hornín s hojným obsahom Alz0 3, klino::hlór. 

V priebehu d alšej fázy nastal prínos hydro'.ermálnych roztokov bohatých na 
Si0 2. Tieto roztoky podmienili vznik mastenca po puklinách reakciou Si02 na 
MgC03. Nadbytok Si02 sa prejavil vznikom šošoviek a žíl kremeňa a vznikom 
rôznych kremitých hornín ( M. Ku ž va r t 1956) . Najmladšie tek•onické poru
chy sú sprevádzané sulfidickým zrudnením , hlavne pyritom a cha!kopyritom. 
Najhojnejším minerálom na ložisku je magnezit, ktorý prevláda nad dolomitic
kým vápencom a dolomitom. Magnezit je biely strednozrnný (do 3 mm), blízko 
pri povrchu je sfarbený do bledožltej farby . Na rozdiel od magnezitu vo vrchnom 
karbóne je bez grafi tu a je hojne preniknutý šupinkami mastenca. 

Dolomitickf vápence sú po magnezite na jhojnejšou horninou na lolisku, sú jemnokryštalické, 
cukrovobiele a majú vysoký obsah kremeňa (niekedy až 20-35 % SiOz) . 

Dolomit vystupuje v menšom mno-lstve v podobe šmúh v magnezite. Je cukrovobiely, jemno
kryštalický. 

'/poký ob. ah Si02 v dolom itických vápencoch a v dolomitoch oouknuje na značný obsah 
nekarbonatickej prímesi už v pôvodných sedimentoch. Mg-metasomatózou týchto karbonátov 
doš lo k premene Si02 na mastenec v intcrgranulárach karbonátu. 

Menej hojný je bezfarebn ý chlorit a limonit, ktorý vzniká zvetťvaním pri povrchu. Žilný 
mastenec je 'o(äčs inou viazaný na smerné tektonické línie, ktorých sklon je zhodný so sklonom 
ka rbonátového telesa . Chloriticko-mastencová bridlica vystupuje jednak na mie,te pôvodných 
pe!itických vložiek v karbonátoch, jednak na okraji karbonátového telesa (A . S uchá r, 1960) . 

Mineralogické a geochemické pomery ložísk 

M a g n e z i t o v é l o ~ i s k á v o v r c h n o m k a r b ó n e sú mineralo
gicky a geochemicky vzájomne efmi blízke. Zdanlivé rozdiely vyplýva jú oby
ca jne len z nedostatočnej preskúmanosti niektorých iožísk. Sú určité rozdiely 
v kvantitatívnom zastúpení n iektorých minerálov, ktoré však nepovažujeme za 
závažné. 

Uvedieme tu minera logické a geochemické pomery na ložisku D úbrauský masív, ktoré je typic
kým a najpodrobnejšie preskúmaným ložiskom z tohto hľadiska . Podrob11ý pop:s mi neralogických 
pomerov na tomto ložisku vykonal I. V a rg a (1965) opierajúc sa o práce Z. T rdli č k u 
(1959) (obr. č . 8) . 

H lavnú masu karbomítovej polohy ložiska tvorí dolomit a magnezit . O;tatné minerály sú 
zastúpené len v nepat rnom množstve a dokresľuj ú však celkový obraz a charakterizujú typ 
ložiska. Na ložisku boli odlíšené tri generácie magnezitu , šesť generácií dolomitu a z ďalších 
minerálov bol 11á jdený kremeň (alogénny a au tigénny ), goethit, mastenec, pyrit , hematit, kalcit . 
palygorskit , sfalerit , ga lenit , klinochlor, muskovit rutil , zirkón a chalkopyrit. 

Magnezit vystupuje v troch zreteľne oddelených generáciách. 
l. Oj edinelé zrná magnezitu v jemnozrnných diagenetických dolomitoch. Veľkos ť kryštálov 

dosahu je 2-3 cm. Sú farby sivohnedej , hnedej až tmavohnedej od značného obsahu mriežkového 
Fe++, ktorý pri zvet rávaní sa mení na limonit a hematit. Usud zuje sa , i,e ide o na js tarš iu 
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generacm magnezitu, ktorá vznikla za diagenetického a rekryštalizačného štádia a vytvára akoby 
porfyroblasty v jemnozrnnom dolomite. 

2. Hlavnú masu magnezitu vytvára magnezit jemne, stredne až hrubozrnný, všestranne zrnitej 
alebo aj radiálnej štruktúry. často obsahuje grafitický pigment a to priamo v zrnách magnezitu 
alebo medzi n/mi. Viac grafitické polohy magnezitu sa sústreďujú pri podloží ložiska, sú jemno
zrnnejšie a vnukli na mieste pôvodných tmavších pruhov paleozómu. V intergranulárach majú 
pomerne ve!a klastického kremeňa s akcesorickým obsahom mastenca, chloritu, rutilu a hematitu. 

3. Magnezit tvoriaci žilky (do nieko!ko cm) v. perdchádzajúcom magnezite alebo v dolomite. 
Je na ložbkád, pomerne málo zastúpený. Pravdepodobne vzniká regeneráciou z hlavnej masy 
magnezitu a je sta rší ako žilný dolomit . 

Dolomit. Na loi.isku bolo odlíšených šesť generácií (typov) dolomitu. 1. Diagenetíck~ dolomity 
tvoria podstatnú čas ť karbonátov ložiska. Sú jemnokryštalické, bledosivé, sivé až tmavosivé. Viac 
grafitické sú v blízkosti styku s podložnými grafitickými bridlicami, sú rovnomerne zrnité he~ 
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Obr. č 5 
Graf početnosti analýz podfa jednotlivých ložísk. Podrečany 2307 analýz, Burda 4903, Sirk 
1503, Dúbravský masív 7907, Ochtiná 2063, Košice 6766 . 

Figure 5 
Frenquency graph of analyses according to individual deposits. Podrcčany 2307 analyses, Burda 
4903 , Sirk 1503, Dúbrava Massif 7907, Ochtiná 2063, Košice 6766. 

330 



náznakov metasomatických štruktúr a textúT. Ich pôvod je možné vysvetliť diagenéz.ou pôvodných 
kalových v&pc1,cov. Akcesoricky obsahujú kremeň, klinochlór, serkit, rutil a kalcit. 2. Rekryšta 
lizovaný dolomit vytvára polohy v d1agenetickom dolomite a okolo hlavnej masy magnezitu. Je 
hrubozrnejš í ako predošlý, všestranne zrnitý. niekedy páskovaný. Ojedinele na ňom pozorova ť 
znaky metasc-matických štruktúr. 3. Ďalším typom je jemnozrnný sivý dolomit vytvárajúci málo 
mocné (cm) žilky v rekrystalizovanom dolomite. 4. Pomerne hojne rozšíreným je hrubokryšta
lický biely až bledosivý dolomit (,.konský_ zub" ), ktorý vyplňuje dutiny vzniknuté kontrakciou 
pr i metasomatóze (Z. Trdlička 1959) . 5. Zilný dolomit je mliečne biely. žltých a naružovelých 
odtieňov. Preráža všetky vyššie popisané typy magnezitu a dolomitu a žilky čas to pokračujú aj 
mimo ložiska (karbonátového telesa ). Vyplňuje tektonické a kontrakčr1é pukliny. Z. Trdlička 
(1959) zistil az sedem rôznych typov žíl dolomitu, odlíšených vekove i podla ob, ahu Fe++ . 
6 Dolomit vytvárajúci kryštálky a drúzy v dutinách v kavernóznom dolomite, v magnezite 
i v žilnom doiomite Je bezfarebný. ružový až červený od primiešani ho hematitu. 
Kremeň. 1. Alogénny kremeň je najčastejším nekarbonatickým minerálom na ložisku. Vytvára 

drobn~ ( do O,:• m m ) Lrnká v intergranulárach, alebo sa koncentruje do j,!mr:ozrnných partií 
páskovaných magnezitov a dolomitov. V magnezitoch tvor í maximá lne objem horniny do 1 %. 
Ide pravdepodobne o pôvodne klasticke zrná mechanicky dopravené do karboná tov 2. Antigénny 
( regenerovan ý) kremeň vytvá ra drobné ( do 0,5 mm ) žilky a väčšie žily v magnezite a dolomite. 
Regenerovaný kremeň miestami zatláča magnezit, kde potom dochádza k tvorbe mastenca. 

Geothit je zastúpený na ložisku v pomerne značnom množstve. Sfarbuje karbonáty a ílovité 
výplne kavern . Je hypergénneho pôvodu. 

Maste11ec vytvára jemné šupin ky v intergranulárach magnezitu , znedkavejšie v dolomi re alebo 
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Obr. č. 6 
Graf kumula tívnej početnosti analýz podľa jednotlivých ložísk (počet analýz ako u obr. č. 5). 

Cummulalive frequency graph of analyses according to rhe individual depo,its 
anal yses as in fig . 5) . 

Figure 6 
(number of 
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+ Obr. č . 7 
Korelačné grafy pod(a jednotlivých ložísk. Počet párových analý,. : MgO - CaO: Podrečany 2307, 
Burda 4903, Sirk 1503, Lubeník 4749, Dúbravský masív 7907, Ocht iná 2063, Košice 6766, 
l\1gO - SiOľ P - 2091, B- 4947, S - 1168, L- 4749, 0 - 1398, K -4482, MgO-Fe2O 3: P -2290, 
B- 2584, S - 777, 0 -5159, 0 - 529, K - 4673, MgO-AhO1: B- 2664, S - 736, 0 -10017, 
0 - 550, K - 2610. 

Figure 7 
Correlation graphs acordding Io the indivídua) deposits. Number of ,:ouplcd analysc~: MgO-CaO: 
Podrečany 2307, Burda 4903, Sirk 1503, Lubeník 4749, Dúbrava Massif 7907, Ochtiná 2063, 
Košice 6766, MgO-SiO2: P - 2091, B - 4947, S - 1168, L-4749, 0 - 1398, K - 4482, MgO-Fe2O3: 

P - 2290, B - 2584, S -777, 0 - 5159, 0 - 529, K-4673, MgO-AhO1: B- 2664, S-736, 0 -
10017, 0 - 550, K - 2610. 

vys tupuje v žilkách (okolo 2 mm ), kde je hrubšie šupinatý. Mastenec vznikol pôsobením SiOi 
na Mg-karbonáty. 

Pyrit sa vyskytuje občas v podobe drobných (mm) zŕn v diagenctickom dolomite alebo v rn
nnm kremeni 

Hemat it vystupuje v oxidovaných partiách magnezitu na štiepnych puklinách a v intergranu
lároch. 

Kalcit vys tupuje len sporadicky v diagenetických dolomitoch ako pôvodný minerá l. Len o,._ 
dinele vystupuje vo väčších polohách vo vápnitom dolomite. Mladší kalcit tvorí drobné rombofdre 
v dutin á<.h. 

Palygorskit spolu so žilným dolomitom vyplňuje dislokačné pukliny v magnezite. Sfalerit, 
galenit, klinochlór , muskovit, rutil, zirkón a chalkopyrit vystupujú len akcesor ir.ky. 

Prehľadný obraz o vzájomnom pomere dolomitu a magnezitu v karbonátovej 
polohe poskytujú grafy početnosti analýz podia obsahu MgO. Boli použité všetky 
chemické analýzy z povrchových vrtov, ktoré sú pomerne rovnomerne rozložené 
na celej plo::he ložiska ( pričom boli všetky karbonáty vzorkované v podstate 
s rovnakou dlžkou záseku), takže dávajú pomerne presný obraz o percentuálnom 
množstve jednotlivých obsahov MgO na ložiskách a tým umožňujú posúdiť inten-
7itu metasomatických pochodov. 

Ako z grafov vidieť (obr. č. 5 a 6), karboná ty s obsahom po:!. 15 % MgO 
tvoria maximálne do 5 % všetkých karbonátov. P rvé maximum je v oblasti 
18 - 22 % MgO a je reprezentované dolomitom. Nižšie obsahy MgO sú zaprí 
či nené vyšším obsahom peli tickej prímesy v dolomite a nie väčším obsahom 
kalcitu. Maximá pre magnezit sú medzi 40,5 a 43 ,5 % MgO. N ižšie obsahy sú 
spôsobené alebo vyššou prímesou dolomitu , alebo zvýšeným podielom ďalších 
komponentov hlavne (Si02, Fe203, AJi03). 

Vz(ahy jednotlivých komponentov (CaO, Si02, Fe203, AJi03) k obsahu MgO 
sú prehľadne zachytené na korelačných grafo::h pre jednotlivé väč; ie ložiská, kde 
bol dostatok chemických analýz na vyhodnotenie (obr. č. 7) . 

Z uvedených grafov je možné pri určitom obsa hu MgO odčíta ť priemerné o¼sahy jednotlivých 
komponentov ( Ca O, Si 0 2, Fe2O3, AhO1) pre jednotlivé ložiská, tým získať prehfadný obraz 
o ich vzájomných rozdieloch a na základe ich priestorového rozmies tnenia usúdiť aj na určité 
zákonitosti v 7 ložt-n í pôvodného sedimentu, či na charakter metasomatických pochodov. 

M a g n e z i t o v é 1 o ž i s k á v r a k o vec k e j s é r i i sú mineralogicky 
a chemicky vzájomne veľmi podobné. Od ložísk vo vrchnom karbóne sa líšia 
podstatne vyšším obsahom žilného kremeňa , mastenca a klinochlóru a neprítom
nosťou diagenetického sivého jemnozrnného dolomitu. Pokiaľ ide o počet mine-
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rálnych komponentov, pod&talne sa nelíšia od ložísk vo vrchnom karbóne. Mine
ralogické pomery magnezitových ložísk v rakoveckej sem sa podrobnejšie 
neštudovali a nie sú tak známe ako ložiská vo vrchnom karbóne. 

Magnezit na ložisku Velká Ste{ je stredno až hrubozrnný, bledošedý, nikde nie je tak inten• 
zivne pigmentovaný grafitom, ako je to bežné na ložiskách vo vrchnom karbóne. V íntergranu• 
lárach magnezitu je hojne jemnešupina!lho klinochlóru. Dolomit Je stredne :iž hrubozrnný, sedý 
až bledošedý, rekryštalizovaný, alebo metasomatický, Magnezit a dolomit preráža pomerne veia 
kremenných žj) (cm) . Na ich styku s magnezitom a dolomitom sú šupinaté agregáty klinochlóru 
a mastenca. V kremennej žílovine bol zistený pyrit . pyrotín, chalkopyrit a galenit. Po puklinácli 
v kremeni preniká mladý žilný dolomit strednozrnný a bledožltý. Na ložisku Martin Šebok sú 
v magnezite hojné tenké (cm) žilky mastenca, ktoré sú pomerne rovnomerne rozložené (l-2 m 
intervaloch) v magnezitovom telese. 

Ložiská magnezitu v o v e por idá ch ma1u rovnaké minera lo 
gicko-geochemické zloženie a sú zho:iného genetického typu. Najväcším a naj
podrobnejšie preskúmaným ložiskom je ložisko Mútnik, ktoré stručne popíšeme. 

Magnezit tvorí podstatnú časť karbonátovej polohy. Je stredne až hrubozrnný, bielej až svetlo
šedej farby. Na rozdiel od magnezitu vo vrchnom karbóne nie j<! pigmentovaný grafitom 
a v intergranulárach magnezitových zŕn vystupuje šupinkový mastenec. Magnezitové zrná sú 
z väčšej časti alotrimorfne až hypidiomorfnc obmedzené. V inlergranulárach magnezitových zŕn, 
okrem mastenca, vystupuje chlorit a kremeň. 

Po magnezite na ložisku v najväčšom množstve vystupujú jemnokryštali~ké, cukrovobiele dolo
mitické vápence s vysokým obsahom kremeňa . Vystupujú väčšinou v nadložnej časti karboná
!ovej polohy. Styk s magnezitom je pomerne ostrý bez pozvoiných prechodov. 

Dolomit vystupuje v ložiskovom telew v malom množstve a tvorí šmuhy v magnezite. Dolomit 
je jernnokryštalický s vclmi malým obsahom mastenca . V:ičšinou je cukrovobiely, inde je pru
hovaný. 
Kremeň vystupuje v intergranulárach karbonátov a v mladších žilkách v magnezite, dolomi

tickom vápenci a dolomite. 
Mastenec vystupuje na ložisku v dvoch formá h. Jemne rozptý lený. šupinkatý, v intergranu

lárach magnezitu a žilný viazaný na tektonicky porušené pásma. 
Sulfidy sa vysky tujú na ložisku ako žilky a zhluky v intergranulárach magnezitu a medzi 

fo pinkami mast t nca . Nachádzame ich aj na puklinách v kremenných žilách. 

Genézin magnezitov 

Pôvodným matečným prostredím pre vznik metasomatických magnezitov vo 
uchnom karbóne boli organogénne vápence ( diagenetické dolomity) . 

Magnezitové ložiská v rakoveckej sérii vznikli metasomatickým zatlačením 
lavicovitých vápencov. 

O veku pôvodných karbonátov magnezitových ložísk vo veporidách a ich ob
klopujúcich peletických hornín nie sú priame údaje. Považujú sa všeobecne za 
predkarbónske hádam staropaleozoické. 

Priebeh vzniku dnešných magnezitových ložísk ( vo všetkých troch geologic
kých útvaroch I môžeme rozdeliť na tri hlavné etapy ( I. V a r g a, 1965): 

l. Tvorba pôvodných matečných hornín (karbonátoY) vrátane vzniku diagene
tických dolomitov. 

2. Metasomatická premena vrátane rekryštalizácie časti dolomitov. 
3. Vznik cpig~netických a hypergénnych mrner:ilov v intergr:mulárach, žilách 

a geódach. 
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O metasomatickom vzniku magnezitových ložísk svedčí: 

1. Metasomatické zatláčanie dolomitu (ojedinele vápenca) magnezitom, pozo
rovateľné makroskopicky i na výbrusoch. 

2 . Výskyt žíl magnezitu a dolomitu v metasomatickom magnezite , v dolomite 
a ojedinele i v pelitických horninách. 

3. Žilky kalcitu a dolomitu v nadloží karbonátových telies, ktoré potvrdzujú 
unikanie Ca z ložiska. 

4. Výskyty metasomatických štruktúr a textúr (V. Hanu š 1960) na mag
nezitových ložiskách. 

5. Metasomatická premena pôvodne vápnitých organických zbytkov na mag
nezit. 
Názory na pôvod metasomatizujúcich roztokov nie sú jednotné. 

Niektorí autori predpokladajú, že pôvod Mg je potrebné hľadať v metamorfných procesoch 
regionálneho významu, v ktorých nastalo uvoľnenie Mg z bázických hornin (F Ang el -
A. Tr o ie r 1953. J. I Ja v s ký 19S7 J. alebo v mobilizácii Mg poča s vr,:ho!ne orogénnych 
pochodov spojených s vytvorením bázického frontu ( E. CI a r 1953 1. V a r g a 1965) . 

In í (K. A. Re d Ii ch 1934, F. U I rich 1933, D. And ru s o v, Z ou bek 1953, M. Ku ž
v art 1954, M. Máš k a 1956, Z. Tr d Ii č k a 1959, V. H anu š 1960 a dalšll predpoklada jú. 
že pôvod roztokov spôsobuj úcich metasomatózu je hydrotermálny, viazaný na magmatické proce, y. 

Názory na vek Mg-metasomatózy sú ešte viac rozdielne. Je veľmi praváe
podobné, že metasomatický vznik magnezitových ložísk vo vrchnom karbóne, 
v rakoveckej sérii a vo veporidách prebehol súčasne, pravda, v rôznych podmien
kach. To potvrdzuje veľmi podobná mineralizácia všetkých magnezitových vý
skytov Metasomatické magnezity sa nenasli v útvaroch mladsích ako vrchný kar
bón, čo ,·šak pochopite ľne nevylučuje ich podstatne mladší vznik. Pozorovanit 
v oblasti západne od štítnického zlomu jednoznačne dokazujú, že metasomatické 
sideritové a magnezitové zrudnenie je vzájomne značne zb!ížené pozdlž hrádocko
železníckej línie, ktorú považujeme za násunovú líniu príkrovového charakteru. 
Vedra uvedenej línie v nepatrnej vzájomnej vzdialenosti sa nachádza lož isko 
metasomatického magnezitu v Sirku a ložisko metasomatického sideritu na Že
lezníku. Uvedená línia tvorí ostrú hranicu medzi Fe a Mg metasomatówu. Tieto 
skuto::nosti jednoznačne dokazujú, že Mg-metasomatóza (ale aj Fe metasoma
tóza) v tejto oblasti prebehla pred hlavným karpatským vrásnením subhercyn
skym ( to znamená pred tvorbo'.! príkrovov v centrálnych Západných Karpatoch), 
teda pred vrchnou kriedou. Vznik magnezitov pred hlavnou fázou alpského oro
génu na prvý pohlad odporuje zisteniam (Z. Trdlička, 1959), že mag
nezit neprejavuje známky d ynamometamorfózy, to znamená ani kataklásu ani 
tlakové usmernenie vzniknuté pri metasomatóze alebo po nej . Dynamometa
morfné účinky na magnezitových kryštáloch sa však podľa nášho náwru nemuseli 
prejaviť vo vnútri rigidných šošovkovitých karbonátových telies uprostred plastic
kých fylitov, ktoré ako celok boli sunuté v bridlirnatom komple~e. O posunoch 
a alpskom zbridličnatení pelitických vložiek už po vzniku metasomatického mag
nezitu sú jasné dôkazy na ložisku Och!iná, kde sú drobné (m) šofovky magnezitu 
úplne obalené vložkami grafitických bridlíc. Okrem toho boli nájdené ojedinelé 
žilky magnezitu (cm) v grafitických a piesčitých fylitoch zjavne zbridličnatené 
zhodne s alpskou bridličnatosťou fylitov. 

Na základe doterajších znalostí preto považujeme ma gnezitovú metasomatózu 
za predsenónsku pravdepodobne súvisiacu s embrionálnym štádiom subhercýn
skeho vrásnenia , tC'da za strednokriedovú (alb, cenoman) . 
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Techoológia, úprava a použitie suroviny 

V minulosti jediným spôsobom úpravy na magnezitových ]oži kách bolo rucne 
preberanie a selektívne dobývaného magnezitu. Pri mechanizovanej a vysokej 
ťažbe sa však stáva ručné preberanie prakticky nepoužívateľným a bolo nu tné 
pristúpiť k mechanizovanej úprave ťaženej suroviny pred pálením. P rechodom 
zo šachtových na viacproduktívne rotačné pece vzrástla t iež požiadavka na kva
litu vsádzky a vznikJa potreba úpravy ťaženej suroviny pred pálením. 

Všeobecne možno povedaf. že ťazená rúbanina (o kusovosti 0-1000 mm ) sa drv! na zrn i tos ť · 
60 - 150 mm (podla vybavenia závodu pecnými agregá tmi ). Kusovi tos ť nad 60 mm tvorí, po 
ručnom preberaní. vsádzku do šachtovýc.h pecí. Drvená surovina pod 60 mm je pra ná v pracom 
bubne a trietlená na frakci e 10-60 mm , 1- 10 mm a pod 1 mm. 

Podla 7áldadnej schémy navrhnu tej pre komplexnú úpravu magnezitu sa zrnitosť 10- 60 mm 
upravuje v ťaikých suspenziách v s tatickom prostredí (ŤS) . O účinnosti úpravy v ťažkých 
suspenziách ,na uvoch najväčších loi isk:ích, poskytuje orientačnéó údaje nasledovná tabuJka : 

CaO °6 Si02 % F c20J % Výnos v 06 
Dúbravský maslv (Jelšava ) oocianie s.o 1.0 4.2 

koncentrá t 3,0 O.T i 4,2 :;s 
Košice podanie 3,0 5.4 3,5 

koncentrá t 1,2 1,9 3,5 65 

Zrnitostná kategória 1 - 10 mm sa upravuje dynamicky v hydroc:yklonoch v ťažkých suspen
ziách . O úcinnosti úpravy v hydrocyk lónoch, na dvoch najväčš ích bži ~kAch, oricntačnl! údaje 
poskytuje nas ledovná ta bufka : 

Ca0 % SiOz % Fe20 J ~o Výnos v % 

Dúbravský masív (Jel :ava) podan ie 4.0 0.9 4,2 
koncen trát 2,0 0,6 4,2 64 

Košice podan ie 4,5 6 'j 3,2 
koncentrá t 1,5 2,0 3,2 50 

Pre zrnitostnú kategó riu pod 1 mm je na vrhnutá flotačná úprava po predchádLajúcom mletí 
na zrnitosl pod 0,2 až 0 ,1 mm . 

Úprava v iai.kých suspenziách (ŤS) sa uskutočňuje v prevádzkovom r-:izsahu v Lubeníku, 
v Jelšave a v Košiciach. Úprava v hydrocyklónoch prebieha na ložisku Košice a v Jelšave. 
Flotačná úprava je zatia! v pokusnom štádiu a v prevádzkovom rozs:,hu sa ešte nikde neuplat 
ňuje. V,J výstavbe je flotačná linka v Košic iach. V s účasnosti je preto nutnf drobný podiel 
po drveni ( v Lovinobani pod 10 mm . v Lubeniku pod 3 mm, v Jelfave a v Ko~icia ch pod 
] mm ) skladovať iiz do vybudovan ia ďalš íc h úprnvannských kapac lt ( flo '.ád c, hydro~ykl ónov ) 

Surový magnezit po mechanizovanej úprave (alebo po ručnom preberan i) sa vypa ľuj e v rotaé· 
ných alebo šach tových peciach. Moderné automatické šachtové pece vyžaduj ú p merne úzke 
rozpätie zrn itosti vsádzky (30- 70 mm). Podiely pod 30 mm sú v šachtovkách nespracova
telné, lebo by sa tým znížila priepu stnos ť spalín. Rotačné pece spracov:,vajú anito.; ( pod 80 mm 
vsádzky. 

Výpa lom surového magnezitu uniká zo surov iny C02 a vytvára sa periklas ( Mg O ) 
magnezitový slinok. Slinok sa granulometricky upravuje na podiely spra vidla pod 3, 3 -fJ, 
6 -15 mm, ktoré sa osobitne magnefo:ky separujú na stredneintenz ívn ych elektromagnetických 
bubnových separátoch. Ak bol magnezit vypalovaný pri teplotách vy~š ích, magnetickú separácia 
je už neúčinP.á a vyžaduje kvalitnejšiu vsádzku. Magnetický podiel s vyšším obsahom MgO 
a nižším obS11hom prímesí sa nazýva tchliarcnský slinok a podiel nemagnetický ako slinok oce• 
liarenský. Magnetické v lastnosti slinku sú závislé od množstva Fe v slinku . Magnetizmus je 
tým vyšší čím väčšie množstvo železa vystupuje v periklasoch vo forme magnezitoferitických 
odmiešanín. Produkty výpalu dolomitu a kremičitanov sú nemagnetické. I ntenzivnym premie
šavan ím v rotačkách nastáva infiltrácia ta veniny do magnezitu a účinnosť magnetickej seprácie 
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je nižšia ako u magnezitu páleného v šachtových peciach. Účinnosť magnetickej separácie v mag

nezitovom priemysle sa pohybuje od 35-75 %. Nevyhovujúca je účinnos ť separácie u zrnitostí 

pod 1 mm. Z hladiska dneimých technolollických možnosti a v súlade s požiadavkami tuzemských 

i zahraničných odberatelov sa bežne požaduje tehliarenský a oceliarenský ~linok v pomere asi 

60:40. 
Tehlíarenský slinok sa ďalej spracováva na rôzne typy magnezitových, magnezitochromových 

a chromomagnefizových tehál. Sortiment týchto výrobkov je veimi široký a závis! od techno

logitkých podmienok výroby u spotrebitela . Oceliarenský slinok sa použ.íva bez ďalšieho spra

covan ia na cpravu pôd Siemens-Martinských peci. 

Magnezitové výrobky z hľadiska 1echnológie výroby a spôsobu využívania 

možno rozdeliť na tvarované žiaruvzdorné bázické stavivá a na sypké magnez i

tov· výrobky. 
Žiaruvzdorné magnezitové výrobky sa používajú hlavne na vymurovku a vy

stielanie rôznych druhov pecí v hutníctve železa , ktorý spotrebováva asi dve 

tretiny žiaruvzdorných výrobkov. Tradičným odberateľom je výroba farebných 

a Iahkých kovov. Stúpajúca spotreba sa dá očakávať v cementárenskom prie

mys'e pre vymurovku rotačných a šachtových pecí , pri výrobe vápna a v sklár

skom priemysle. O menšie množstvá magnezitových výrobkov je záujem v rôz

nych odvetviach priemyslu: pri výrobe celulózy a papieru (regeneračné kotly, 

nový horečnatý spôsob výroby celulózy), v chemickom priemysle (na výrobu 

umelých hnojív a na obohacovanie krmív pre zvieratá horečnatými soľa

mi) a v stavebnom priemysle (na xylolitové podlahy a pri výrob'.! brúsnych 

kotúčov). 

Súčasný stav •.yhfadávania a ťažby suroviny 

Prieskum väčšiny magnezitových ložísk vo vrchnom karbóne možno považo

vať z hľadiska s účasných požiadaviek, za ukončený. U týchto ložísk v podstate 

ide už len o prevod zásob do vyšších kategórií v miestach plánovanej ťažby. 

Prieskumné práce na hlbkové a smerné pokračovanie sa vykonáva jú ešte u ťaže

ných ložísk Lubeník a Amag. 
Keďže v oblasti Burda-Ochtiná a v oblasti Košíc je overený dostatok zásob 

magnezitu, nie je tu účelné dalsie vyhľadávanie slepých na povrch nevystupujú

cich magnezitových telies. 
Ďalšie vyhľadávanie magnezitových telies pod terciérnym pok.ryvom prebieha 

v oblasti od Podrečian po dolinu Rimavy, kde je potrebné zabezpečiť surovinu 

pre spracováva tefský závod v Lovinobani. V tejto oblasti, po zistení reliéfu 

paleozoika geofyzikál nymi prácami, sa prikročilo k overeniu geologickej stavby 

paleozoika pomocou krátkych vrtov. Výs ledky ukázali, že horizont biohermných 

karbonátov vystupu je pod terciémym pokryvom a sú tu stopy Mg-metasomatózy, 

ktoré však dávajú len malú nádej na výskyt ložísk magnezitu. 
' Na základe údajov Slovenských magnezitových závodov v Košiciach, celková 

ťažba rúbaniny ( v tonách ) na magnezitových ložiskách v ČSSR podľa jednotli

vých rokov je nasledovná: 

1946 
104 549 

1950 
233 484 

Doporučil. Mili:n tapák 
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1955 
413 478 

1960 
l 144 278 

1965 
1840 820 

1969 
2 660 082 

Geologický prieskum, n. p. 
geologid:<-' stredisko Rožňava 
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General survey of magnesite deposites in Slovakia 

ANDREJ ABONYI 

Magnesite dePQSits in Slovakia are present in three defined geological formation.5 : 
1) in the Upper Carboniferous, 2) in the Rakovec Group (Devonian- Lower Carboni
ferous?), 3) in the Veporides in mesozonally metamorphosed cristalline schists (Earlier 
Paleozaic?). General picture of their geographical extension is presented in the map in 
figure 1. 

Deposits of economic importance and being exploited are found in the Upper Carbo
niferous only. They are lenticular bodies of originally biohermal carbonates situated 
in irregular intervals in one stratigraphic horizon in graphite phyllites. The zone of 
Upper Carboniferous and Rakovec Group rocks lies in tectonic position between two 
mighty thrust lines: the Lubeník-Margecany Fault Line and Hrádok-Zelezník Fault 
Line. The age of the Upper Carboniferous complex has been proved paleontologically 
as Namurian B-C (B. Bouček - A. Pribyl 1960) . The Lubeník-Margecany Fault Line 
divide.s the Veporide oomplex - (westerly :tirom Ochwná) aind Taúr'ide one (in the area, of 
Košice) from the epizonally metamorphosed Gemeride complex. The Hrádok-Zelezník 
Fault Line (and the tectonic line in the area of Košice corresponding to it) delimits the 
Upper Carboniferous from the southeastern (respectively southwestern) side and along 
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it the Early Paleozoic complex of the Gelnica Group is overthrust on the Carboni
ferous. The Upper Carboniferous rocks rest discordantly on the Rakovec Group (A. 
Abonyi 1970). The bodies of bioherm carbonates are partly metasomatically altered 
into magnesite (see fíg. 2). 

The bulk of the deposits is !ormed by dolomite and magnesite usually with graphite 
pigment. The other minerals are represented in insignificant amounts only, however 
completing the whole picture and characterizing the type of deposit. At the deposit 
three generations of magnesite, six generations (types) of dolomite were distinguished 
and from other minerals were found quartz (allogenous and autochthonous), geothite, 
talc, klinochlore, muscovite, rutile, zircon and chalcopyrite. General picture of mutual relation of magnesite and dolomíte at the individual deposits is presented in the 
frequency of MgO analyses (fíg. 5 and 6) . The average chemism of the indivídua! de
posits can be calculated from correlation graphs in fíg. 7) MgO-CaO, Mg0-Si02, 
MgO-Al203, MgO-Fe203). 

Magnesite occurrences in the Rakovec Group are lying in the underlier of the Upper 
Carboniferous in the area of Jelšava and Košice. They are small bodies with high 
content of quartz and talc, which are not exploited for economic reasons. They origi
nated by metasomatism of banked limestomes linked up with diabase tuffites and are 
situated in the complex of chlorite-sericite phyllites in the upper third of the Rako
vec Group (fig. 3) . 

The mineral most abundant in them is magnesite in intergranulars with talc and kli
nochlore. Dolomi te is medium- to coarse crystalline without graphite pigment. At the deposits there are abundant quartz veins at the margin with talc and klinochlore. In 
the quartz veinstuff pyrite, pyrrhot ite, chalcopyrite and galenite were found. 

The zone of magnesite deposits in the Veporides is found in biotite gneisses in the 
area of Kokava and Hnúšta. The carbonate bodies lie approximately in one strati
graphic horizop and in their immediate vicinity are chlorite phyllites. The original 
carbonates (dolomitic limestones with high content of quartz and diagenetic dolomites) 
were par tly altered into magnesite by metasomatism. For these deposits a high content of talc in intergranulars of magnesite is characteristic, a t the contact of magnesite 
wit h surrounding phyllítes and of younger quartz veins with magnesite (see fig. 4). 

The essential mineral of these deposits is magnesite, with abundant talc in inter
granular spaces, without graphite p igmentation at the deposits also sugar-white, fine
crystalline dolomite limestones and dolomites with high content of quartz are pre
sent. Quartz is found in intergranulars of carbonates and younger veins. Tals is found 
in intergranulars of magnesite or veiny in zones of tectonic disturbing, linked up with 
supply of Si02 into magnesite. The deposits contain small amount of sulphides only, 
however, locally fo rming also la rger accumulations (small veins, chambers). They are 
younger than magnesite. Z. TRDLICKA (1958) has found at the deposits of magnesite in the Veporides : chalcopyr it e, pyrite, tetrahedrite, sphalerite, cobaltite, arsenopyrite, 
pyrrhotite, born ite, chalcosine, magnetite, cobelite + native bismuth, covellite, native 
gold . 

The deposits of magnesite are mentioned in the general table with indication of the 
main data. 

On the basis of up to present knowledge we consider magnesite deposits as metaso
matic. originated in a ll three geological formations, probably at the same tíme but 
un der var ious conditions. From the area of magnesite deposits data have been found 
out in the Upper Carbon iferous which prove replacement by magnesium (but also iron) 
to have taken place prior to the main Carpathian fold ing- the Subhercynian folding 
(prior to formation of nappes in the Centra! West Carpathians) Therefore we consi
der magnesi:te met a.soma tism as p robably Middle Oretaoeous. 

The magnes~te ,raw m aterial is oommonly divided into qualitative -classes in calcu
lati on of resources. However, these classes a re so irregularly distributed at the deposits 
that i t is not possible to di stinguish them independently and exploit selectively. The 
broken ore minecl is usually crushed to grain size 60-150 mm. The ore of lump size 
more than 60 mm forms the burden of shaft furnaces. The raw material crushed less than 60 mm is sorted into fractions 10-60, 1-10 and less than 1 mm. According to 
the fu.ndaimen1ial scheme for complex dressing of magnes1te the fraction 10-60 mm is 
treated in hydrocyclones in heavy suspensions dynamically. For grain size category 
less than l mm dressing by fl otation is proposed. 
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The dressed magnesite is burned in rotating or shaft furnaces. The magnesite clin
ker (MgO) is dressed in electromagnetic separators int-o brick- and steelmaking 
clinker. 

Miagnesite aliinker is fuullher 1Jrea,tep 1lo shaped massLve refracoory buildňJng maiterials 
and loose products of magnesite, which are mainly used in metallurgícal, cementary 
and glass industry for lining of furnaces. 

With exploration ronsiderable resources of magnesite of good quality were found 
out and verified in Slovakia. Regarding to present requirements exploration may be 
considered as finished generally with the exception of the area between Podrečany ·1 
and the Rimalva river, where PTIJISll)ecling is still being carríed out. 

A survey of total exploitation of the broken ore at magnesite deposits in Czecho
slovakia, publications and archival r,eports dealing with problems of magnesite de
posits are mentioned further. 
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MlNl::RALlA SLOVACA ROC. lll. (1971) č. 12- 1? 

Ložiská mastenca na Slovensku 

ELIÁŠ LISÝ 

Remarques sur les gisements de tak en CSSR 

1: auteur donne une breve description des gisements de talc en Tchéco,lovaquie. La divi 

sion de~ gisemcnts est faitc ďaprčs !eur genese laquelle est tres variée. Quclques-uns sont 

liés aux roches carbonatées riches en Mg ( magnésites) appara issant dam les Véporides, 

dans b zonc du Kohút et la sous-zone de Klenovec. 

Mastenec v ČSSR patrí k nerastným surovinám, ktorých surovinová báza 

takmer úplne kryje požiadavky národného hospodárstva . 
Ložiská mastenca, až na malé výskyty, sa nachádzajú na Slovensku vo vepo 

skom kryštaliniku a v Spišsko-gemerskom rudohorí. Jednotlivé ložiská, na zá

klade genézy, možno rozčleniť do nasledujúcich skupín: 
l Mastencové ložiská viazané na Mg karbonáty (magnezity a dolomity) sa 

vyskytujú vo veporidách - severných magnezi tových pruhov (Polom, Mútnik, 

Samo, Sinec, Kokava) a v gemer idách - južný magnezitový pruh (Jelšava 

Kohútik a Mazanec ). 

Ložisko Sa m o 

Ložisko Samo predstavuje najcharakteristickejšie ložisko mastenca viazané na 

Mg karbonáty. Leží vo veporidách kohútskeho pásma a v subpásme klenovskom. 

Okolité horniny sú zastúpené granatickým svorom a v tesnom okolí prekremenelé 

chloriticko-sericitické bridlice, ktoré v tesnom nadloží ložiska sú prevažne grafi

tizované. Mastenec je viazaný na hrubokryštalický svetlý magnezit. Vznikol meta

somatiľkým zatačovaním magnezitu mastencom. Na ložisku sa vyskytuje mies

tami zonálnosť premastencovania od magnezitu k okolitým horninám. Na priamom 

kontakte magnezitu sa vyskytujú monominerálne druhy mastenca ( tzv. elektro

keramické) v po:.iobe šošoviek a žiliek, ktoré miestami prechádzajú aj do mag

nezitového telesa. Bližsie k okolitým horninám sa nachádzajú polohy šupinatéhc, 

mastenca s prímesou chloritu ( tzv. farmaceutický) a na kontakte mastencovej 

polohy s okolitou horninou sa vyskytuje chloriticko-mastencová bridlica ( tzv. 

technický mas ,enec) . 
Stupeň premastencovania na ložisku Samo je oproti ostatným mastencovým 

ložiskám u nás najvyšší a jeho koeficient ( mastenec: Mg karbonátom) dosahuje 

do 0,8 - 0,1. 
Mastencovo-magnezitová poloha o mocnosti, od vyklinenia po max. nadurenie 

15 m je nesúvislá najmä v jej JZ časti. V ložisku je časté nadurenie a takmer 

úplné vyklinenie. Vzájomnú súvislosť polohy spája porudná tektonika, ktorá sa 

odohrala po mastencovo-magnezitovej polohe a je vyplnená prevažne chloriticko

mastencovou bridlicou. 
Na loži sku sa vyskytujú: vápenec, magnezit, sekundárny dolomit, kremeň, 

mastenec, chlorit ( klinochlor-leuchtem bergi t), flogopi t. 
Z rudných minerálov sa tu vyskytujú : pyrit, arzenopyrit, pyrotín, boulangerit, 
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kobaltín, chalkopyrit , ga lenit, rýdze Au, bomit, chalkozín. kovelín, limonit (po
sledné štyri minerály sú sekundárne) . 

Z akcesorií , ktoré sa vyskytujú hlavne v mastenci a chlori te sú: rutil , t itan it, 
zirkón. ap&tit (fluorapatit ) . 

2. Mastencové ložiská viazané na bazické horniny a ich metamor/né produkty 
- serpentinity sú v kohútskej zóne veporíd (Muránska Dlhá Lúka, Uherské I , 
Ostrá pr i Klenovci ) a v Spišsko-gemerskom rudohorí ( S la voska, Banská dol ina 
pri Ochtinej, Slovenská Skala pri Jelšave, Sirk , Breznička pri Poltár i). 

Lo ž isko Muran ská D lhá Lú ka 

Z mastencových ložísk geneticky viazaných na bázické horniny a ich meta 
morfné produkty ·- serpentin ity má u nás priemyselný význam jedine Muránska 
Dlhá Lúka. 

Ložisko leží vo veporidách kohútskeho pásma na rozh raní subpásiem klenov
ského a málineckého. 

V tesnom okolí serpentinitového telesa, na ktoré je viazaný mastenec, sa vy
skytujú nasledovné horniny: ortoruly, migmatity a granatick<.: svory. 

Mastenec vznikol hydrotermálnym metamorfizmom-serpentinitov a okolitých 
hornín roztokmi bohatými na C02. Mastencová poloha vytvára tzv. mastencovú 
zónu, ktorá lemuje serpentinitové teleso v podobe viac menej súvislej polohy. 
Iba ojedinelé žilky o mocnosti niekoľko decimetrov a dlžky niekoľko metrov 
vyskytujú sa aj v samotnom serpentínovom telese. 
Mocnosť mastencovej polohy dosahuje od vyklinenia do 2,2 m. Ojedinelé nadu

renie dosiahlo mocnosť 6 m (pri vyklinení serpentinitového telesa do híbky) . 
Šošovka serpentinitu má tvar pretiahlej šošovky pri povrchu useknutej, kde 

dosahuje mocnosť 35 m. Overená smerná d!žka serpentinitového telesa je 140 m. 
Paragenéza mastencovej zóny je nasledo ná: mastenec, chlorit , magnezit, anti
gorit. Z rudných minerálov sa tu vyskytuje: pyrit, magnetit, chromit a chalko
pyrit. 

3. Ostatné ložiská (viazané na poruchové zóny) sú Hačava (pri Hnúšti), 
Ratkovské Bystré. 

H ač a va 

Typickým predstaviteľom vzniku mastenca v poruchových zónach je ložisko 
Hačava . 

Ložisko sa nachádza vo veporidách kohútskeho pásma a v subpásme klenov
skom. 

Okolité horniny sú zastúpené granatickými svorami v ch!oriticko-sericitických 
bridliciach. Mastene::: vznikol v poruchovej zóne, ktorá či astočne leží v predlžení 
ložiska Mútnik na západ za potokom Rimava. Tým sa čiastočne vysvetľuje zdroj 
Mg komponentu. Poloha mastenca tvorí typ ickú štruktúru poruchy. Ostrohranné 
kontakty s okolitou horninou, vytváranie hladených plôch na okrajoch polohy 
a pod. Mocnosť polohy je nepravidelná od 0,2 do 1,0 m. 

Výpli, polohy je: mylonit okolitých hornín, chlorit, mastenec, aktinolit, kremeň, 
karbonáty (dolomit a magnezit) v podobe reliktov. Na výskyt karbonátov nie 
je jt.dnotný názor . Z rudných minerá lov sa tu vyskytuje pyrit, pyrotin a chalko
pyrit. 

Mastenec je tu vo velmi podradnom množstve. Z toho dôvodu ložisko, i ked 
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na ňom bol urobený geologický prieskum a nachádza sa blízko závodu, kde sa 
mastenec upravuje, je vyhodnotené ako nebilančné. 

Genetické typy a mineralógia mastenco v ých ložísk 

Geologické št ruktúry mastenca a jeho forma výskytu je v prvom rade závislá 
od genézy a od stupila steatitizácie. Tak na ložiskách mastenca viazaného na 
Mg karbonátu, mastenec mohol vzniknúť pri viacerých procesoch, a to . 

ako dôsledok kontaktnej hydrotermálnej metasomatózy Mg karbonátov s kre
meňom, resp. kremencami, ktoré sa vyskytovali priamo v karbonátovom 
telese a na jeho kontakte. Sú to intergranulárne mastencové prerastania pre
važnej čai. ti karbonátovych telies a nepravidelné polohy ma3tenca na styku 
kremencov a magnezitu (ložisko Mútnik 3. šošovka); 
ako dôsledok hydrotermálnej metasomatózy Mg karbonátov na poruchových 
zónach za prínosu Si0 2. Takýmto spôsobom dochádza. miestami k intenzív
nejšej steatizácii priemyselného významu. Pri tomto procese vznikajú čis

tejšie druhy mastenca vo forme silných prerastaných žiliek a šošoviek. 
A. Ložiská viazané na Mg karbonáty po mineralogickej stránke predstavujú 

surovinu od takmer monominerálneho mastenca ( tzv. elektrokeramického -
EK-I) až po chloriticko-mastencovú bridiicu a slabo premastencovanú chlo
riticko-sericitickú bridlicu. aj čistejší druh mastenca je veľmi jemnozrnný 
a navonok sa javí ako amorfný . Pribúdaním chloritov ( typu klinochlor-leuch
tembergit) mastenec nadobúda na šupinatosti. Zároveň sa to prejavuje aj na 
farbe mastenca. Z pôvodne bielej farby s jemnými odtieňmi, mastenec nado
búda farbu šedobielu, nazelenalú až šedú. Postupne, u chloriticko mastencovej 
bridl ice ( tzv. technický mastenec), mastenec je až podradne zastúpený, najmä 
u slabo premaslencovanej chloriticko-sericitickej bridlice ( na výrobu šupín) . 

Paragenéza na mastencových ložiskách viazaných na Mg karbonáty je nasle
dovná : vápťilec, dolonit, magnezit, kremeň, mastenec, chlorit (klinochlor -
lcuchtenbergit až rhypidolit), sekundárny dolomit, kalcit, flogopit (?). Z akcesó
rií je to: graná t, zirkón, apatit , Ti minerály. 

7. rudných minerálov sú prítomné. pyrit, chalkopyrit. µyro tín. kobaltín, sfalerit, 
galenit, tetraedrit , arzenopyrit, chalkosín, bornit, rýdze Au, bizmutové minerá
ly (?), rýdze Bi, pentlandit , magnezit. 

Exogénn min níly: palygorskyt . sepiolit, limonit, eritrín , malachyt, azurit. 
Vek mastencových ložísk tohto typu možno udávať iba vzhľadom k veku mag 

nezitových ložísk, ktoré sú staršie ako mastencové ložiská. 
Na ložiskách mastenca viazaného na báziká , resp. na ich metamorfný produkt 

- serpentinit, mastenec sa vyskytuje v reakčnej zóne serpcntinitu s okolitými 
horninami. Vytvára nepravidelnú polohu, lemujúcu spravidla serpentinitové 
telesá. 

Mincralogicko-geochemické pomery na mastencových ložiskách viazaných na 
bázické horn iny a ich metamorfné produkty - serpentinity sú obdobne zložité ako 
na ložiskách viazaných na Mg karbonáty. Navyše ložiská viazané na báziká a ser
pentinity sú u nás po mineralogicko-geochemickej stránke veľmi slabo spraco
vané. Najlepšie mineralogicko-geochemické pomery sú spracované na ložiskľ 
Muránska Dlhá Lúka, no i tu sa pri presnom určení pozície mastencovej zóny 
niektorí autori rozchádzajú. 

Mastencová zóna vznikla v procese hydrotermálneho metamorfizmu na kon
takte serpentinitov a okolitých hornín a jej pozícia je nasledovná (D . Hovorka 
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1965): Aniigoritová zóna, mastencová zóna, kremito-karbonátové horniny s fuch
sitom, aktinotitová zóna, chloritická zóna, Mastencová zóM je tvorená týmito 
minerálmi: mastenec, chlorit (klinochlór), karbonát (breunerit), aktinolit, azbes t 
(miestami) a antigorit (prevažne v podobe reliktov) Z rudných minerálov tu 
vystupuje hematit, magnetit a pyrit. 

Na ložiskách mastenca viazaných na poruchové zó?/.y, mastenec spolu s chlo
ritom a mylonitizovanou horninou sa vyskytuje v uvedených poruchách. Ich tvar 
je určený tvarom a mocnosťou týchto porúch. Mastencová poloha predstavuje 
nesúrodú horninu zloženú z mastenca, chloritu a kataklázo·,aných až my!onitizo
,·aných minerálov a oko!itej horniny. 

Vznik mas'.enca v týchto poruchách má dynamometamorfný pôvod. Hydro
termy, ktoré cirkulovali po poruchových zónach, boli obohat~né o Mg zložku pri 
dynamometamorfóze z okolitých hornín. 

Hlavné teľhnologické druhy mastenca sú nasledovné : 
Elektrokeramické druhy - EK I, EK II predstavujú najčistejšie druhy mas

tenca. Používajú sa hlavne v elektrotechnike, v lekáreustve .1 rádiokeramike. 
Farmaceutický druh OO/A predstavuje mastenec prerastený chloritmi. Používa 

s:i v parfumérii na výrobu púdrov, ale hlavne v elektrotechnike na výrobu káb
lov. 

Technické druhy predstavujú chloriticko-mastencové bridlice až slabo premas
tencované chloriticko-sericitické bridlice. 

Druh I /A pre svoje použitie v gumárenskom priemysle často sa uvádza ako 
gumárenský mas '.enec. 

Druh Il í A používa sa prevažne na výrobu rôznych insťktofungicitidov (DDT 
apod . ) . 

Tzv. šupinatý technický mastenec druhy 1600, 1602, 1603, 1604 a 1605 sa 
používa na výrobu térových lepeniek. Základná surovina predstavuje slabo pre
mas tencované c-hloriticko-sericitické bridlice. 

Pri použití mastenca sa nevyužíva jeho chemizmus, ale fyzikálno -mechanické 
vlastnosti. Najdôležitejšie fyzikálne vlastnosti mastenca sú nas 1edovné: 

Biela farba v surovom a vypálenom stave, chemická stálosť voči kyselinám 
a zásadam. Mastenec [ahko prijíma na svoj povrch rôzne chemikálie, s nimi 
chemicky nereaguje a ľahko ich o:iovzdáva. Ďalšie dôležité vlastnosti mastenca 
sú: klzkosť, mäkkosť, masnota, priľnavosť. Po vypálení mastenec dáva pevné , ý
palky bielej farby, ktoré sú málo hydroskopické, majú nízku tepelnú rozpínavosť , 
zlú tepelnú a e!ektrickú vodivosť, sú schopné znášať ve[ké tepelné nárazy a po:l . 

Prehlad ťažby a perspektíva rozšírenia zásob: 
Ťažba mastenca u nás značne kolíše. Dosial ťažba bola obmedzená vo väčšine 

prípadov odbytovými možnosťami ( u technických druhov mastenca) a nestálos
ťou domáceho a zahraničného trhu. 

Zastúpenie jednotlivých druhov mastenca v rúbanine na rôznych ložiskách je 
menlivé. ako to vidno z nižšie uvedeného: 

technický farmaceutický keramický 

Mútnik 73,4 % 0,7 % 0,1 % 
Samo 46,5 % 8,4 % 0,1 % 
Kokava 81,6 % 1,7 % 0,1 % 
Jelšava 45,3 % 1,1 % 0,3 % 
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Ložiská mastenca 

of unknown extent 
of l1 ttle e,:tent 
of medium great e,:tt'flt 

of great e,:tent 
of very great eKtent 

1/l Polom. 1/2 Mútnik, 1/3 Samo, 1/4 Sinec, 1/5 Kokava, l i6 Jelsava, - Kohútik, 1/7 Maza

nec pri Jelšave, 2/8 Muránska Dlhá Lúka, 2/9 Uhorské 1., 2/10 Ostrá pri Klenovci , 2/ 11 

Slavoška, 2/12 Banská Skala pri Jelšave, 2/14 Sirk, 2/15 Breznička pri Pol!ári , 3/19 Hačava , 

3/20 Ra1knvské Bystré. 

Deposits of Talc 
1/1 Polom, 1/2 Mútnik, 1/3 Samo, 1/4 Sinec, 1/5 Kokava, 1/6 Jelšava, - Kohútik, 1/7 Maza

nec pri Jelšave, 2/8 Muránska Dlhá Lúka, 2/9 Uhorské l., 2/10 Ostrá pri Klenovci, 2/11 

Slavoška, 2/ 12 Banská Skala pri Jelšave, 2/14 Sirk, 2/15 Breznička pri Poltári , 3/19 Hačava, 

3,20 Ratkovské: Bystré . 
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Surovinová základňa mastenca je velmi veľká · až na niektoré kvalitnejšie dru
hy, ktoré sa k nám v menších množstvách dovážajú zo zahraničia (z čtR , 
Kórey a Austrálie) . Perspektíva overenia kvalitných druhov u nás je velmi 
priaznivá, o čom svedčia výsledky vyhfadávacieho prieskumu Kokava - Jelšava. 

Doporučí! : Milan Ťapák 
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Deposits of Tak 

EUÁ5 LISÝ 

On the basis of the raw material base of talc Czechoslovakia almost fully covers the needs of national economy. 
The deposits of talc are much varied as to their genesis, bound to Mg carbonates, basic rocks and theLr metamorphic products and fracture zones. The deposits of industrial importance are situated in the northren magnesite strip in the Veporides of the Kohút wne, the Klenovec. subzone in rocks metamorphosed mesozonally and their diaphthorites (chlorite-sericite schists). They are nearly exciusively bound to magnesites. Further deposits of smaller extent, at present of industria! importance, are : the deposit J elšava-Kohútik (close before being worked out) bound to magnesite and dolomite and the deposit Muránska Dlhá Lúka bound to serpentinite~ Exploitation of talc in Czechoslovakia started already in the last century but mainly after discovering of the deposits of the northern magnesite strip-Mútnik, Samo. Sinec and Kokava in the year 1933. In spite of its great resources u tilization of talc is insufficient and varies largely as a consequence of small stability of inner and foreign market. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 111 . (1971) č. 12- 13 

Zilné ložiská kremeňa na Slovensku 

PAVOL GRECULA 

Contribution ä ľétude des gisements du quartz filonien en Slovaquic. 

Les gisements de quartz filonien en Slovaquie étaient éludiés dans dcux régions, el cela : 

dans les Monts Métalliferes du Spiš el du Gemer et dans Ie cristallin <les Véporides. II 

s'agit des corps sous forme de lentilles 200 m de longuer et 5-10 m, rarement 40 m 

ďépaisseur. Le quaritz filonien est utilisé en production du verre quartzeux limpide et en 

productíon synthétique des piézocristaux. Les rése~ves dépassen t beaucup les nécessités 

de notre pays et la perspective de découvrír les nouveaux gisements est tres favorable. 

Prieskum na ložiská žilného kremeňa na Slovensku sa datuje od poč i atku 

päťdesiatych rokov a to v okolí Detvianskej Huty, kde boli už v minulosti 

ťažené početné výskyty pre miestne sklárne. Tieto sa v povojnovom období pre

orientovali na lacnejšiu surovinu a žilný kremeň bol vyhfadávaný pre keramické 

účely, a le neskôr hlavne pre výrobu špeciálnych skiel. 
Výroba číreho kremenného skla kládla veľmi prísne požiadavky na surovinu, 

ktorá však ani po dôkladnej úprave nemusela technologicky vyhovovať. Techno

logické skúšky sa stali určujúcim ukazovateiom vhodnosti suroviny. Potreba 

nájsť náhradu za brazílsky krištáf, alebo aspoň obmedziť jeho dovoz, dala podnet 

k širšiemu vyhľadávaniu a prieskumu ložísk kremeňa najprv vo veporskom plu

tóne na známych výskytoch a v okolí a v roku 1961 aj v Spišsko-gemerskom 

rudohorí. 
Nájdené ložisko Budiná I. bolo v krátkom čase vyťažené a úsilie nájsť náhradu 

bolo úspešné nájdením ďa l ších ložísk (Švedlár, Grapa, Stará Voda , Mníšek nad 

Hnilcom, Závadka, Smolník, Hummel, štofová dolina, Čierny Balog). Zavede

ním novej jemnozrnnej úpravy kremeňa boli lokality prehodnotené a niektoré 

oproti pôvodnej hrubozrnnej úprave s negatívnym výsledkom, vykázali vhodnosť 

pre výrobu číreho kremenného skla, napr. Budiná II. Kremeň týchto lokalít ako 

aj ďal š ích je vhodný aj pre náročnejšie použitie v keramike. 
Číre kremenné sklo ako technický materiál má výborné vlastnosti a veľmi 

rozmanité používanie. Je jednou z mála anorganických látok, ktoré zostávajú 

stálé aj pri teplotách 1000 °C. Tepelná odol nosť súvisí s jeho :nimoriadne nízkym 

súčiniteTom tepelnej rozťažnosti, ktorý umožňuje zohriať výrobok do červeného 

žiaru a vzápätí ponoriť ho do Iadovej vody, bez jeho poškodenia. Ďalej číre 

kremenné sklo je odolné proti väčšine chemických činidiel, je výborným elektric

kým izolátorom za vyšších teplôt aj pre vysoké napätie a vysokofrekvenčné 

prúdy. Prepúšťa svetlo vo viditeľnej, ultrafialovej a j infrač~venej oblas ti. 

V praxi výrobky z číreho kremenného skla sa použlvajú v chemickom priemysle, ako napr. 

laboratórne destilačné prístroje na redestilovanú vodu, tégliky, misky, kadičky, baňky a iné ná

radie, spalovacie rúrky, kyvety pre spektrometriu, optické polotovary, šošovky, hranoly pre fyzi

kálno-chemické prístroje a astronómiu. V elektrotechnike sa používajú na výrobu kremenných 

lámp a výbojok, izolá torov, odporových teplomerov, rúrok pre tranzfatory, v telekomunikáciách, 

pre súčiastky počítacích strojov, na oneskorovacie linky a pod. Z číreho kremenného skla sa vy

rábajú kremenné vlákna, vata, tkaniny, pripadne papier. Novšie sa uplatňuje aj v jadrovej fy-
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zike, v kozmonautike a z niektorých lož[k s piezoelektrickými vla!tnosťami aj na výrobu syn
tetických kryštálov. 

Veiké zásoby preskúmaných ložísk, však zatiaľ sú len nepatrne využité a to 
iba pre číre kremenné sklo. Šír ké možnosti ich využitia sú aj v keramike, prí
padne a j v hutiach (lejárske formy) . Zatial sa však naše vysokokvalitné kremene 
pre tieto účely nevyužívajú, hoci na druhej strane obdobná surovina sa dováža 
zo zahraničia . 

Keďže ložiská kremeňa sa sústreďujú do dvoch odlišných geologických oblastí , 
s rozdielnosťami v mineralogicko-genetických otázkach, popíšeme tieto oblasti 
samost:.itn s prislúchajúcimi lož.iskami kremeňa (obr. č . 3a n :1 str. 355). 

Spišsko-gemerské rudohorie 

V posledných rokoch oblasť Spišsko-gemerského rudoboria sa stala dominujú
cou v zabezpečovaní suroviny pre výrobu číreho kremenného skla. Bolo objavené 
významné ložisko Švedlár, ďalej Stará Voda, Závadka, Smolník a ďalšie, ktoré 
množstvom zásob ďaleko prevyšujú súčasnú domácu spotrebu. Pritom vyhľadá
vanie a prieskum na žilný kremeň sa sústredil iba na malú časť Spišsko-gemer
:,,kého rudohoria . 

Geologické pomery oblasti 

Okrem ložiska Závadka, všetky ostatné žilné kremene, ktoré boli preskúmané, 
ležia v staršom paleozoiku gemeríd - v gelnickej sérii. Táto je charakterizovaná 
troma základnými faciálnymi vývinmi v superpozičnom slede ( Grecula, 1970) . 
Fácie majú regionálne rozšírenie so stabilným základným inventárom horn ino
vých typov. 

Na spodu sú kvarcitické horniny flyšovej - psamitickej fácie, ktorá je pozvolne vystriedaná 
f áciou euxínskou, alebo grafitických bridlíc. V horninách uvedených fácií , okrem Švedlára , za
tia I sa nenašli väčšie akumulácie žilného kremeňa . 

Najvyššie je vulkanogénna fácia , v ktorej je väčšina výskytov kremeňa , pozostáva z komplexu 
zelenkavých chloriticko-sericitických [ylitov s vlolkarni pyroklastik a z nadložného vulkanického 
komplexu. (kremité porfýry, diabázy a ich pyroklastiká) . 

Tektonicky staršie paleozoikum predstavuje zložitú vrásovo-prešmykovú, mies
tami šupinovitú stavbu, sformovanú hercýnskym a alpínskym orogénom. žilné 
ložiská kremeňa sú viazané na mladé alpínske tektonické línie, orientované 
šikmo k priebehu smerných mineralizovaných zlomov. Kremeň na rudne-žilných 
štruktúrach sa ukázal technologicky nevhodný pre číre kremenné sklo. 

Geologická charakteristika významných ložísk 

Švedlár 

Nachádza sa na SV okraji obce Švedlár. Leží v gelnickej sérii a to prevažne 
v súvrství grafiticko-sericitických fylítov. Severný okraj ložiska je tektonicky ob· 
medzený oproti porfyroidom. Ložisko je lokalizované na priečnu zlomovú štruk
túru, ktorá je v kombinácii so smernou prešmykovou líniou určujúcim tektonic
kým faktorom vzniku ložiska. 

350 



A A "'A ... A,.,.:~"",- \t.... "" <'\A"",- .... ,.. '\A,_ "" ,._ A 

,_ A '\ A ~ ,..\ A A J\ ... 

I\ I\ 'I, "': /\ A A J\ A J\ " J\ A 

,,._ A 'I, '1 A 

= ~~~-:E==::.=-=~~=2=--=-=-
~-= :-~~;~: ---~-= --- -----_ - -

~------------

. •/ 

., A 'I, A~'A "' J\ '\ ,._ J\ A A ... 'Io / 

',. ..... ,, ..... "'"' \' '""\~,' 
" 

4 A 'I. '\ "' '\ "" '\ '\ ,. '\ A '\ \ ,.J , 
A / 

' ' 'f 
' ' 1 

' ,1 
1 

-- - 1 - ·- - - · - · ----- --- - ---- -~ 

-"~=-=;ff l!i\~~!~i!~Iftli~- -=-----= = -- =-~ --~~~=~~~{{~~\, 

4ľ•· ,'.'i 
sr-] 

Obe. č. 1. 

"., 

Horizontálny (1) a pnecne axonometrické rezy (2) ložiskom šndlár 

.. . 

\, 

l - sutina. 2 - kremeň , 3 - grafitiäo-sericitické fylity , 4 - porfyro•dy, 5 - chloriticko-seri

citické fylity . 

Fig. l. 
llorizontal (l) and Transversal Axonometric Sections (2) of 1he Depuslt Svedlár 

1 - Scrce, 2 - Quartz, 3 - Graphite - Sericite phyll ites. 4 - Porphyroids. 5 - Chlorite 

- ser idtť phyll1tes. 
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Vzťah jednotlivých polôh kremeňa k oko'ným horninám je jednak primarny, 
jednak tektonický. Tektonicky je v prevažnej miere na severe a miestami aj 
uprostred ložiska ako dôsledok rozdielnej plasticity homin.' Nikde nepowrujeme 
na ložisku, aby nejaké polohy kremeňa, hlavne tenšie, boli spolu zvrásnené s hor
ninou. Vždy sú viazané na puklin:>Vý systém, čo podmieňuje aj veľmi menlivý 
tvar ložiska. Trhliny boli hlavnými schodnými cestami roztokov a kde na to b0-li 
vhodné po:lmienky, vytvorili sa väčšie masy, a~ebo žily kremeňa. Je to podstata 
vzniku ložiska, hlavne čo do tvaru. Najväčšie polohy kremeňa sú vo fylitoch, 
pravda, aj rýchlo vykliňujú, kým v porfyroidoch sa roztoky priam „rozliali" 
do všetkých puklín, čím koncentrácie kremeňa tu stratiii na praktickom význame. 

Konfigurácia ložiska bola určená predovšetkým predprínos:)Vou tektonickou 
prípravou územia. V detailoch je ložisko ale velmi zložitého tvaru, priebehu 
a mocnosti (obr. č. 1) avšak homogénne čo do kvality. Smer ložiska je JV-SZ, 
úklon strmý ( 70°- 90° k J) , šošovkovitý charakter predurčuje, že k SZ, ale aj 
k JV vykliňuje, podobne tiež aj do hlbky. Overená dlžka šošovky je 135 m, 
híbka 40 m. Ložisko netvorí jednotné teleso, ale sa skladá z jednotlivých, strmo 
uklonených polôh, ktoré vytvárajú produktívne pásmo mocné 60 m, s maximál
nou mocnosťou kremeňa (súčet mocnosti všetkých polôh) 27 m. Najmocnejšia 
a aj najstabilnejšia poloha kremeňa prebieha v severnej časti ložiska, ktorá do
sahuje mocnosť až 15 m. Celé ložisko bolo technologicky odskúšané pre výrobu 
číreho kremenného skla s kladným výsledkom. Ložisko je teda vefmi nepravi
delné, ale so stálou kvalitou, a je našim najväčším ložiskom z ktorého výrobky 
svojou kvalitou sa vyrovnávajú výrobkom z brazílskeho krištáľu. 

Ložisko kemeňa po petrogra/icko-mineralogickej stránke nevykazuje podstatné 
zmeny. Kremeň je všade hrubokryštalický s nepravidelným obmedzením zŕn 
a undulóznym zhášaním. Mikroskopická katakláza je miestne rozdielna. Mikro 
skopicky kremeň je čistý (jednotlivé zrná), ojedinele pozorovať po výraznejších 
puklinách ( v zrnách) - zatečenie limonitom. Makroskopicky je bud masívny, 
alebo v určitých zónach má pukliny rôznej intenzity. Dosť často sa vyskytujú 
dutiny vyplnené drúzami kremeňa o velkosti až 10 cm, bežne 1-3 cm. Z ne
rudných minerálov je na ložisku prítomný kryštalický chlorit, ktorý sa vysky
tuje bud vo vnútri ložiska vo forme nepravidelných zhlukov 0 - 100 cm), alebo 
na okraji ložiska, kde pri tektonickom podloží ložiska tvorí vyše 0,5 m mocnú 
polohu. Chlorit sa okrem toho vyskytuje vo východnej časti ložiska (predovšet
kým v hlavnej polohe), v západnej časti je zriedkavý a tiež aj vo vrchných 
partiách ložiska , bohatší je v nižších oblastiach. 

Z pozorovaní vzťahu kremeň - chlorit vyplýva, že čím je \'iacej chloritu, tým 
je kremeň čistejší. Zriedkavo sa vyskytujú živce. 

Z rudných minerálov na ložisku sú makroskopicky pozorovateľné : siderit, py
rotín, chalkopyrit, galenit, limonit. Podla mikroskopicki?ho výskumu Dmzíkovej 
(1970) sa našli ďalej sfalerit, šapbachit a iné pro:iukty rozkl::idu prvotných mi
nerálov (ako melnikovit, pyrit, markazít) ako druho•né hypogénne minerály 
a skupina limonitu hypergénneho pôvodu. 

Stará Voda 

Ložisko Stará Voda oproti Švedláru tvorí jedno· teleso, ktoré však smerom 
k povrchu sa rozdrobuje do viacerých polôh a vykliňuje (obr. č. 2), čo je opačný 
pripad, ako na doteraz skúmaných ložiskách. Možno to pripísať pozícii vrchnej 
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časti ložiska v súvrs .ví porfyroidov, v ktorých aj výraznejšia poloha kremeňa 
veľmi rýchlo končí systémom hus tého rozvetvenia pôvodnej polohy do tenších 
žiliek. Tieto žilky vykliňujú a celé ložiskové pásmo je potom reprezentované iba 
hydrotermálne premenenými porfyroidmi a tektonicky drveným pásmom v okolí 
hlavnej zlomovej línie. 

Podobne ako iné ložiská kremeňa, aj ložisko Stará Vo:la sleduje tektonickú 
líniu SV smeru . ktorá predurčila spolu s horninovým prostredím spomínanú 
morfológiu telies kremeňa. Vo väčšej híbke možno očakáva ť homogénnejšie te leso 
s priaznivejšími mo:nosťami, ktoré v banských dielach ~ú od 2 do 11 m. 

<D,z 
JV 

Obr. c. 2 
Priečny (1) a pozdlžny (2) rez ložiskom Stará Voda 1. 
l - sutina. 2 - pe,ríyroidy, 3 - kremcít. 
fit . 2. 
T ransYcrsal (1 ) and Longitudina l (2 ) Section o[ the Depos it Stará \'oda 1. 
l - Scree, 2 - Porphyroids, 3 - Quartz. 

Smer ložiska je 45 až 90° SV s úklonom 30 - 55° k J. Híbka nie je dor iešená, 
je predpoklad híbkového pokračovania do 30 až 50 m. Overená smerná dížka 
je 90 m, pričom sa nezistilo ukončenie ložiska a to je ďalší priaznivý faktor . 
JZ časť ložiska vychádza na povrch na svahu, avšak SV smerom ložisko prib ližne 
na rovnakej úrovní k povrchu vykliňuje a vchádza po:i svahy kopca. 

Porusenie kremeňa je nepa trné. Minera!o~icky je toto ložisko podstatne chu
dobnejšie na škodlivé minerály ako ložisko Švedlár. Kremeň je hrubokryštalický 
s mens1m1 drúzami, pr i okraji so záva lkami porfyroidov. Z ďalších minerálov 
pri okraji sú prítomné živce i turmalín a zriedkavejšie povlaky limonitu na 
puklinách. Technologicky a chemicky celé teleso je homogénne, vyhovuje pre 
číre kremenné sklo. 

Z á v adka 

Je to zatiaľ jediné ložisko kremeňa v Spišsko -gemerskom rudohorí, ktoré leží 
mimo rozšírenia staršieho paleozoika a to v karbóne. 

6 M inera lia Slovaca č . 12- 13 353 



Nachádza sa na priečnej zlomovej línii, ležiacej v systéme ac puklín, ktorá 
oddeľuje karbónske zlepence a pieskovce od chloriticko-sericitických fylitov. Lo
žisko je tvorené jedným telesom so stabilným priebehom a úklonom (obr. 
č. 3/2) . Je to dané rozhraním odlišných horninových typov s rôznymi fyzikálno-
mechanickými vlastnosťami. Nepozorujeme tu ani morfologickú pestrosť žiliek 
a šošoviek kremeňa, ako je to na ložiskách v staršom paleowiku hlavne v porfy
raidoch. 

Smer ložiska je 170°, úklon 45° k V. Maximálna mocnosť je 10 m, overená 
smern:i d[žka 75 m, avšak je predpoklad väčšieho smerného rozšírenia. Híbkove 
ložisko je overené do 20 m. Avšak na všetkých banských prácach sa zistili ešte 
priaznivé mocnosti, a nemožno ani hovoriť , aby v preskúmaných hlbkach boli 
náznaky na hlb~cové vykliňovanie . To hovori o priaznivom vývoji po úklone 
ložiska. 

Kvalita výplne ložisb je menlivá. V JV časti boli nafárané iba povrchové 
čast i a tu sú časté povlaky limonitu po puklinách, v strednej časti sú častejšie 
hniezda i vtrúseniny spekularitu, avšak v SZ časti kremenná výplň je čistá 

.s ojedine'.ými hniezdami spekularitu. Z ďalších škodlivín je tu ankerit a pyrit. 
Porušenosť kremeňa je malá, v dutinách sú drúzy až s 10 cm kryštálmi kre

meňa. Ložisko technologicky po celej dížke vyhovuje pre číre kremenné sklo. 
O s t a t né I o ž i s k á ži ,ného kremeňa v Spišsko--gemerskom rudohorí sú 

;uvedené v prehľadnej tabuľke (tab. č . l) a na obr. i:. 3a. 
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Obr. č 3. -Rez ložiskom Mníšek n. Hnilcom (1) a Závadka (2) . 
l - sutina, 2 - fyli!y, 3 - kremeň , 4 - zlepence, 5 - chlorllickl !yli:y (4 a 5 karbón ) . 
Fig. 3. 
Section of the Deposit Mníšek n . Hnilcom (1 ) and Závodka (2 ) 
1 - Scree, 2 - Phylli!es, 3 - Quar!z, 4 - Conglomeratcs, 5 - Chlorite phyllites ( 4 and 
r; Carboniferous). 

Veporské kryštalinikum 

V oblasti veporského kryštalinika sa sústreďujú výskyty kremeňa, ktoré boli 
iažené pre pot reby tunaj šieho sklárskeho priemys lu. ktorý sa rozvíja práve na 



tejto surovinovej báze. Dnéšný sklársky priemysel v Katarínskej Hute a Utekáči 
nadväzuje iba na staré tradície. Ložiská tuiovka, Detvianska Huta, žabica 
a ďalšie boli pred začatím novodobých prieskumných prác už z väčšej časti 
vyťažené . Vyhladávanie a prieskum ložísk kremeňa bol v posledných rokoch 
zameraný nie pre krytie potreby miestneho sklárskeho priemyslu, ale pre účely 
keramiky a hlavne pre výrobu číreho kremenného skla. Geologické a prieskumné 
práce robené pre tento účel zistili a overili nové výskyty kremeňa v okolí Mýtnej, 
Podkriváňa, Budinej a Detvianskej Huty. 

Obr. č. 3a Mapa hlavných výskytov kremeňa - Map of Main Occurence of Quartz -
1. vo veporskom kryštaliniku: l - Grapa, 2 - žabica, 3 -- Korytá rky, 4 - Podkriváň, 5 -
Žalinský jarok, 6 - Mýtna. 7 -- Budiná, 8 - Dobročská Lehota, 8a - Čierny Balog, 
2. v Spissko-gemcrskom rudohorí : 9 - Svedlár, 10 - Stará Voda, 11 - Mníšek n. Tn., 
12 - - Závadka, 13 - Helcmanovce, 14 - Hume!, 15 - Smolník, 16 - štofová dolina, 17 
- 1-lnilec . ( Vdkosť ložísk : 13 - ne:mamej veľkosti , l - malé, 3, 4, 5, G, 8, 11, 14 - malé 
neíažené, 2, 7, 8, 8a, 10, 12, 15, 16 - st redne veiké neťažené, 9 - veik.:i ťažené, 17 - veiké 
ne '.aže::ié) 

Geologické pomery oblasti 
Ložiská kremeňa vo veporskom kryštaliniku sa nachádzajú hlavne v pásme 

Kráľovej hole, menej v kraklovskom a kohútskom pásme. Veporské kryštalinikum 
pozostáva z kryštalických bridlíc, zaraďované J. K amen i c kým (1967) k vyš
~íe metamorfovanej jarabskej sérii a k menej metamorfovanej kokavskej sérii, 
ktoré tvoria dva štruktúrne stupne a z granitoidov magmatických i metamorfných 
typov. Tieto sa sústreďujú predovšetkým do pásma Kráiovej hole, v ktorých sú 
aj popisované ložiská kremeňa. 

Granitoidný mas ív je zložený z bázickejšieho biotitického granodioritu typu 
Sihla a kyslejšieho biotitického granodioritu až granitu veporského typu, ktorý 
J. Kamenický ( 1. c.) považuje za metasomatický typ. 

Vekove granitoidy sa považujú za spodnokarbónske a s ich intrúziou je spojená 
migmatitizácia a granitizácia kryštalických bridlíc. Z metamorfitov kráiovohofs
kého pásma sú to pararuly, amfibolity, migmatity. Diaftorézou tieto boli zmenené 
v svory až fylonity. 
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V súvislosti s ložiskom kremeňa treba spomenúť výrazné mylonitiwvané zóny 
v granodioritoch a tiež v ostatnom veporskom kryštaliniku, ktoré sa dávajú do 
súvisu s orogenetickými a lpskými fázami. 

Geologická charakteristika ložísk 

Ložiská žilného kremeňa sú viazané na m ylonitové zóny v granodioritoch 
veporského plutónu. Menšie šošovky sú aj v plášti žulového telesa, hlavne vo 
fyli toch, aké nachádzame bežne v metamorfovaných séríach. Mylonitové pásma 
s ložiskami kremeňa, podľa Z i br í na l 1963), sú výlucne v biotitickom grano
diorite a predstavujú postupný rad deštrukčných premien od stlačeného grano
dioritu po ultramylonity. 

Z i b r í n ( J. c.), ktorý sa podrobne zaoberal štúdiom kremcria vo veporidách 
konštatuje, že charakter hornín, ktoré sa vyskytujú v oblasti ložísk kremeňa , je 
úplne podobný, bez ohfadu na to-ktoré ložisko. Ide o horniuy, na ktorých sa pre
javili účmky tektonometamorfných prm,ecov a sú retrográdn,~ metamorfované 
s najniz~ím stupňom premeny. Tieto horniny obvykle tvoria pásma mocné nie
koiko metrov (1 -100 m). Ich smerný dosah je obyčajne do 1 km so striedavým 
nasadzovaním a vykliňovaním. Mocnejšie mylonitové zón y sú diagnostickým zna 
kom pre výskyt ložísk kremeňa. Prevažný smer týchto pásiem je SV-JZ so strieda
vým úklonom k SZ, menovite u ložísk v južnej časti plutónu, pričom úklon žíl 
varíru je o:l 45° do 90°. Menej výrazné sú mylonitové pásma generálneho smeru 
V- Z s úklonom k juhu. Mylonitové pásma sú zhodné s priebehom ložísk kre
meňa , takže sa stávajú spofahlivým vodidlom úložných pomerov ložiskového 
telesa. adložie a podložie žily striedavo sledujú po hiadkých p'ochách niekolko 
centimetrové polohy kontaktného ílu z pôvodných ultramylonitov granodioritu . 
Závazným poznatkom je ich náhle vykiiňovanie v smere i po úklone ložiska. 

Po geografickej stránke ložiská kremeňa sa sústreďujú do pruhu -JZ - SV 
smeru od Budinej cez Mýtnu a Podkriváň, osadu Korytárky , Detvianskú Hutu 
po osadu Grapa. Územne patria okresom Lučenec a Zvolen. Až na oblas( 
ložísk v oko!í Detvianskej Huty a Podkriváňa sú komunikačne ťažšie prístupné, 
nachádzajú sa v horských terénoch, niektoré až vo výške 1000 m (Grapa). 

Grapa 

Ložisko Grapa, ktoré bolo predmetom podrobného prieskumu a ťažby, je 
jednou z viacerých šošoviek v mylonitovom pásme granodioritov. Podla B obr a 
(1964 ) vlastné ložisko tvorí jedna šošovka v tvare elipsovitej !irée (obr. č. 4), 
pretiahnutej v smere SZ - JV (23 m) s híbkovým dosahom 29 m. Bolo to 
overené cho::lbami a vrtom. Sklon šošovky je k SV až k V. Mo:nosť ložiska vo 
vyšších častiach je 17,5 m, nizsie 10 m s p:Jstupným vyklinením. Na vý.::h:,dnej 
strane ložisko je obmedzené tektonicky, v osta tných častiach teleso kremeň:i. pri 
okraji obsahuje útržky hornín, miestami až 1 m mocné Vložky hornín sú a j 
v strede šošovky. 

Výplň je tvorená kremeňom svet!ošedej farby s početnými povlakmi p:> pukli
nách hlavne na okraji ložiska. Kremeň je hrubo až strednozrnný, miestami roz
dielne porušený. Z ostatných minerálov ako škodliviny sú sericit , chlorit, turma
lín , vzácne spekularit, spomínaný limonit. Ich celkové mn:,žstvo zaberá asi 
1 % objemu ložiska, obsah nečistôt v kremeni po úprave je 0,03 - 0,09 % . 
Technologicky surovina je vhodná pre výrobu číreho kremenného skla. 
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Ďalšie šošovky kremeňa v „grapskom • myloni ,o,•om pruhu, ktoré sú v tesnej bl!zkosti vlasl
néno ložiska Grapa, sú menších rozmerov, smerom do hlbky rýchlo vykliňujú . Významnejšia je 
šo~c,vka navrtaná vrtom GRV - 1. má 8 m mocnosť, dlžka 20 m, hlbka 20 m. Šošovka č . 1 
sa skladá z viacerých samostatných telies o niečo menších ako šošovka č . 4. Pri povrchu boli 
v minulosti vyťažené. úložné parametre jednotlivých šošoviek sú napr . d = 22 m, m= 4 =, h = l0 
metro·, (950 ton) ; d = l5 m, h = 6 m, m=4 m, (270 ton) . Šošovka č. 3 smerne naväzuje na 
predošlú šošovku a vyznačuj e sa taktiež malou hlbkou (1 0 m), dlžkou 20 m, a mocnosťou 4 m. 

A 

+ ... ... . \~ + +- t- ..1. 

-1-+ ' , , 't +-+ 

.j. t-' •. 't 

Obr č . 4. 
Geologická situácia ( ]) , pnecny (2) a horizontálny ( 3 ) rez ložiskom Grapa. (perl ia Bolra) 
1 - sutina 2 - granod iorit, 3 - mylonit, 4 - kremeň . 

Fi g. 4 
Geological Situation (1 J, Transversal (2 ) and Horizontal (3) Sectíon of thc Deposit Grape 
1 ·- Scree, 2 - Granod iorite, 3 - Myloníte, 4 - Quartz. 

Bu diná II. 

Ložisko Búdiná II sa nachádza 250 m juhozápadne od ložiska Budiná I. 
v tej istej mylonitovej zóne. Je tvorené dvoma šošovkami SV smeru s úklonom 
60- 70° SZ. Hlavné loži skové teleso má smernú dlžku 75 m, pomerne stabilnú 
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mocnosť od 2 do 11 m, hlbku 50 m. Žila SV smerom vykliňuje systémom ten
kých žiliek a šošoviek. úložné pomery ložiska boli overené banskými a vrtnými 
prácami. 
Kremeň na ložisku je hrubozrnný, šedobielej až mliečnej farby, mies tami 

číry. Po puklinách sú záteky limonitu. Časté sú vložky okolitých hornín, ktoré 
sú ostro oddelené od kremennej hmoty, pri úprave sú lahko odstranitelné. Na 
ložisku sa vyskytujú aj dutiny s čírymi krištáľmi , hoci dosť zriedkavo. Vo 
forme zhlukov je prítomný sericit, chlorit a limonit, ojedinele siderit. Kvalita
tívne a chemicky ložisko je homogénne. Obsah nečistôt po úprave je pod 0,05 
percenta. 

Po technologickej stránke ložisko pri skúškach v hrubom zrnení nevykázalo 
vhodnos ť pre číre kremenné sklo. Skúškou v jemnom zrnení táto vhodnos ť bola 
preukázaná. 

Podložná šošovka JZ smerom preberá funkciu hlavného telesa pri jeho vy
klinení. Overená dlžka 30 m, híbka 10 m, mocnosť od 0,7 do 2,1 m. 

+ ++ t+ L ++++ + +f-+++ 
-t+~ + ++++++ ++ + + + ++..L+t + l--+++ 
+++ f T+4++ + + ++ t t + ++t+ + f-+t 
+ :+- Budna U. + + + + + + + + -t + + + + 
+ + + + + +++ ++ ++ + ++ + 
++ +++++++ +++ ++ + 

0hr. č . 5. 

+ t-++ + + ++ + -+ 
+++ ++++ ++ ++ 

Geologická situácia v okolí ložísk kremeňa Budiná (1 ) a rezy ložiskom .Budiná II (2 ) . (uprave
né pod Ia Zihrína) 
1 - sutina, 2 - granodiority, 3 - mylonity, 4 - kremeň . 

Fíg. 5 
Geologkal Situation in the Environments of the Deposits of Quartz Budiná (1) and Sectíons 
of the Deposit Budiná II (2) . 
1 - Scree, 2 - Granodiorites, 3 - Mylonítes, 4 - Quartz. 
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Žabica 

Nachádza sa v pruhu ložísk kremeňa v okolí Detvianskej Huty. Je jednou. 
z najväčších žíl vo veporskom kryštaliniku. Jej smerná dlžka je 190 m, po• 
úklone je overená 25 m, predpoklad 50 m. Maximálna mocnosť 12,5 m celkove· 
však je menlivá, šošovkovitého vývoja. úklon žily od JZ k SV sa zväčšuje 
o:i 35° do 75° J. 

Väčšia časť žily ( v dlžke 140 m) bola v minulosti vydobytá. Neporušená je 
JZ časť žily, kde bol urobený aj prieskum. Leží v mylonítovom pásme ( 70 m 
mo;:nom) gran:xlioritu. V blízkosti kontaktu v žile kremeňa sú vložky mylonitov 
a naopak drobné šošovky a žily sú aj v okolitej hornine. 

Kremeň na ložisku je šedobielej farby, hrubozrnný, silne porušený, na puk
linách zatečený limonitom, kde sa sústreďuje aj sericit a povlaky Mn-oxidov. 
Z ďalších minerálov je ankerít a turmalín. Mineralogicky aj chemicky je ložisko 
v celom vývoj i homogenné. Nečistoty po úprave sa pohybujú od 0,02 do 0,08-
percenta. 
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Obr. L (' . 
Geologická situácia (1) a rez (2) loži, kom Mýtna 1. ( upravené podla Zibrína) 
l - · sulina, 2 - granodiorit, 3 - mylonl t. 4 - kremeň. 

Fig. 6 

3' 

Geolog ical Situation {]) and Section (2) of the Dzpos it Mýtna I. 1 - Scree, 2 - Granodio-
r ite, 3 - Mylonite, 4 - Quartz. 
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M ýt na I. 

Pozostáva z 2 šošoviek uloženýéh za sebou v mylonitovej zóne v granodiori
toch. Smer ložiska je k SV so strmým úklonom (70°-80°) k SZ. Dlžka 
zistená pri povrchu je 55 m, ale o 20 m h lbšie je už len 45. m. Východným 
smerom šošovka vykliňuj e. Najväčšia mocnosť je 5,2 m. Hlbka, bola overená 
vrtmi a šachticou, je 35 m. 

Druhá šošovka 60 m ]Z od hlavného telesa je malých rozmerov (dížka 35 m, ,1 
hibka 15m, mocnosť do 2 m). 
Kremeň na ložisku je mliečno biely, miestami priesvitný. Častejšie sú limo

nitové záteky a ú tržky okolitých hornín. V kremeni je bežný sericit, zriedka
vejší chlorit ktoré sú roztrúsené a ťažko odstraniteľné. Ich rozmiestnenie na 
ložisku je nepravidelné. Na puklinách bol pozorovaný aj pyrit, limonit a Mn 

Ostatné iožiská vo veporskom kryš aliniku sú uvedené v talm[k~ č . 1 a na 
obrázku na ~trane 355. 

povlaky. Obsah nečistôt po úprave je do 0,04 % . 
rndné minerály na jedn otlivých ložiskách nie sú rovnako zastúpené. 

Mineralogická charakteristika ložísk 

Mineralogická charakteristika ložísk kremeňa sa spomínala pri ich popise, 
tu zhrnieme hlavné poznatky. 

Ložiská kremeňa vo veporskom kryštaliniku sú považované za metamorfno
sekrečné a teda aj ich minerálny obsah je chudobnejší ako hydrotermálnych 
ložísk kremeňa v Spišsko-gemerskom rudohorí. Sú to v podstate minerály 
vzniknuté sekréciou z okolných hornín, ako sericit, ktorý je na všetkých ložis
kách, častý je chlorit, zriedkavejšie sú Fe-karbonáty, ojedinele turmalín, pyrit. 
Takmer všetky ložiská sú druhotne znečistené Fe a Mn oxidmi. 

Minerálne zloženie žilných ložísk kremeňa Spišsko-gemerského rudohoria je 
veľmi pestré, podobné hydrotermálnym rudným ložiskám. Tento fakt poukazuje 
taktiež na ich hydrotermálny vznik . Pod ľa výskumov Dr n z í k o vej (1969) 
hrubozrnný biely kremeň tvorí hlavnú masu ložísk so zriedkavými drúzami. 
Číry kremeň sa vyskytuje v malom množstve na ŠvedUri a Starej Vode. Sprie-

Typickým minerálom na spišsko-gemerských žilných kremenných ložiskárh 
je kryštalický chlorit, ktorý tvorí zhluky i mocné (1-2 m) polohy. Pozorovala 
sa taká závislosť, že čim je viac chloritu, tým je kremeň čistej š í. Bežnými mine
rálmi na všetkých ložiskách sú živce, hlavne ak tieto ležia v porfyroidoch, ďa lej 
karbonáty ( ankerit, pistomezit), sericit, muskovit, zriedkavý je turmalín ( Stará 
Voda), apatit (Švedlár). 

Sulfidická mineralizácia je miestne rozdielne zastúpená, najbohatšia je na 
ložisku Švedlár, najchudobnej šia na Starej Vode. Zo sulfidov sú to pyrotín 
s produktmi disulfídizácie (pyrit, markazit, melnikovit), pyrit, chalkopyrit, 
sfa lerit, galenit, shapbachit, spekularit ( len na Závadke ) . 

Všetky minerály, okrem kremeňa, sú škodlivinou a pri úprav:! musia sa 
odstraňovať. Ich celkové zastúpenie na ložisku však neprevyšu je 5 % . Medzi 
znečisteniny treba počítať aj xenolity okolných hornín. 
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Genéza a vek ložísk 

Pri posudzovaní genetických otázok kremenných ložísk brali sa do Ú\·ahy 
,·setky zvláštnosti veporských a spišsko-gemerských ložísk, ktoré ukázali aj na 
genetické rozdielnosti. 

Ložiská kremeňa v S pišsko-gemerskom rudohorí sú považované za hydroter
málne (Gr e c u 1 a 1969, Dr n z í k o v á 1969) so všetkými znakmi hydroter
málnych procesov. Ich vznik nie je možné považova ť za jav sekrečný, ako sa 
vysvetľujú niektoré iné ložiská kremeňa, tzv. mobilizáciou jednotlivých kompo
nentov z bližšieho okolia. 

Ložisko kremeňa pri Švedlári považujeme za hydrotermálne pri kryštalizácii 
za vyšších teplôt. Podkladom k tomu je viditeľné hydrotermálne vybielenie 
hornín okolia ziliek a polôh kremeňa a to v porfyroidoch a kremitých porfý
roch a taktiež v chloriticko-sericitických fylitoch. H ydrotermálne zmeny hornín 
nespočívajú iba vo vybielení, ale aj v zmene objemovej váhy hornín. 

Pre hydrotermálny charakter dalej hovorí sukcesia rudných minerálov, dalej 
väčšie množstvo chloritu, ktorý je typický pre ložiská piezoelektrického kremeňa 
a t iež celkový charakter ložiska, ktorý poukazuje na prínos roztokov a vyplňova
nie trhlín a dutín, ktoré vznikli tektonickou predprípravou ložiska. Vzťah jednot
livých polôh kremeňa k okolným horn inám vo väčšine prípado•; je diskordantný, 
t. z., že žily k štruktúrnym prvkom stavby hornín prebiehajú priečne a sú vyvi
nuté na významnejších trhlinách viacerých smerov. 

Ložiská kremeňa vo veporskom kryštaliniku podfa Z i br í na (1962), Bobra 
(1964) sú výlučne viazané na tektonické pásma v granodiorite. Dynamické 
účinky sa prejavili mylonitizáciou rôzneho stupňa. Generálny smer týchto pásiem 
zodpovedá celkove tektonickým smerom alpsko-karpatským, Y celej juhozápadnej 
časti veporského masívu. Preto predpokladáme ich neoidný vek a to najpravde
podobnejšie kriedový. Geneticky ich vznik by mohol zapadať do rámca kryštali
začných po::hodov spojených s hlavnými fázami a lpského vrásnenia. Teda môžu 
byť mel amor/ ne sekrečným produktom s migráciou po puidrnich a kataklázova
ných zónach. Minerálny obsah šošoviek pochádza z okolných hornín, na to 
poukazuje a j charakter minerálnej výplne. Kremeň je sprevádzaný šupinami 
chloritu, ojedinelými kryštálmi kremeňa v niekoľko milimetrových rozmeroch, 
ako aj uhličitanmi (ankerit-siderit), ktoré geneticky prejavujú jednotnosť s kre
mennými fošovkami. 

Premeny hornín v okolí ložísk kremeňa sú spojené hlavne so sericitizáciou, 
chloritizáciou a epidotizáciou . Obdobný charakter ma jú xenolity pôvodných hor
nín prí omných v krcmennej hmote spolu sa šupinatými agregátmi čistého chlo
ritu . 

i' ek ložísk kremeňa 

V Spišsko-gemerskom rudonorí všetky ložiská kremei'ia majú šofovkovitý tvar 
a sú väčšinou viazané na tektonické štruktúry, k roré sú šikmé k rudným žilám. 
Iné sledu jú veľké tektonické línie, ktoré sú mladšie ako zrudnenie. Z drobno
tektonických pozorovaní vysvitá, že práve tak ako rudné žily, tak aj ložiská 
kremeňa vznik li po alpínskej kliváži. Z uvedených vzťahov možno usudzo ať 
že ložiská kremeňa sú mladšie ako alpínska kliváž, vo väčšine prípadov 
m ladšie ako rudné žily, hoci miestami by mohlo ísť o tú istú prínosovú periódu, 
u !oženú na rôznych tektonických štruktúrach. 
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Ložiská kremeňa vo veporskom krystaliniku sú viazané na mylonitové zóny, 
s kt~rýrr,i sú v genetickom vzťahu a všeobecne sa im pripisuje taktiež alpínsky 
vek. 

Technologická charakteristika žilných kremeňov a ich použiteľnosť 

Technologické vlastnosti žilných kremeňov sa ukázali ako najdôležitejšie pri 
posudzova ní vhodnosti pre výrobu číreho kremenného skla. Použiteľnosť kremen
nej suroviny pre rôzne náročné o:l.vetvia priemyslu je podmienené už jej geolo
gickým vznikom. Pre piezoelektrické účely je možno použiť len veľmi čisté bezde
fektné kryštály kremeňa . Pre číre kremenné sklo slúži kremeň, k:orý neo~sahuje 
plynno-hapalné uzavreniny pri tavbe v kyslíkovo-vodíkovom plameni; v opačnom 
prípade ta\·ba je robená vysokofrekventným, alebo odporovým zahrievaním vo 
vákuovej peci. Kremeň, ktorý nevyhovuje pre číre kremenné sklo, môže byť 
podia chemických vlastností použitý pre výrobu kovového kremíka, ferosilícia. 
optického skla, uviolového skla a v keramike. 

Vhodnosť kremeňa je závislá o<l viacerých faktorov, ako geologicko-štruktúr
nych ( G r e c u 1 a 1970) , mineralogicko-paragenetických ( D r n z í k o v á 1970), 
fyzikálne-chemických (Huml - Br ant ·- Hrdina 1969, Huml - Je
r a bek - S v o bod a 1970). Vh:>:inosť pri súbore uvedených po:imienok je 
overovaná experimentálne. 
Počas výskumu bolo zistené, že nečistoty v upravenom kremeni ( skrátený 

chemický rozhor) často presahujú hranicu 0,05 % a pritom kremeň vyhovuje 
pre číre kremenné sklo. úalej sa ukázalo, že jemnozrnné kremene, vzhľadom na 
pigmentáciu, nie sú vhodné pre tento cieT. Chemické zloženie neupravených kre
meňov je taktiež variabilné aj v rámci jednotlivých ložísk a podľa neho je možné 
väčšinu ži lných kremeňov zaradi ť do triedy K I - KO podľa ČSN 721261. 

Keďže chemické zloženie neupraveného kremeňa nie je rozhodujúcim činitelom 
pri posudzovaní vhodnosti suroviny, nie sú v tomto smere niektoré menšie ložiská 
ani dosta !očne dokumentované. Yzhfadom však na použitie kremennej suroviny 
pre .keramické účely ( s čím sa v blízkej budúcnos ti po~íta) uvádzame chemizmus 
kremeňov niektorých ložísk a to suroviny, ktorá bola ručne preberaná na ,ožisku 
( vytriedené, znečistené kusy) - tab. č. 2. 

Tie '.o ho:lnoty nemožno p:,kladať za reprezentatívne pre celé ložisko, pretože 
stupeň znečistenia suroviny je fasto nerovnomerný. 

Z porovnania chemizmu neupravených kremeňov vidno, že tento je zrovnateľný 
u všetkých uvedených ložísk. Pri úprave kremeňov dochádza predovšetkým k pod
statnému zníženiu obsahov Fe203, Ah03, ďalej CaO a MgO a taktiež alkálií 
(tab. č . 3), čím takto upravená surovina vyhovuje alebo sa približuje požiadav
kám spracovateľov. Rozhodujúcim činiteľom naďalej ostáva technologický test 
a potom zúkladné fyzikálne vlastnosti skla. 

Ú praua suroviny do r. 1967 sa robila v hrubom zrnení, pri ktorej kusy boli 
v rozmedzí 8-40 mm (spočívala po ručnom triedení na ložisku : v umytí, kalci
nácii, preberaní, luhovaní a znovu v ručnom preberaní) . Novšie sa používa 
spôsob jemného zrnenia (0,1-0,4 mm), ktorý spočíva v kalcinácii , preberaní, 
mletí, magnetickej separácii, chemickej rafinácii, a sušení (Hu m 1 - Je f á bek 
- S v o b o d a 1970). 

Zmena v technológii a tavbe kremeňa ovplyvňuje nielen niekofkonásobné zvý
šenie výťažnosti úpravy (pohybuje sa o:i 40-60 % ) a zlepšenie chemického 
zloženia upravenej suroviny pre tavbu, ale ovplyvňuje aj kvalitu tavenej skloviny 
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Prehľadná tabuľka ložísk kremeňa Tabuika ,, 1 

-- 11. 

3. 
4. 5. b. 

7. 8. 
9. lll . 

Loi.isko 12. 

l. 
2. 

l\tocnosť 
Hlhka Z,,sol y Smer 

eolog.- ( >koln~ Mincnily Pouziti ' vyuz íva · Nei:istoty 
Názov ložiska ( ú.klonn.í tckt on. okrem né (+ ) 

dlika <lizkal 1 ( o) sk lon jéd nolka 
l,ornin) kreme1ia 

pre nevvužl-
po úprave 

van~ \ -· ) 

4,1 m 
veporské a nkeril, tu r-

Žabica 
45° kry sta lin i- myloni\ malin, limo- % 1 --- 50 m 20652 (C,) --- keramiku - 0,\)2 

.1 90 m 3r: _ 7r: J kum pranodiorit y nit , s ri it 1 

(pl ut n) Mn-oxidy 

---
17 m 45° sericil , tur- č '. re + (pred 

2 Grapa --- 29 m 12 4b6 70 - 90 malín, limo- krem. vy ťazc · O 08 °ó 
20 C1 + C! 

.. .. 
m S V nit klo 1ú1t) 

1 111 

1 

ostatn so· 90° 0.03 -
3 Grapa 1. 10 111 šovky O --- serici t - -

35 m ·m z .. .. o.o 01 

12 208 
,o 

---
45° ericit, chlo-

4 Mýtna 1. 
5,2 m 

35 m 7 713 1 70 - 85 granodior it r it , pyrit, kera miku 
55 m 2 783 C2 m lon it li moni t, 

- -
sz Mn-oxidy 

---
4 111 45° ch lor.-scric. sericit, kre-

5 Mýtna II . --- 20 m 1 778 --- keramiku - 0,04 o 
50 m 70 JV 

.. f •lity meň 

6 111 
45° granodiorit serici t, chlo-

6 Mýi na II 1. 40 111 11 025 --- keramiku 0,06 o 
70 - 90 .. fylonit rit , limonit 

-
150 111 sz 

1 

40° 1 

1 
Dobročská 7,7 m ericit , vera 0,02 -

7 Lehota 
15 111 r. 540 70 - 80 .. .. limonitu .. - 0,08 % 

65 111 sz 

5 111 45° 
siderit , 

čtre 

8 Budiná I. 35 lll 2 237 --- granod iorit, chlorit. se- kremenné vy(azené -
50 lll 65 sz .. fyloni t ricit , limo-

nit 
klo 



l. 

9 

ll 

l:! 

1., 

14 

15 

17 

Pokračovanie tab. c. 
-~------'--------------------------------,----~-----,----

1 Z:is~b, S~~ť r GeoT~g.- Ok~·lné Mit~~dly 1, p 2. 
N.iwv ln, i ka 

BuJin{t 11. 

Bu,lin.í III. 

Budiná IV. 

POti kr iv,tii 1 

3. 
Mocnosť 

dl ,,ka 

1.1 m 

75 m 

0 1,7 111 - --61) Ul 

2 m 
3() lll 

l - 3 nt 
----

2t.J 

4. 
Jllbka 

( ú klonná 
d f,ka l 

50 111 

25 m 

2U m 

5 lll 

tekton. okrem 
t ( , ) sk lon horn in,. 

j dnotka kremeňa j 

28 256 1 

'.! 578 Ci 

3 26() 

1 3H 

b0 -70 
z 

í0 SZ 

nľ7 i S t Cll } 

veporské 
kryštalini 
kum 

g rano<liorit , 
fylonit 

s;ricit , sid~: 
rit, lim nit, 
Mn-oxidy 

sericit, 
chlori t, py
rit, limoni t 

limonit, 
chlorit 

scricit, Fe 
karbonit l, li
monit 

7,2 m _1_3_5°___ . . 

10. 
u i. i ie 
J.l ľC 

č : re 

l-.rcn1e:iné 
, kl o 

keca miku 

čí re 
kremenné 
ski 

kcr.amiku 

11. 
Ložisko 

využ(va
n,} ( + ) 

nevyuží
vané ( - ) 

v ťaZené 

12. 
Nečisto '. y 
po úprav e 

0,05 °o 

Podkrivá t1 Il . ~ ]() 111 407 50 - 60 " " ľit~~o~i, 
-------1-----1_:S::._V:.._ _ _ f------1-----1-----1-----1----1----I 

-l,2 111 Podkri v1iľi 
III. 

Ž:ť' li n,ký 
jarok 

K or •t,írk y 

----
25 m 

5,7 m 

11czis t1.'n;\ 

5 m 

25 lTI 

iern · Ba log nez i~tcn:í 
D olinský ~ 
jarok 

]tJ 111 590 

10 m 

20 m 88 

1l) 111 4000t.D 

135° 
() sv 

1 

vepor. kryš
talinikum 
zóna Krá!. 
hole 

f lonit 

chlorit 

chlorit, sc
ricit , limonit 

chlorit, se
ricit , limonit 

ke ramiku -

č í re 

kremenné 
sk lo 



~ 
cr, 
c.. , 

l. 

18 

19 

20 

21 

22 

- --

23 

24 

2. 
Názov loziska 

~ic rn y 
Ba log 
Medveďov 

Povra1.n ik 

: ,dl:i r 

Sta rá Vo-
la 1. 

S ta r,í Vo-
da II . 

S tar;í Vo-
da II I. 

Mníšck 
n. IInilcom 

--

3. 
Mocnosť 

dl l ka 

nezis tcn,\ ---
30() ITl 

ťl C!. i S l C llii ---
lUO !11 

5 40 111 
---
140 

2 - 11 m ---
90 11] 

5 lll 
- --
? 

1 111 
----

3 - 5111 
70 m 

·1. 5. 
11 lbka 

Z.isoby 
\ úklo1rn:í ( , ) 

dll ka) 
1 

50 lll 70 l)l)\) t. O 

1 

5() lll 50 OOO t. D 

124 OOO t 
40 111 ' 10 00() t " 

29 887 40 IU 
19 301 O 

? l ll UOO O 

ll) lll o 

15 m 

1 

8 674 

Pokračovanie ta b. č . 

1 

11 

6 . 
,. 

8. 10. 
Ložisko 12. 

~mer 
Ge Ion.- Cikolné 

Miner.í ly l'oui.i lie 
využ!va-

Nečis to t y 

sklon tekt n . 

1 

hornín 
okrem né ( + ) po úprave 

jcdnotk.t k rt'n lcňa 
pre uz!-nev 

vané ( - ) 

k ryš- -ve por, Fe pygmen-
rnl inik um 0 ranotliori t ncLis tcná -
[plu tón) 

tá ia 

vcp r . kr s· č í re 1 r:o 1a linikum ln· F-, - p is ----- porfyro idy kremenné -
1 

75 - 90 J biet vsk,i 1n ent:íc i l sklo 
t.ón a 

cltloril , i i vcc, 
ka rbon5t y. P) 

50° ge lnkk,i fyli l porfy-
rit , d1al kopy· i: irc kr'· 

--- rit , p 1rholi n 1 mcnn '• -
45 J V sé ria ro id y sfa leri t, sk lo 

ga leni t, a pJ · 
tit 

porl · ro idy 
tu rm:i lin , 

? " " 
-

i ivce 

'l ľ !Jťlnick:i hlori t. -- - porfyro i<l y -
40 J l·r ia sulíi o.l " 

] 6()0 
1 

·15 V " 
1 orfyroidy .. -

chlorio. kar· 
l b0° Rel nická f li t por· bon úty , py· 

45V I -
sO:· ri.a r roid y rit , pyrhotin , " 

cha lkop rit 

--- -



(,1) 

O> 
O') 

1. 

25 

26 

27 

--
28 

29 

30 

31 

32 

1 

2. 
Názov loži ka 

Závadka 

lldcmanov-
ce 

llummel 

Smolník I. 

moln tk 11. 

Štofo :í 
dolina 

llnilec 1 

llnilec -
Modrá 
ska la 

3. 
Mocnosť 

dlika 

2 - lOm ---
75 m 

4,5 m 

50 m 

05 m ---
35 m 

5 - 8 m 

100 m 

4,5 m 

120 m 

4 m ---r.o m 

7 m 

HIO 111 

10 m ---
200 111 

4 
6 lllbka Zá o?y Smer (úklonná t ( l sk lon d!ika) 

25 097 zr. m 
12 OOO D 

7(1• 
? o 80 sz 

90° - 15 m 7 OOO ---
45 J 

60° 
IU m 15 OOO D 

80 J 

ao0 

20 III 25 OOll D ~ 

? 30 OOll D 

60 - 90° 
50 m IU OOO 1. l 60] 

70 - 90° 
? 100 OOO t. D 1 o J 

Pokrai'ova nic tab. č. 

11. 
7. s. 9. 

10 
Ložisko 

12. G eolog.· Okolné 
Minerá ly 

Použil ie využlva-
Nlééistoty tekton. 

horniny 
okrem né ( + ) 

po úprave jť<lnotka kremeňa 
pre -· nevyuz1-

vané ( - ) 

karbón fylily, z le- ankerit, py-
rit, spekula- -gemeríd " peace 
ri t 

ge ln ická necire 
fylit y karbonáty krem. -éria 

sklo 
1 

čf re .. chlorit krem . - 0,04 O(i .. 
sklo 

podyroidy, -" lyli.y .. 

fylity seri i t. .. limoni t .. -

chlorit. tufity, fy lit y .. seri : i t. .. -

G e.l. sér id - se rici l, 
rakov . vývin 

f }•lity 
chlorit .. -

neč lre .. .. .. krem. -
sklo 

http://seri.it


c..:i 
a, 
--.J 

Chemizmn s neupravených ale preberaných kremeňov 

1 
SiOi 

1 

TiOJ 
1 

Al,OJ 
1 

Fe,O1 
1 

Budiná I 98,58 0,075 0,3l 0,208 

Budiná II 99,97 st. 0 ,087 0,021 

Mýtna 1 99,86 st. O.U l 7 O 027 

Grapa 99,86 st . 0,02 0,062 

Švedlár 99,78 st. o.o om 
Podkriváň 1 99,99 st. 0,007 0 ,019 

Výsledky cht"mických ro1.borov kremeňov , upravených v jemnom zrnení. 

Obsah v 

Loi isko 
1 

SiO, 
1 

Ti l 

1 

hO i l Fe,O, 1 

1 

Grapa 99,30 0,U02 0,008 0,003 

Švedlár 99,82 0,00 1 0,003 0,002 

Hummel 99.90 st. 0,01)2 sl. 

Závadka 99,75 0,001 0,006 0,Ql0 

Stará Voda 1. 99,78 st. ll,0 6 0,001 

Stará Voda 11. 99,74 0 ,00 1 0 ,004 0,001 7 

Stará Voda 111. 99,71 0,001 0.005 (),0022 

Smolník 1. 99,78 0,002 0 ,006 0.00 1 

Smolnlk II . 99,8 st. st. 0,003 

Smolník II. 99,65 0,U0l 0,004 0,0018 

Smolník IV. 99,78 st. 0,003 0,0010 

C. Balog 99,88 st. 0 ,007 0,00 14 

Budiná II. 99,90 st. 0,006 0 ,0008 

Mnišek č . 2. 99,83 st. 0,00 0,0014 

aO 

0,039 
0,030 
0,003 
0 ,0 1 
Sl. 
ll,ll 

~o 

'aO 

O.OJ 
0 ,01 
st. 
0,t)l 
0,t)l 
st. 
st. 
st. 
sl. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 

Tahu lka i: . 2 

1 

MgO 
1 

N;i20 
1 

K~ 
1 

z. ž. l Zatriedenie 

0, 141 0,38 K II 
St. s t. st. 0,28 K OOO 

O 01 5 0,002 0 ,ll0-l 0,23 KO 
0,02 O,Ol 0,01 0,19 Kl 
0.02 IJ,01 0,0 1 0 ,22 KL 

O.llO 0 ,0lll ll ,0ll l 0 ,23 K OOO 

Tabu ľka i:. 3 

1 

Mg 
1 

Na2O 
1 

K, 
1 

z. ž. 
1 

Poznámka 

st. o.oa 0,00 0,18 Ira sklovina 
St. 0,002 U,004 0.16 " 
Sl. st. 0,002 0 ,08 .. 
t. 0,00 0 ,004 0.20 " 

Sl. st. U,003 0,19 " 
Sl. 0,001 0,002 0 ,20 " 
st. o.o 2 st. 0,2-l " 
St . 0 ,005 0,00.J U, 18 .. 
t. 0,01 l ll,003 0,08 " 

st. 0,00-l st. 0,31 .. 
st. 0,0 2 st. 0 ,22 " 
st. st. 0,001 0,10 " 
st. st . O l,)02 0,10 " 
st. ll,002 0,001 0, 16 " 

Analyzovala : Vavi'inovú, ÚNS Kutná Hora 



(čírosť). Touto úpravou boli prehodnotené ložiská, ktoré v hrubom zrnení posky
tovali menej číre skloviny a u niektorých nasta lo podstatné zlepšenie čírosti, 
napr. Budiná II . 

Metodika vyhľadávania a ťažba suroviny 

Z doteraj~ích skúseností z vyhfadávania žilného kremeňa možno doporučiť: 
1. Posudzova ( výskyt pre jeho zaradenie do prieskumu, na základe tzv. skráte

ných rozborov je nepresné. Vizuálne posúdenie celkom postačuje, pokiaľ je možné 
zistiť, či kremeň neobsahuje rozptýlené primiešaniny (sericit, chlorit, atd.) 
a utopené a roztavené útržky hornín, ktoré by nebolo možné vytriediť. Pokiaľ 
na výs '.<yty je možné očakávať zásoby nad 10 kt je opodstatnenie pre techno'.o
gický test, ktorý rozhoduje o vhodnosti pre číre kremenné sk'.o. Chemická amlýza 
suroviny poukáže zase na mo.tnosť použitia v keramike. 

2. Pri vyhľadávaní sa zamerať na výskyty kremeňa, ktoré sa viažu na mladé 
alpínske štruktúry, pričom je potrebné zohľadniť aj horninové prostredie (väčšie 
akumulácie sú vo fylitických komplexoch 3ko v pyroklas'.ikách). 

3. Pri voľbe technických prác počítať s rýchlymi zmenami ložiskových para
metrov, čo vyžaduje vždy postupovať od známeho bodu. Vrtné pr'ce sú málo 
vhodné pre tento prieskum. 

4. P ri prieskume z ~ažclého technického diela je potrebn~ urobiť technologický 
test, ktorý reprezentuje všetku surovinu v danom diele. Tento test dopln i ť orien
tacnými skrátenými rozbormi a chemickými analýzami neupravenej surovmy. 

IJostatočné množstvo zásob nedám predpoklad pre rozsiahlejší vyhfadávaci 
prieskum na žilné kremene, nakoľko ani doterajšie zásoby sa celkom nedostatočne 
\,yužívajú. Spočíva to jednak v malej spotrebe suroviny pre číre kremenné sklo 
( asi 600 t ročne) a potom, že sa zatiaľ nevyužíva pre keramiku, čo by znamenalo 
vzrast ročnej ťažby asi na 10 OOO ton. Doterajšia ťažba na lokalite Grapa, ktorá 
v podstate kryje domácu požiadavku, je nasledovná: 

1951- 1965 2522 triedený 
i netriedený 

1966 777 t triedený 
(3-300 mm) 

1967 160 netriedený 
1968 34 triedený 
1969 192 t triedený 
1970 327 netriedený 
1971 154 t triedený 

Možností zabezpečenia ďalších záso'u sú vdké a to hlavne v Spišsko-gemcr
skom rudohorí. 

Doporučil. Ka re! Uťban 

3G8 

Geologický prieskum, n p , 
Spissk:í Nová Ves 
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Vein Quartz Deposits in Slovakia 

PAVOL GR ECULA 

The deposits of vein quartz convenient for special purposes. mainly for pure quartz 
glass, are concentrated into the region of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. and 
Vepor crystalline northerly of Lučenec in Slovakia. In other crystalline massifs of 
the West Carpathians probabJy also similar quartz deposits are found, however, so far 
they have not been examined for this purpose. 

The deposits of quartz in the Spišsko-gemerské rudohorie are found in the Farlier 
Stará Voda, Závadka. Smolník and other numerous occurrences. which are not in
vestigated more in detail at present) fairly exceed present horne oonsumption in 
their amount of resources and the pr,ognosis is also the same for the future. 

The deposits quartz in the Spišsko-gemerské rudohorie are found in the Farlier 
Paleuzoic (Gelnica Group) , in the complex of graph íte-sericiie phyllites but m ainly 
in the volcanogenic (porphyroid) complex. 

A typical representative of these deposits is that of S ved 1 ár lying in graphite
sericite phyllites and bound to a fault system of NW direction (character of ac
joints). The deposit is striking SE-NW. steeply d ipping (70-90 °S), wedg;ng out in 
strike to both sides and also into depth. The proved lengih of the lenticle is 135 m, 
depth 40 m. The deposit is not form ing a uniform body but ís composed of indivi
dual steeply dipping layers. which form a producing zone 60 m thick. with maxi
mum thickness of quartz 27 m . The thickest and most stable layer of quartz has its 
course in the northern part of the deposit, which attains thickness of up to 15 m. 
The whole deposít was investigated technologically for the production of pure 
quartz glass. In its quality it also suits for pretentious utilization in ceramics. The 
deposit is thus very irregular but with siable quality. It is the largest deposit of 
vein quartz in Czechoslovakia. the products of which eq ual to the products of Bra
zilian crystal in their quality. As to mineralogy the quartz at this deposit is coarse 
crystalline, at places abundantly with quartz druses. Larger clusters are formed by 
crystalline chlorite (thickness up to 1 m) . Rarely siderite, pyrrhotite, chalcopyrite, 
pyrite, galena and limonite are found as coatings on joints. 

Another important deposit is S ta rá V o d a , which on the contrary to Svedlár 
is formed by one body. Thís body breaks up into thin veins and wedges out towards 
the surface in porphyroids. The strike of the deposít is 45°-90° to the NE dipping S, 
proved longitudinal length 90 rn . 

From other deposits it is Závadka, lying in Carboniferous conglomerates and 
phyllites, thickness 10 m, length 75 m . Characteristic is the presence of specular 
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hematite. The quartz deposits near Smolník (3 occurrences) are lying in phyllites , 
thick.ness 5-8 m, length about 100 m . 

In central Slovakia the deposits of quartz are found in the Vepor granitoid 
massif. As they ar.e bound to mylonite zones in the granodioriíte, theír character is 
distincilly lenticular. The lenticles of qual'tz are pairallel to the stríke of the myl,oniie 
zones, neither reaol'limg more depth nor longitudinal length (15-50 m) , very irregu
lar, rapidly wedging out ... A representative of this type of deposits is Bud in a II, 
formeQ by two lenticles of NE direction. The principal body of the deposit has lon
gitudin1al length 75 m, thickiness 2-11 m, depth 50 m. Beside coarse grained quartz 
lrimoniite is present only. The deposít Gr ap a h11S the form of distinct looticle (29 x 
23 X 17 m) . 

The deposits of quartz in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. genetically belong 
to the hydrothermal type, to medium- to higher-temperature deposits. In age they 
are relativaly younger than polymetallic ore veins (Upper Cretaceous) . The deposits 
in 1Jhe granitoid massif are genetically linked with the processes of retrograde Alpine 
metaimorphosis. 

For the production of pure quartz glass these vein quartzs are dressed for the 
purpose of removimg all impurities by calcination, grinding (to the fractíon 0,1-
0,4 mm), magnetic separaition, chemical refinement and drying. It is also counited 
with utilization of vein quartz for more pretentíous ceramic purposes. 
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MINERALIA S LOVACA ROC. III . (1971) č. 12-13 

Výsledky vyhľadávania a výskumu živcových surovín 
na Slovensku 

DUŠAN KUBÍNY 

Sur les résultats de la prospection et de ľétude des spatbs. 

Dans les noyaux cristallins de presque toates les montagnes des Carpatcs Occidental.es, 
les accumulations de spaths, respectivement de matieres premieres ä spaht étaient eon· 
8talée. Les roches fournissant des spaths sont liées aux processus magmatiquea différen· 
tiels des phases intrusives varisques et néoides des granitoídes et des pegmatitcs. Au point 
de vue de la d1stribution des gisements de spaths, ľintrusion tardi-orogéruque II plus 
réceate ttait décisive. Au cours de cctte phase, beaucoup tle quartzile'I ä aplite-pegmathe 
et de granitoides hybrides riches en spaths se formérent. Les roches de ce type apparis!!Cllt 
dans la montagr:,e de Malé Karpaty et Malá Magura. Les roches pegrnatoides ä ľévolu
tion filonienne ou marginale liées ä la phase intrusive citée plm haut ae trouvent dans 
les montagnes suivantes: Malé Karpaty, Inovec, Malá Magura, Žiar, Malá Fatra, Velká 
Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry et Branisko. Ces roches livrent des spaths potassi
ques de teinte grise jusque noire. 

V súčasnosti ukončili sme prvú etapu vo výskume živcov, ako jednej zo zá
kladných surovín v keramickom priemysle. V tejto etape, ktorá bola ukončená 
na úrovni geologickej štúdie v prvom štádiu prác, sa poukázalo na vefké mož
nosti získavania živcovej suroviny z vlastných zdrojov ( Štúdia D . Kubíny, 
1966) . V druhom štádiu sme vyhľadávali typy živcových surovín vo všetkých 
kryštalických pohoriach západných Karpát. Dôležitým prvkom tohto štádia bolo 
technologické odskúšanie nájdených resp. vytypovaných výskytov živcových suro
vín. Technologické vzorky boli odobrané bodove, nie z banských diel. 

Na základe vykonaných prác môžeme vytypovať nasledovné suroviny podia 
perspektív využitia: bez úpravy, s úpravou, lokálnej koncentrácie , kumulované 
v telesách na určitom území , v masovej koncentrácii . 

Rovnako môžeme konštatovať, že vznikla reálna m0ž.nosť, aby keramické závody 
rozložené na území Slovenska so súčasnou i perspektívnou kapacitou použitia živ
cov boli zásobované domácou produkciou živcov. 

Základité geologické parametre 

Hlavným zdrojom živ<:ov ako suroviny sú pegmatitoidy a živcami bohaté gra
nitoidy , hlavne leukokratné granity, albitity a syenity. Z tohto konštatovania 
vyplýva , že genézu živcových surovín treba hľadať v objasnení zákonitostí 
intruzívneho a diferenc! <tčného mechanizmu v pohoriach západných Karpát. 
Pestrosť intruzívnych fáz v západných Karpatoch je znázornená v tabulke 

intrúzií granitoidov a pegmatitoidov. ► 
Každá intruzívna fáza prejavila sa v magmato-diferenciačných procesoch vzn i

kom leukokratnej petrofácie alebo ú,níkom pegmatítoidnúch subfáz: 
l. V podobe metasomatického alebo autometasomatického obohacovania, t . j . 

vznikom na živce bohatých hornín v okrajových vývinoch granitoidných masívov 
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Prehľad 1111jdôleHlľjsich lokalí t živcových urnvín n ich niektorých par.i metrov. 

f med,um grc:>ot extrnt 

of greot extent 
f t>ry grnot extent 

1. Vdkosť lozí k bola stanov '11.Í odhaJmu podl.t ,. istených pa tametrov loiiska v te réne Za z.ík lnd pre porovnanie vclkosti ložisk, t. j. Jed 
notlivých telies ale.io skupin koncentr Hmých telir môžu slúi:iť hodnoty s tred •t ve!kého ložiska pegmatitov, ktoré sa pohybujú v roz
med zí 0.4 - 2 mil t n 

2. Zaraden ie µoJfa ( ~N Je uroh,,n,; Jhldh ľJJr Í\ Ú 'i Kutn-i llora zn roky 19 8 - 1~'70. podobne ako označeni e ponzili:l. 
3. Súhrn ľ<•lll)clt kri :~ri1 la l riľd i l lnknlitn p ,JL\ výrnam u 

http://spr.lv


~ Surľey o! most imporlant locali ies of feldspar raw materials and some of their para• 

meters 

Explanations: 

l. The size of the deposits was <letermined by estimate acording to ascertained parameters 

of thc deposit in the field. As base for compasrison of the size of deposist, i. c. of 
indivídua! bodies or groups of conentrated bodies may serve valucs of a medium large 
<leposit ot pegmatites, varying in the limits 0,4-2 mil. tons . 

2. Ranging according to Czechoslovak State Standard is carried out according to the re· 

ports of úNS Kutná Hora for 1he years 1968 - 1970, similarly a s tne desigmation of 
u~age . 

3. The summa ry o{ various criteria ranged the locality according to the importance. 

Fatre, Západných a Nízkych Tatrách, vo veporidných masívoch, v betliarskom 
a popročskom masíve a na Branisku. 

2. Vz1 :ikom albítitov najmä pri mladšej serorogénnej intrúzií, akú poznáme 
v modranskom masíve a v masíve Kohúta. 

3. V znikom pegmatitoidných telies. Tieto boli zistené vo všetkých kryštalických 

pohoriach. Gemeridné granitoidy nemajú typické pegmatity. 
ajčistejšie mikroklíny v blokovom vývoji boli zistené zatiaľ len na jednej 

loka lite a to na Volovci pri Michalovej . 

TA@f-•~ SUKCESIE INTRÚZ IÍ GaA !0100/ A PEúMATII OIOO'i V ZÁPADNÝCH ~ARPAIOCH 

Zorodenie k rnogmo111mu 

SynQf"ogtM i mogmot,vnus 

ano1ai,,ricko- -,1nmVne 

S.,-oorogtr,oý mo9rr.at,zmus 

stor.šti 1nlr\lJ.Í11rw J tri1v 

SffO"'ogenn; mogmc:11vnvs 

mlodit1 -,1ru1Ívnf1 f01y 1 

S-,rorogénnt tno9mul1?mus 

m,odíe, ntruz ŕtn•1 ló11 Il 

SubsckvtntroÝ mogmotezmus 

- ~ 0 S;ncTogÍnnt mogrno1 1unu s 
~~ 

g .i I SubsakVentn<Í mogmotrzmos 

'8 i: o VIJ.konuffl.11 
~ .. 

1 
t.tistl zoroderu, nitktorÝc,h 

1 rrvsánsi.v,h 17::ir-.to1oov 

Tabuľka 

!' la te 1 

Stverr.i oósmo 

Jodrov·ich pctior{ 

Stedni pásmo 
1odrovýdi pohor ľ 

Jufni'. "ltpOľlÓ"li 

pásmo Jodrovich pot, 0< · 

Succe~sion of granitoid and pegmatite intrusions in the West Carpathians. 

W.kon. 

poi1ono 
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Sukcesie intruzívnľch fáz popísané v prácach rôznych autorov najmä z kryštalických pohorí, 
M. Karpát, Inovca, Ziaru, Suchého a Malej Magury, z Malej Fatry a Braniska, sú však platné 
len pre jednotlivé pohoria . Práce vo všetkých jadrových pohoriach u1'!ložnili mi porovnať všetky 
typy granitoidov a zjednotiť ich v uvedenej schéme sukcesie intruz!vn ych fáz . 

Charakteristika živcových surovín podľa jednotlivých pohorí 

Malé K a rpat y 

V tomto pohorí živcové suroviny možno zaradiť do troch skupín: 
1. Pegmatitoidné žily a telesá v brtt tislavskom masíve geneticky patria mag

mato-diferenciačným procesom k neskoro serorogénnej II. intruzívnej fáze varís
kej, ktorej zodpovedajú granitoidy medzi Záhorskou Bystricou a Borinkou. Peg
matitické telesá dosahujú mocnosť až 30 m, ako to dokumentuje malý lom pod 
elektrickým vedením na Kolibe. 

Malokarpatské pegmatity majú miestami poloblokový vývoj . Jedince mikroklinov 
tu dosahujú veľkosť až 50 cm. Bežné sú živce o veľkosti 10- 20 cm. 

Petrografickou zvláštnosťou malokarpatských pegmatitov je dosť častá prítom
nosť veikolupeňovitého biotitu, ktorého vyrastlice dosahujú až 15 cm. Podobne 
často sa \'yskytuje stromatitický typ muskovitu. Pegmatity bratislavského masívu, 
ako ukazuje ich chemizmus a technologický výskum, patria k najlepším živcovým 
surovinám priemyselnej akumulácie. Ich využitie je však problematické, keďže 
vystupujú v ochrannej - parkovej zóne hlavného mesta. 

Ich prípadná exploatácia by bola možná len v o::l.izolovanom priestore s ma
ximálne rýchlym vyťažením a prevezením na určenú skládku a s dokonalou 
rekultiváciou narušených priestorov. 

MX .1/1,. J/5 .1/~ 
A/:,0:, 1s,13 19, 0P 15, 70 

re,o, O,P.5 o,s, O,PI 
foO o, 70 1, 2G 0,5& 

lfg(J 0,J>(J 0,20 0,,1,D 

J-ríJ,. 01 />S 0,&9 O, .1G 

~2 ~ 3 :·-:· :-. rťo, 0, 03 0,04 IJ,tv 

x,o I,~S , ,so ''"'" .f' 
lfa,o +,2t 9, QO 2,0S 
110,0 ,, ~'7 10, SO 111,&S 

Tabulka 2 
Pegmatit v lomi; na Kolibe 1 - kryštalické bridlice, 2 - pegmatity, 3 - sutiny. 

Plate 2 
Pťgn,atic in the quarry at the Koliba. 1 - Crystalline schits, 2 - Pcgmatitcs, 3 - Scree. 
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2. Monzonít - syenity z Dolinkovského vrchu. Teleso syenitov vystupuje na 

ploche 50 X 5 medzi granodioritami modral\ského masivu a tmavo.sivými [ylitami 

harmónskej série. Ide o komínovito-doskovité teleso. 

V petrografickom zložení prevládajú K-živce, najmä ortoklasy. Albit-oligoklasy 

sú v menšom zastúpení. Okrem živcov bol zistený kremeň v objeme do 10 % . 
Akcesoricky vystupuje amfibol, titanit a apatit. 

Vzhľadom na to, že Fe2 03 sa aj po šesťnásobnej elektromagnetickej separácii 

len čiastočne redukuje, tento typ suroviny pre keramickú výrobu vyhovuje len 

ciastočne. Môže mať však výborné vlastnosti ako sklárska surovina alebo surovina 

vhodná pre poinohospodárstvo. 
3. Albítíty z Jánovej doliny. Ide o masové rozšírenie tejto živcovej suroviny 

výhodne poHchove ťažiteľnej . Albitity sú často aj reliéfove odlíšiteiné voči gra

nodioritom. 
V petrografíckom zložení prevláda albit. Akcesoricky vystupuje muskovit, 

hematit, hiotit, chlorit, K-živce, kremeň , apatit bratislavskému prejavila sa aj 

Vyššia bazicita modranského masívu oproti bratislavskému prejavila sa aj 

u albititov prítomnosťou hematitu v intergranulárnych priestoroch. Toto je hlavný 

faktor, ktorý túto surovinu zásadne znehodnocuje. Napriek tomu, pri dobrom 

technologickom vyriešení odstraňovania Fe a Ti z hornín, treba túto surovinu 

považovať za významnú. 

Inovec 

V tomto pohorí z1vce sú koncentrované v mohutnom pegmatitovom roji žíl 

a te lies medzi Slivničnou a telez níčnou dolinou. Žily vystupujú v okrajovom vý

vine serorogénnych varískych granitoidov a v sérii biotitických pararúl. Telesá 

majú mocnosť do 50 m, najčastej sie však od 2 - 10 m. Žily sú zvýraznené aj 

reliéfove. 
Živcová zložka \'ysoko prevláda nad kremeňom, biot itom a akcesóriami, najmä 

granátom a apatitom . 
Inovecké pegmatity predstavujú surovinu použiteľnú v upravenom aj neupra

venom stave. V upravenom stave vyhovuje a j pre náročnú keramickú výrobu. 

Keďže by tu bolo možné zabezpečiť značné zásoby a v blízkosti sa nachádza 

spotrebite l Elektroporce:án Čab pri Nitre , využi ti e tejto živcovej suroviny je 

naliehavé. 

Ma lá M agura a S u ch ý 

Aj v tomto kryštalickom pohorí z1vcové suro ·iny ma1u masové rozšírenie 

\" podobe živcami bohatých pegmatit ických a aplitických granitoidov so s1vym1 

K-živcami. Sú koncentrované v území Porubskej doliny . Patria k neskoro sero

rogénnej II. varískej intruzívnej fáze. 
Granitoídy sú kontaminované bioti t-cm vo forme šmúh a hniezd ako prejav 

pre '. aveného plášťa kryštalických bridlíc. 
Okrem granitoidov sa v tomto území vyskytujú aj mnohé pegmatitové žily so 

skoro čiernymi mikroklinmi, často poloblokov itého vývoja. Akcesoricky vystu

pujú granát, zirkón, tu rmalín a apatit. 
erovnomernosť zastúpenia podstatných minerálov v granitoidoch dokumen

tujú aj plan imetrické analýzy. Živcová zložka všade vysoko prevláda. 
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Surovina podľa chemických analýz a technologického výskumu dala by sa 
používať aj bez úpravy, alebo s malým stupňom úpravy pre menej náročnú kera
mickú výrobu ( vč . Elektroporcelánu), prakticky s neobmedzeným množstvom 
suro , iny. Okrem keramickej výroby odpad by sa dal využiť v pofnohospo:lárstve 
na výrobu minerá lnych hnojív. 

Tribeč 

V tomto pohorí sú v okrajovom vyvme granitoidného masívu vyvinuté peg
matitické granitoidy. Zložité petrofaciálne prechody medzi jednotlivými typmi 
nedávajú záruku úspešnej exploa tácie živcovej suroviny. 

Ž iar 

V tomto pohorí je ve!mi málo pegmatitických žíl, prevažne s mocnosťou do 
1 m. Granitoidy troch intruzívnych varískych fáz sa vyznačujú v rozsiahlej 
mierke porfýrovitým vývojom. G ranitoidy neskoro serorogénnej varískej II. fázy 
s tmavosivými živcami pri Malej Čause obsahujú mikrokliny až 5 cm veľké . 

V okrajových častiach masívu sú vyvinuté rozsiahle akumulácie živcových 
pieskov. Tieto sú použiteľné ako živcové suroviny Jen po technologickej úprave. 

V eľká Fatra 

Pegmatitové žily vo vnútri granitoidného masívu nemajú parametre výhodne 
použiteľných ložiskových telies . 

Pegmatitoidy okrajovej zóny granitoidného masívu majú, podobne ako v Trí
beči, intímne striedanie graniloidných tyJX)v s pegmatitoidnými a miestami v nich 
vystupujú barytové žilky. Z týchto dôvodov a z dôvodov vysokej estetickej hodno
ty tohoto pohoria, využitie živcových surovín je ne-reálne. 

Nízke Tatry 

Veľké akumulácie pegmatitových telies nachádzajú sa len v území Veľkého 
Gáp ľa, Trangošky, Baby a uzáverov Vajskovskej doliny. Tu dosahujú pegmatity 
mocnosť až. do 50 m, prevažne však do 1 O m. Ide o mohutný roj šošovkovito-žil
ných telies s výhodnými chemickými a technologickými parametrami. 

Ide o pegmatity so sivými mikroklinanii často poloblokovitého charakteru. Sú 
prejavom magmatodiferenciačných procesov II. neskoroserorogénn i varískej in
trúzie, v ktorej granitoidy v Nízkych Tatrách nevystupujú na JX>Vrch. 

Aj v tomto prípade dostávame sa do rozporných problémov záujmu ochrany 
rekreačného a vzácneho prírodného prostredia s ekonomickými záu jmami. Tu 
však j ednoznačne musí preváziť záujem ochrany prírodného prostredia, ktoré ne
má len lokálny význam, ale celoštátny. 

Veporidné výskyty 

Lokalita Michalová 

Pegmatitové žily a telesá kriedového veku vystupujú tu vo veľmi zložitom ge
ologickom prostredí veporidného kryštalínika. V šupinovitej s tavbe rôznych ty-
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pov diaftoritov, pararúl a amfibolitov vyskytujú sa pegmatiky hlavne v dvoch 
centrách, v okolí kóty 904,0 na sever od Lieskovského potoka a v okolí Vološin
ca na hrebeni. 

Na prvom mieste uvedené pegmatity veTmi zložito a intímne prenikajú cez spo
menuté horniny vo forme rozvetveného stromu. 

Na hrebeni Volovca vyskytu je sa jediný výskyt blokového živca. Blokový vý
voj míkroklinov a mikroklinpertitov, kremeňa a muskovitu dokumentuje výkres 
z časti prirodzeného odkryvu. 
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Blokové živce na lokalite Volovec : l - pegma í r, 2 -- bloko,·ý n.ikr.:iklin, 3 -- muskovit, 
4 - krcmcii 

Plate 3 
Block Feldspars at the locality Volovec. 1 - Pegmatite 2 - Block microcline. 3 - Muscovite. 

Chemicky aj technologicky bola potvrdená č istota blokového mikroklinu a jeho 
použitie pre keramické glazúry. Okrem blokového živca vo väčšine výskytov ide 
o obyčajný typ pegmatitov s obsahom od 30 do 75 % živcov, kremeňa od 15 -
50 % , sľúd od 0,6-12 % a nepatrné množstvo akcesóríí. V súčasnosti sa na 
tejto lokalite robí vyhľadávací prieskum. 

Lokalita Rimavská Baňa 

V širšom okolí R imavskej Bane vyskytujú sa pegmatitové telesá hlavne v bio
titických svoroch kohútskeho kryštalinika na južnej periférnej zóne granitoidných 
masívov. 

Charakter vystupovania týchto pegmatitov dokumentuje výsek lomovej steny 
zachytený počas ťažby v roku 1968. 
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Tabulka 4 
Pozície pegmatitových telies na lokalite R imavská Baňa : 1 - hioritické svory, 2 - pegmatit, 

3 - kremenné žily s limonitom. 

Plate 4 
Position of pegmatite bodies a t the locality R imavská Baňa . 1 - Biotite mica-schi•s, 2 -

ľegmatites, :, - Quartz veins with limonite. 

Z dokumentačnej škice je vidno, že v tomto území možno očaká\-a ť až 20 m 

mocné telesá. 
Ide tu o bežný typ pegmatito bez zonálnej alebo inej charakteristickej stavby 

žíl, resp. telies. P lanimetrické analýzy vykazujú až 85 % živcov, kremeňa do 

30 % , sľudy do 7 % , granátov a akcesórií do 5 % . Pegmatity pri ručnom trie

dení by bolo možné použiť i bez úpravy. 

Lokalita Pohorelá 

V širšom okolí Pohorelej v kráiovohofskom kryštaliníku vystupujú mnohé te

,esá a akumulácie pegmatitoidov neskoroserorogénnej varískej intrúzie. Živcami 

bohaté sú aj migmatitické pegmatity. Pegmati tové telesá majú mo:nosť prevažne 

do 10 m. Dosť ča sto, podobne ako v M. Karpatoch, sa vyskytujú v pegmatitoch 

až 15 cm veľké biotitové lupene ako prejav asimi lácie a pre .avenia kryšta lických 

bridlíc. Ojedinele sa vyskytuje aj granát. Z akcesórií je bežne prítomný apat it. 

Kremeň vystupuje aj vo viacerých generáciách pre zlož ité metamorfné procesy ve

poridného kryštalinika . 

Chemické analýzy a technologický výskum poukazujú na to, že pegmatity tej

to loka lity možno používať v keramickej výrobe, aj bez úpravy. To znamená, že 

predstavujú výhodný typ živcovej suroviny. 
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Branisko 

Pegmatitoidy Braniska predstavujú optimálny okrajový vývoj v h1bke skrytého 
granitoidného telesa neskoroser-orogénnej II. varískej intrúzie so sivými mikro
klinami. 

Tento vývoj je odkrytý na obidvoch stranách údolia Pod Branisko v blízkosti 
veľkej tektonickej línie východného obmedzenia Braniska. Pegmatitoidy prenikajú 
do amfibolitov a granitizovaných rúl. 

Pegmatity obsahujú do 60 % živcov variabilne zastúpených ortoklas-pertitom 
a mikrolin-pertitom a albit-oligoklasmi . Kremeň tvorí 35 - 48 % hmoty, sludy 
do 5 % a akcesórie, hlavne granát, miestami do 3 % . 

Chemizmus a technologický výskum potvrdili , že ide o pomerne kvalitnú su
rovinu použitelnú aj bez úpravy do keramických hmôt. 

Záver 

Živcové suroviny majú v pohoriach západných Karpát veľké rozs1renie. Ich 
vznik sa viaže na magmato-diferenciačné pochody viacerých intruzívnyr.h fáz 
granitoidného magmatizmu varískeho i alpínskeho. Najvýznamnej ~ie akumulácie 
živcov vyprodukovala: 

l. Neskoroserorogénna II . varíska fáza pravých granitoidných intrúzií. Pegma
titoidy a granitoidy obsahujú tmavosivé až čierne K=živce. 

2. Intruzívna alpínska fáza pravej granitoidnej intrúzie s pegmatitoidami veľ
mi čistých mikroklinpertitov mliečno-bielych farieb . 

Z hľadi ska pouziteinosti boli chemicko-technologickým výskumom overené na
sledovné typy živcových surovín podľa ČS 721914: 

1. Živce veľmi bohaté s možnosťou získať druh ž 85 K boli zistené v Malých 
Karpatoch pri Michalovej a pri F ilipove. 

2. Živce veľmi bohaté s možnosťou získať druh ž 85 a boli zistené v Malých 
Karpatoch, Tríbeči a Nadabule. 

3. Živce bohaté s možnosťou získania druhu ž 65 KNa, sú v Malých Karpa
toch, In::ivci , Nízkych Tatrách, pri Micha lovej a v Branisku. 

4. Živce bohaté s možnosťou získať druh ž 65NaK boli zistené v Inovci, Ma
lej Magure, Žiari, Rimavskej Ban i, Betliari , Nízkych Tatrách a pri Pohorelej. 

5. Živce stredné s možnosťou získať druh ž 55KNa, boli zistené na Branisku. 
6. Živce stredne bohaté s možnosťou získať druh ž 55Nak bo!i odskúšané 

v Žiari . 
7. Živce chudobné, boli odskúšané na granitoido::h z Betliara. a túto kate-

góriu sa dajú upravovať prakticky všetky gran ity. Na druh ž 55 s eľkou prav
depodobnosťou dajú sa upravovať vše tky porfýrovité granity s granodioritmi. 

K uvedenému prehľadu treba dodať, že viaceré pegmatitoidy preJstavu jú su
rovinu použiteľnú bez úpravy. 

Technologický výskum potvrdil predpokladanú ši rokú škálu použitia živcov. 
Ide o tieto hlavné druhy použitia : 

Pre draselné a draselno-sódne glazúry sú najvhodnejšie mikrokliny blokového 
\'ývoja o:l Michalovej. Vyhovujú však aj živce Trangošky a Inovca. 
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Pre sódne glazúry vyhovujú albity z Nadabuly. 
Pre keramické hmoty vyhovuje väčšina uvedených typov overovaných živcov, 

albititov a kerzantit-syenitov v Malých Karpatoch a greisenizovaných aplitických 
granitov z Betliara. 

Pre diturvitové hmoty javia lepšie vlastnosti ako klasická používaná hmota. 
Hmoty s použitím upravených živcov z Michalovej, Inovca, Tríbeča a z lomu 

Briežky v Malých Karpatoch. Rovnaké vlastnosti ako klasická hmota dosiahli 
hmoty so živcami z Koliby, Trangošky a Inovca. Hmota s albititmi nevyhovuje. 

Hmoty zo slovenských ílov a zivcov dosahujú lepšiu belosť ako klasická hmo
ta so živcami z týchto lokalít: Michalová, Trangoška, Inovec a z lomu Briežky. 

Suroviny s obsahom K20 6,5 % a vyššie sa, podľa autorov C. C. L e w i s 
a W . S. E i s en m e n g e r (1948) , môžu veľmi efektívne využívať ako hnojivá 
pre mnohé hospodárske rastliny. Účinnejšie sú hnojivá s rozpustným draslíkom. 
Pre odskúšanie ÚNS sa dodali pre Vysokú školu pofnohospodirsku v Nitre vzorky 
živcového pegmatitu z Malej Magury. 

Živce sa môžu používať aj ako prísada do plnidiel farieb a lakov. Plnidlá sú 
podstatnou zložkou naterových tmelov a plničov pórov. So slovenskými živcami 
sa pokusy nerobili. 

Elektroporcelán Čáb pri Nitre pouz1va, resp. môže používať živcové suroviny s parametrami: 
Fe2O3 celkove do 0,5 K2O + Na2O nad 8,0 %. 

Súčasná spotreba i.ivcov v závode je 1800 ton upraveného živca ročne . Je predpoklad, že vý
roba sa bude rozširovať a požiadavky na živce sa budú zvyšovať. 

Požiadavky na sanitnú keramiku pre závod, ktorý je vo výs tavbe, s,í 3000 ton ročne, t. j. 6000 
ton suroviny ročne . Podla výhladovej koncepcie rozvoja keramického pnemyslu na Slovensku 
v rokoch 1970-75 a do roku 1980 (KZ, n . p., Košice), uvažuje sa s používaním živcov v prie
behu ďalších 30 rokov, t. j. do roku 2000 takto: 

Dlaždice (Michalovce) 
Kamenína 
Obkladačky 
Iné účely (sani!. keram .) 

32,5 tisíc ten 
24,0 tisk ton 
35,0 tisíc ton 
70,0 tisíc ton 

161,5 tisíc ton 

S prihha<lnutím na straty a odpad pre KZ Ko;ice, ako to vyplýva aj z ich poliadaviek, treba 
zaistiť 300 OOO ton suroviny. 

So započatím (ažby sa počíta v roku 1975. Dov:edy majú byť geologicilým pri~skumom pre
skúmané lokality s poi:adovaným množstvom zásob. Treba však povedať, že íde o zásoby upra
vených alebo poui.ítdných živcov a to len so záujmovej sféry KZ, n . p., Košice. 

úalším záuJemcom pre živce sú Sklá rne v Poltári. Tu sa požadujú živce kategórií : 
ž 55 KNa 20 pre biele sklo zrnitosti O, 1-1 mm. 
Z 40 KNa 100 pre zelené sklo. 

Rekapitulujúc požiadavky KZ, n p., Košice a Elektroporcelán Čáb pri Nitre, bude potrebné 
zaistiť pre potrc.'bu na najbližších 30 rokov 40 000 ton priemyselných zásob. 

Ak nebeneme zrete! na požiadavky ďalších používatelov živcov ako sú Sklárne, ľ,udová kera
niika a rezervu na lUO OOO ton priemyslových zásob, vychádza potreba zaistenia živcových su
rodn na 500 OOO ton. 

Okrem toho sa môže s veikou pravdepodobnosťou rátať s ďalšou potrebou živ
cov v poľnohospodárstve, resp. v iných priemyselných odvetviach a to vo vefkom 
množstve. a túto okolnosť je tiež potrebné poukázať. Konečne ostáva stále ďal
šia možnosť vyvážať upravené živce do zahramčia. 

Z uvedenéh0- vyplývajú vefké možnosti spotreby živcov ako suroviny, ktorá 
môže znamenať značný prínos pre národné hospodárstvo. 
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Prthfad najdôležitejších loka lít živcových surovín a niektorých ich pa rametrov 

1 
\/el . ložisk Použitie Význam 

malá - Zaradenie Zaradenie po Zaradenie po bez prvoradý I 
C. Pohorie Typ druhoradý 
lož 

1 

Lokalita horniny velká + p-3v. vzorky el. mag. separ flotácií úpravy + II Poznámka 
stredná Á podla ČSN podla CSN pod!a CSN s úpra-

treťoradý neznáma O vou - 111 

l. 
Malé Karpaty 

1 

pegmatity 

1 

+ Ž 55NaK 44 ž 55NaK 22 Ž85NaK 40 + 1 Vyriešenie zá-
Koliba - Sv. Jur - sad ochrany 

- - -
2. 

Malé Karpaty monzonit - - ž 65KNa 118 ž 65KNa 67 Ž85KNa 49 - II Dolinkovsk ý vrel syenit 
---

3. 
Malé Karpaty albitity + ž 55Na 238 Ž 55Na 92 Ž 85Na 29 - II 

Jánova dolina 
---

4. 
Považský Inovec pegma.tity X Ž 55KNa 38 Ž 55KNa 23 Ž65K. ' a 9 + II Ži vce sú vhodné 
želoznica dolina - a j pre glazúry 

Tribeč 
granitoidy 

1 
Ž 65Na 5. pegmati- o 28 ž 65Na 40 Ž85Na 25 - II 

Uhrovská dolina toidy 

6. Malá Magura 

1 
+ ž 55NaK 100 ž 55NaK 25 ž 65NaK 40 + 1 

Porubská dolina " --
Žiar 

7. Dubové - alú- štrkopiesky + ž 65NaK 26 - II 
vium 
Velká Fatra 

+ Vzácne prlrod-
8 . Vyšná Matej- pegmatity o ž 65Na 105 ž 65Na 60 ž85Na 40 - 11 I 

né prostr. 
ková dol. 

9. Nízke Tatry + ž 65KNa 51 Ž 65KNa 26 ž 6SK 15 + I V vrieš. zásad 
Bystrá dolina " - oéhrany pr!r. 

Veporidy 
o ž 65KNi1 52 ž 65KNa IO ž 85K.Na + Živce vhodné 

10 Michalová - " 8 - I pre glazúry 
Vološinec 

11. Veporidy - ž 55NaK 38 ž 55NaK 32 1 ž 65NaK 39 + I Živce použite!-
Pohorelá " - né bez úpravy 

-

1 ž 55Na 12. 
Veporidy o 102 ž 55Na 40 2 65Na 40 - ll V lome je teleso 
Rimavská Ba.ňa " + temer vydobyté 

13 
Gemeridy granity + Ž 55K Na 206 2 55KNa 100 2 65 NaK 60 - II I 
Betliar 

-

14 
Gemeridy albity o Ž 85Na 316 2 S5Na 6í. 2 85Na 25 + l Problematické 
Nadabula - využitie 

15. 
Branisko pegmatity + 12 55KNa 46 ž SSKNa 38 ž 65NaK 41 + I Živce použiterné 
Pod Branisko - aj bez úpravy 

Vysvetlivky: 1. Verko~ť ložísk bola stanovená odhadom podla ziste ných parametrov ložiska v teréne. Za základ pre porovnanie velkosti lo
žisk t. j. jednotlivých te lies alebo skupi ny koncentrovaných telies môžu slúži( hodnoty stredne velkého ložiska pegmatitov, 
ktoré sa pohybujú v rozmedzi 0.4 - 2 mil. ton. 

2. Zaradenie podla ČSN je urobené r,odTa správ ÚNS Kutná Hora za roky 1968 - 1970, podobne ako označenie použitia. 
3. Súhrn rôznych kri térií zatriedil lokalitu podla významu 





Záverom treba konštatovať , že u vedený prehľad živcových surovín n ie je ko
nečný a že v mnohých oblastiach sa vyskytujú ďa lšie tu nepopísané ložiská živ
cových surovín. 

Doporučil: Vladimir Hano 
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Results of Prospecting and lnvestiga tion of Feldspar Raw Materials m Slovakia 

DUSAN KUBÍ Y 

In crystalline cores of nearly all West Carpathian ranges accumulations of .feldspars 
respectively íeldspar rocks have been íound in ihe last year·s. 

In Slovakia feldspars have not been exploited so far . Sincc in the last years se
,vcra,l ceramic plants were constructed and further ceramic plaints are intended to be 
oonstructed, also resources of feldspar raw materials will be necessary to assure beside 
other basic ceramic raw materials. In Czechoslovakia production of feldspar raw 
materials should lncrease nearly ten times compared to present state unilil the year 
1980. 

By means of reconnaissance studíes of all areas. wherc important feldspar raw 
material accumulatian should be found, wa have ascerv-ned a whole scale of genetic 
and peirochemical types oí raw materials for indu;,ifial use. 

Fundamen tal information about feldspar raw materials is provided in the following 
table. 

(A table showing the most important localiiiťs of feldspar raw matcrials from 1he 
abstract follows). 

The types of rocks. wh ich represent feldspar raw materials. are g"neticallv bound 
to magmatic-differential processes of Variscan and Neoid intrusive phases of grani
ioids and pegmatitoids different in tíme and function. From the standpoint of ca
pacity of occurrences of feldspar raw materials the most important role was played 
by the later IInd serorogenic Variscan intrusion. A great amount of aplitic-pegmatiiic 
and hybrid granitoids are related to it. very rich in feldspars. Pegmatitoid rocks of 
veiny or marginal developments, bound to this intrusive phasc, we know in the Malé 
Karpaty, Inovec. Malá Magura. žiar. Malá Fatra, Veľká Fatra, Low Tatra. Western 
Tatra and Branisko. The rocks are characterized by the presence of grey to black po
tassium feldspars. 
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The purest feldspars-microclines also in block development were found in peg
matitoids, where they are bound to Cretaceous graniteid intrusion. Such ones we 
know only scarcely from centra! Slovakia in the enviromnents of Michalová and 
Filipovo. · 

Speoifäc ohemica,1 and teclmo,logiaal pairameters Ilave kevsainti<te-syeniiites aind albi
tites from the Malé Karpaty. There are rocks rich in feldspars, also of mašs 
extension. However, high contents of Fe2O3 lower their uiiability. 

A further very interesting type are albites from some ore veins in the Spišsko
gemerské rudohorie Mts., mainly near Rožňava. Their irregularity in concentration 
01!ld sometumes ilntiirna,te overgrow,ing with siderite depreoiates the Jmportaince of this 
raw material. 

A part icularity of Slovak feldspar raw materials is the accidental phenomenon 
that most important accumulations of pegmatites with highly positive technologica1 
and deposit paramete.s are found in areas related to natural and environment pro
tection. It is the recreation hinterland of the capital of Slovakia Bratislava- the 
Malé Karpaty Mts. and the recreation centre of international significance Bystrá do
lina Valley-Srdiečko in the Low Tatra. 

The most real possibilities of verification of feldspar raw materials are provided at 
the oocurcences in the lioovec, Malá Magura, southem Veporode e.ones and Branisko. 
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MI NE RALIA SLOVACA ROC. III. (1971 ) Č . 12- 13 

Ložiská pyritov 

STANISLA' / POLÁK 

Contribu lion ä ľétude des gisements de pyrite en Slonquie 

En Slovaquie, on connai t un grand nombre de gisements de pyri te a úifférente gene3e 
el position Lc plus souvem , la pyri te est addi tionée aux maticr'!3 premiéres métallitéres 
et non mí·ta lliftres. Le3 accumulations exploita bles sont pounan t rarcs el pauvres en 
souffre. 
Au point de vue de I exploitation, les plus product ifs sont les i:iscments métamorphisés 
exhalés-sédimentaires a ľorigine , situés dans les Petites Carpates e t dans les Monts Mé
talliferes du Spiš el du Gemer. Les autres gisements plus petits ne son t pas si productifs 
(filons hydrothermaux de pyri te situés dans les formation paléozoiques ou néovolcani
ques, marcasites miocene~, quoique, par places, ils livrent des :na tiercs prcrnieres tie 
hau1 e qualité. Les réserves de pyrrhotine ou ä prédominance •.fr pyrrhotine ( Helpa dans 
la Basse Tatra) n 'á taient eu•~re .!xploitéas dans Ie passé. 

Prehľad vývoja domácej surovingvej základne 

S výnimkou krátkodobej a objemove bezvýznamnej ťažby síry v druhej polo
vici 19. storočia na ložisku Vígľašská Huta, predtým Kalinka (Kuthan 1956 ), 
hlavným dodávateľom sírnych surovín boli a sÝ. na Slovensku iba ložiská želez
ných kýzov ( prevažne pyrity, v mensej miere tiež pyrotíny a markazity) vystu
pujúce bud samostatne (niektoré ložiská v Malých Karpatoch a Nízkych Tat
rách), alebo sprevádzajúce rudy farebných kovov (Banská Štiavnica, Kremnica , 
Rudno n/Hr., Smolník a okolie). 

Oproti českým ložiskám spadajú poč iatky rozvinute jšej íažby slovenských pyritov až do d ru
hej polovice minulého storočia, kedy sa tiel@ začali používa( na výrobu kyseliny sírovej pria
mym oxidačným pražením. Malokarpatské pyritové rudy tvorili spočiatku bálU výroby kyseliny 
sírovej v Pezinku (1850 - 1896), ale vyvážali ich ido Viedne a Jfodapešti . Renovovaná ťažba aa 
ložisku Pernek v obdobl I. svetovej vojny neprežila vojnovokonjunktur.ilne obdobie a zanikla 
v roku 1922. Podla dostupných úd; jov bolo z malokarpatských pyritových ložísk celkove vyťa· 
žených, v perióde HlSO, v Pezinku, spolu 118 284 t priamo spracovatelných rúd s obsahom 
okolo 20 % S, pri renovácii pyritového baníctva na ložisku Pernek v roku J 916 - 1922 spolu 
14 283 t pyritov s priemerným obsahom 35 ~o S (prevažne kon entráty ) . 

Hlavným producentom pyritov na Slovensku od roku 1874, kedy odvoz rúd do vzdialenejších 
centier chemického priemyslu umožnila výstavba železničného spo:enia, bolo ložisko Smolník 
V rokoch 1871 až 1949 bolo u celkove vyťažených 3 096 ODO t pyritov v rámci náhradného 
programu za dovtedaj šiu tradičnú ťažbu medi ( pokles sveto,•ej ceny med i okolo roku 1870) . 
Išlo o podzemnú ťazbu z dnes už úplne vyťažených tzv. kýzových zhlukov s kvalitou cca 38 -
42 % S. S výnimkou krátkych období úpadku sa ťazba masívnych pyritových rúd udržala až 
do roku 1956. V posledných rokoch (1 952 - 1956) sa paralelne ťa žili pre gravitačnú úpravu 
i impn:gru.i:né rudy s obsahom 12-8 ~o S. Od roku 1956 sa zača la i l otačná úp rava chudobných 
pyritových rúd ( tzv. glimy) . Pyritové koncen tráty obsahovali však 1,2 - 2 ~o Cu, ktorá bola 
získavaná z kýzových výpalkov. Kedic sa podarilo vyrieš iť otázku výroby separátnych pyrito
vých a medených koncentrátov lvýroba od roku 1964), postupne sa celý záujem sústredil už na 
Cu - rudy a súčarne vyrábaný pyritový koncentrát (okolo 6 - 7000 t S ročne ) predstavu je dnes 
iba vedľaj ší produkt hlavnej výroby. Tým sa po temer 1 00-ročne ! perióde pyritovej ťažby na 
ložisku Smolník obnovila stará medenorudná trad ícia. 

Na ostatných slovenských ložiskách pyritov sa ťažba pods tatnej; ie nerozvinula , res p. bola, a le 
sa i vykonáva v rámci komplexného spracovania iných rúd (napr. čiastočná výroba pyritového 
koncentrá tu v Banskej Štiavnici) alebo ako krátkoäobý kon junkturá lny či náhradný program 
( Rudno n /Hr. , Kremnica) . 
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Obr. č . 1 
Prehľad hlavný,h pyri tových lozisk na Siov~nsku. 
1 = Malé Karpat , ( Pezinok - Pernek), 2 ~ Smolník; 3 ~ Banská Št iavnica; 4 = Heľpa (pyrotín). 

Fíg. 1 
Survey ol Main l'y rile Depo its in .Slo-.akiu, 1 -- Ma l t karpat !lis. ( Pťônok - Pernek) ; 2 X - Smolník ; 3 -· Bamk.i Štiavnica; 

'l - He!pa (pyrrhotite). 



Geografická pozícia a údaje o ťažbe. 

Na Slovensku je známy veľký počet samostatných výskytov pyritov rôznej ge
nézy a pozície. Navyše pyrit často sprevádza resp. vystupuje ako prímes na mno
hých ložiskách rudných a nerudných surovín. Priemyselné akumulácie sú však 
pomerne zriedkavé a na obsah síry pomerne chudobné, takže konečné produkty 
vo forme kýzového koncentrátu sú výsledkom flotačnej úpravy ťaženej suroviny 
(kusové pyritové rudy s obsahom nad 40 % sa už temer nevyskytujú). 

Exploatácia monominerálnych pyritových ložísk je dnes úplne zastavená ako 
neekonomická a pyritové koncentráty sa získavajú ako vedľajší produkt pri úpra
ve rúd farebných kovov (napr. Smolník, Banská Štiavnica). Preto tieto, popri 
ciastočne preskúmaných ale dnes neťažených ložiskách v okolí Pezinku a Perne
ku, sa považujú za jediné slovenské priemyselné akumulácie pyritov (obr. č. 1). 

Evidované zásoby bilančných priemyselných kategórií ABC1 k 1. 1. 1971 sú 
tieto: 

Smolník - ťažba 1400 kt 
Smolník - staré haldy 345 kt 
Pezinok - Augustín ložisko 14 073 kt 

7,47 % S popri Cu 
4,245 % S popri Cu 

18,84 % S 

Okrem toho sú evidované i ďalšie zásoby kategórie C2 a dalšie nebilančné zá
soby v oblasti Pezinku (3,5 mil. t) a pyrotínové na ložisku v Heľpe. 

Jedinými vlastným i pyrilovými ložiskami sú teda ložiská z oblasti Malých 
Karpát. 

Geologická stavba ložísk. 

Z hľadiska exploatácie javia sa v súčasnosti ako najproduktívnejšie metamor
/ované pôvodne exha!ačne - sedimentárne kýzové ložiská viazané na staršie pa
leozoikum (prípadne kambrium) Malých Karpát a Spišsko-gemerského Rudo
horia . Ostatné mensie ložiská a výskyty (hydrotermálne pyritové žily v paleozo
iku alebo neovulkanitoch, markazity v m10::éne) za uvedeným vedúcim typom 
ďaleko zaostávajú, i keď lokálne ich partie môžu obsahovať pomerne kvalitnejšie 
suroviny. Pyrotínové alebo prevažne pyrotínové suroviny (napr. Hefpa v Níz
kych Tatrách) doteraz, až na nepatrné výnimky v starších dobách, neboli vôbec 
explootované. 

V Ma 1 ý ch K a r patoch je známy, z oblasti pezinsko-perneckého kryš
talinika, celý rad viacej menej samostatných výskywv objemove od malých šo
soviek do 15 mil. ton. Časť ich spadá na JV stranu pohoria do katastrálneho 
územia mesta Pezinok (najväčšie ložisko Augustín, Nádej, prevažne vyťažené lo
žisko Ferdinand-Karolína), ostatné na SZ stranu pohoria v obciach Pernek 
(vlastné pernecké ložisko Jalwdnisko ·- Pavol štôlňa ) alebo Jablonové (ložisko 
Turecký vrch) (pozri obr. č. 2). Doteraz prieskumom v roku 1952-1958 ove
rené priemyselné zásoby dovoľujú zaraďovať celý tento komplex medzi objemove 
veľké ložiská pomerne chudobných monominerálnych rúd (cca 17 % S). Men
šia ťažba bola tu i v rokoch 1956-1958. Parametre hlavných tunajších rudných 
šošoviek sú na pripojenej tabuľke č. 1. 

Druhou slovenskou oblasťou ložísk pyritových rúd je S pi š s k o - gem<! 
s k é ru dohor ie s najznámejším ložiskom Smolník a radom ďal ších loka
lít (Mníšek - J alovičí vrch, Prakovce - Hutný potok , ložisko Alžbeta pri Bys
trom potoku). Všetky ti eto ložiská javia určit ú spätosť s Iarebnokovným zrudne-
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ním (najmä Cu, prípadne Cu, Pb, Zn), takže spadajú už medzi farebnoko vné 
rudné ložiská a nie typické pyritové lO'~iská. I keď obdobné pomery možno kon
š ta tovať i na ložisku Smolník, predsa toto patrí, vzhladom na svoju minulú i sú
časnú produkciu, k hlavným producentom pyritových rúd (jediný súčasný ťa
žobný závod) . Hoci dnes nie sú tu odkryté v minulosti exploatované šošovky ku
sových pyritových rúd , zásoby chudobných impregnácií s obsahmi 6- 10 % S 
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Obr. č. 2 
R ozlo:icnic hlavných pyritových ložísk v oblastí Malých Karpát. 
l = ložisko Ferdinand - Karolina , 2 = ložisko Pyritovej štôlne; 3 = ložisko Turecký vrch; 
4 = ložisko Michal štôlne; 5 = ložisko Kristína ; 6 = ložisko Nádej; 7-8 = ložisko Augustin 
.a Karol ; 9 = ložisko Pernek - Jahodnisko; 10 = ložisko Čertov kopec; 11 = ťah Rybnlček ; 
12 = zrudnenie pri Ph - štôlni. 

Fig. 2 
Ufatríbution of Main Pyrite Deposits in the Malé Karpaty Are.a . 1 - Deposit Ferdinad -
Karolina; 2 - Deposit of the Prrite Adit; 3 - Deposit Turecký vrch; 4 - Deposit of the 
Mich.al Adit; 5 - Deposít Kristina ; 6 - Deposil Nádej ; 7-8 - Deposit Augustín and Karol ; 
9 - Deposit Pernek - Jahodnisko; 10 - Deposit Čertov kopec; 11 -- Veins uf Rybníček; 12 · 
mineralization near Ph - Adit . 
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sú klasifikované podia súčasného obsahu Cu na niekofko tried a pcxHa toho 
í hodno:ené. 

Po stránke geologickej pozície, ložiskových pomerov i genézy, javia hlavné 
priemyselné typy slovenských pyritových ložísk určité zhodné znaky (morfológia 
ložiskových telies, genéza, spätosť s bázickým efuzívnym vulkanizmom a redukč
ným prostredím vzniku) i ked s určitými odchýlkami najmä v stratigrafickej po
zícii, v stupni metamorfózy a paragenetických pomeroch. 

Kýzové ložiská v Malých Karpatoch 

Najnáwrnejšími ·sa javia monominerálne kýzové ložiská v Malých Karpatoch. 
Ako vidno z obr. č. 3, uprostred prevažne polymetamorfnej série pezinsko-pernec
kého kryštal inika ( staršie paleozoikum - príp. proterozikum), tvoreného biotic
kými fylitmi, biotitickými rulami ( v blízkosti kontaktu s granodioritmi) vystu
pujú amfibolitové horniny (jednak_ pôvodné efuzíva diabázového charakteru, 
jednak hypoabysálne horniny gabrodioritovej až gabroidnej povahy) sprevádzan 

sv 

Obr. č . 3 
Rez pyritovým ložiskom Augustín v Pe.i:ínku. 
l = amfibolity ; 2 = aktinolitické bridlice so sporadickou pyritovou impregnáciou; 3 = gra
fiti cké bridlice a fylity ; 4 = pyritové telesá ; 5 = kvartér. 

Fig. 3 
Section of the Pyrite Deposit Augustín in Pezinok: 1 - Amphibolites; 2 - Actinolite Schists 
wi th sporadical impregnation of pyri te; 3 - Graphi te schists and phyllite~; 4 - Pyrite bodies; 
5 - Quaternary. 
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metamorfovanými tufmi a tufitmi, medzi ktorými sa obíavujú polohy alebo šo
šovky grafitických fylitov. Na tieto posledné sú viazané konkordantné pyriloué 
telesá často nepravidelne až prstovite vybiehajúce do grafitických sedimentov 
alebo okolitých bridlíc. Generálny šošovkovitý charakter s nadurením mocnosti 
až do 100 m je jednak primárny, jednak vyvolaný mladšími tektonickými po
chodmi, pri ktorých niekedy dochádzalo k smernému vytlačeniu masívnej pyri
tovej šošovky z pôvodných okolitých hornín. Polohy aktinolitických bridlíc s gra
fitickými vložkami a pyritovými polohami vzh!adom na výskyt ložísk, bývajú 
označované ako produktívne zóny. Ich generálny smer je zhruba JV-SZ. Pre
važne smerne končia tektonicky pod mladšími horninami (mezozoikum) alebo 
sú pretrhnuté varískymi granitoidnými intrúziami, ktoré vnikajú medzi parame
tamorfity a vyvolávajú progresívne kontaktne - metamorfné zmeny, prejavu;úce 
sa i v niektorých častiach pyritových ložísk termickou premenou pyritu v pyrotin 
a zmenou štruktúry a textúry rúd. 

Pezinsko-pernecké kryštalinikum tvorí iba 4 - 8 km široký pruh medzi d voma 
postkinematickými granitoidnými masívmi (bratislavským a modranským), v dlž
ke asi 10 km. V zostávajúcich častiach malokarpatskej série kryštalinika nie sú 
obdobné pyritové ložiská známe, prípadne tvoria iba drobné výskyty ( Bratislava 
- Krematórium) resp. sú nahradené bezrudnýrni grafitickými polohami. 

Vlastná výplň malokarpatských pyritových ložísk pozostáva z rôzneho percen
tuálneho zastúpenia Fe - sulfidov v základnej hornine (grafitické bridlice a fy
li ty, prípadne aktinolitické bridlice), ku ktorým sa družia v stopovom množstve 
i niektoré ďalšie sulfidy (sfalerit, chalkopyrit) ako i me tamorfné minerály ako 
aktinolit, prípadne šupinky grafitu. Textúra je miestami výrazne pásikovitá 
(najmä v Í)ridličnatých partiách ) miestami až masívna. Vložky bridlíc (gra fi tic
kých alebo aktinolitických) vo vlastných rudných telesách sa objavujú najmä pri 
ukončení šošoviek, ale miestami prebiehajú paralelne upros tred pyritových polôh 
(napr. na ložisku Pernek medzi dvoma kýzovými polohami). 

Toio nesporne predvaríske pyritové zrudnenie je niekedy sprevádzané mladším 
epigenetickým antimónovým zrudnením, ktoré zasahuje na mnohých miestach 
v podobe žiliek, hniezd a impregnácií i do vlastného pyritového zrudncnia naJmä 
na priesekoch žilných štruktúr s pyritovými polohami (ložisko Pernek), ale súčas
ne vytvára i samostatné ložiskové celky v rovnakých pro:iuktívnych zónach ( Sb
ložisko na Koiárskom vrchu). 

Ložiská v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

Pyrit ·- chalkopyritový ťah medzi obcami Smolník a Smolnická huta bol d lhé 
stáročia objektom významnej ťažby medených rúd. Obdobne pyrit - farebno
kovné ložiská v širšom okolí (Mníšek nad Hnilcom, Prakovce) sú dnes začle
ňované prvorado do polymetalických rudných ložísk s eventuelnou možnou ved
ľajšou pro:lukciou pyritových koncentrátov, a preto o nich sa nebude v ďalšom 
detailnejšie hovoriť. 

Vlastné ložisko S mol n í k leží v gelnickej sérii, ktorá v okolí ložiska pred
stavuje epimetamorfovaný komplex diabásov a ich pyroklastík sericitických, kre
mitých fylitov a chloritických fylitov, striedajúcich sa s tmavými grafito-serici
tickými fylitmi a lyditmi. Vyššie leží komplex zelených chloritických fylitov 
(epitufity bázického vulkanizmu) vo viacerých polohách (s eventuelnými vlož
kami vápencov, Jyditov a kremito-chloritických fylitov). Generálny smer je zhru-
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ba Z - V so strmým úklonom na J. Mocnosť ložiskového obzoru s chloritický
mi fylitmi je cca 80 - 150 m. 

Sulf idické zrudnenie je viazané na obzory chloritických fylito u. Ide o viacej 
menej konformné lentikuláme a tabu!ovité beztextúrne alebo páskované polohy 
impregnačných pyritových rúd ( tzv. glimy) hustejších impregnácií často s por
fyrickou štruktúrou (tzv. grocyny s 20 - 25 % S) a dnes už zriedkavé masívne 
sulfidy s reliktami okolitých hornín. Pyrit, ako najstarší minerál, je sprevádzaný 
chalkopyritom a v menšej miere inými sulfidmi a sulfosoľami (obr. č. 4). 

Kari tas 
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0 hr. č. 4 
Smolník - pnecny rez ložiskom medzi Karitas a II. hlbinným obzorom (ILAVSKÝ 1970) . 
1 = grafiticko-chloritické fylity; 2 = chloritické fyli ty (tufy bázik); 3 = masívne pyrit -
chalkopydlové rudy; 4 = impregn ácie pyritu (glim - grocyn) . 

Fíg. 4 
Smolník - Transvcrsal Section of the Deposit between Karitas and the II . und Deep Horizon 
Ilavský (1970 ) : 1 - Graphite - Chlorite phyllites; 2 - Chlorite phylli!es (tutfs of basic 
roch) ; 3 - Massive pyrite-chakopyrite ores; 4 - Impregnatíons of pyrite (glim. - grocyn). 

Ložisko je zasiahnuté, spolu s okolitým komplexom hornín , mladšou tektoni
kou. Jej výsledkom je strmá monoklinálna štruktúra ( s úklonom na juh), ktorá 
je komplikovaná blokovou stavbou podľa n iektorých systémov porúch (najdôle
žitejš ie sú diagonálne poruchy SV - JZ) . Na teraz overený híbkový dosah ce
iého komplexu je okolo 800 m. 

Obdobné pyrit-polymetalické ložiská sú známe i zo širšieho okolia. 

Mineralogicko-geochemické pomery ložísk. 

S výnimkou niektorých mensích prípadne ekonomicky bezvýznamných lokalít, 
kde vlastn ú výplň tvorí markazitová alebo pyrotínová surovina prípadne impreg
nácie rýdzej síry, všetky zásoby sírnych surovín vytvárajú na Slovensku pomer-
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ne chudobné pydtové rndy. Z mine,alogického ; technologického hladlska moinol 
tu vyčleniť niekofko zásadných typov. V prvom rade je to tzv. monominerálna 
pyritová surovina či už kusového {liateho) alebo impregnačného typu. Ide o aku-
muláciu euhedrálnych pyritových kryštálikov do vefkosti 0,5 -2 mm ako i nepra
videlných pyritových agregátov. Pyrit je sprevádzaný v nepatrnej miere inými 
sulfidmi farebných kovov. Hlavnú masu tvorí silikátová báza impregnovanej hor-
niny (či už metabázovitého charakteru alebo grafitické fylity a bridlice) . Pyrit 
vystupuje niekedy v niekofkých generáciách (metamorfná, prípadne hydroter-
málna migrácia). Zvyšovaním podielu pyritu v surovine prechádzajú tieto im-
pregnácie často do liatych polôh. 

Komplexné pyrit - farebnokovné suroviny ( farebnokovné rudy) majú pestré 
minerálne i textúrne - štrukturálne zloženie. Pyrit kvantitatívne ďaleko prevlá
da nad ostatnými sulfidmi Pb, Cu, Zn alebo i Sb, ktoré s ním intímne prerastajú 
alebo tvoria nanesená mladšiu generáciu. Zo zaujímavejších prvkov treba ešte 
uviesť obsahy selénu v níektorých slovenských pyritových ložiskách, ktoré dosa
hujú až do 200 g/t (Smolník). V pyritoch z oblasti Malých Karpát boli sledo
vané aj zvýšené obsahy Ni . Tak na najväčšom ložisku Augustín bol v surovej 
rude zistený priemerný obsah 0,072 % Ni a v pyrotínových partiách je pocho
piteľné zvýšenie na 0,093 % Ni. Obsah uhlíka vystupuje až na 4 % . 

Pre metamorfované slovenské pyritové ložiská je charakteristickým ich pásko
vaná textúra, rytmické striedanie polôh s rôznym kvantitatívnym zastúpením py
ritu prípadne i porfyrická štruktúra niektorých impregnácií. 

Doklady o genéze a veku ložísk. 

Pyritové ložiská typu Malé Karpaty, Smolník a ďalšie bývali považované za 
typicky hydrotermálne (Smolník I 1 a v s ký, 1956), resp. likvačne - mag
matické (Malé Karpaty, Heipa). V priebehu prieskumu od roku 1952 sa na
zhromaždilo vera nových poznatkov, ktoré vyústili v nové genetické uzávery o se
dimentárne-exhalačnom pôvode pyritových impregnácii ( we Malé Karpaty P o-
1 á k 1956, Ca m b e 1 1957, pre oblasť Smolníka I 1 a v s ký 1964). Geochemic
kými poznatkami tieto náhľady podporil B. Ca m b e I a J. Jar k o v s ký 1967. 

a základe pomeru izotopov S3 /S34 stanovil K a n to r a Rybár, že na ložis
ku Smolník ide o hydrotermálny prínos síry uvoineneJ granitizáciou staršich 
sedimentov bohatých na sulfáty. Rekryštalizácia pôvodného komplexu podľa 

dekrepitačných teplôt prebehla pri teplote 200-250 °C. 
Podla súčasnej koncepcie ide teda o stratiformné impregnáci1J prevažne pyri

tov, ktoré vznikli v redukčnom prostredí, vodných bazénov v dôsledku určitého 

striedanie detrilu s produktmi zrážania sulfidov pri submarínnych hydrotermál
nych výro11och zviazaných s bázickým efuzívnym i hypoabysálnym vulkanizmom. 
Vlastný detritus pochádzal z tufovitých častí a iba v menšej miere z vlastného 
prínosu. Dnešné textúry rúd sú výsledkom i zbernej krištalizácie pri litofikácii 
sedimentu a určitej varískej a alpínskej metamorfózy a mobilizácie. V oblasti 
Malých Karpát je výrazný i termický rozpad pyritu na pyrotín na periférii ma
lých granitoidný~h intrúzií. 

Technológia, úprava a použitie suroviny 

Slovenské pyrity v minulých dobách sa používali \' priemysle v pôvodnom 
stave alebo iba po určitej granulometrickej úprave, hoci obsahy S z níektorých 
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lokalít ( Malé Karpaty ) boli vefmi nízke (15 - 20 % S) . V najstarších dobách 
sa dokonca v malom rozsahu používa li pre priamu destiláciu síry a sírneho 
kvetu ( Smolník, Pezinok). P ri výrobe pyritových koncentrátov z polymetalických 
ložísk vznikaj ú určité technologické problémy pri potláčaní n iektorých nežiadú
cich pr kov (najmä Zn, As a iné), ktoré zhoršujú akosť koncentrátov. Pyrity, 
v niektorých kolektívnych rudných koncentrátoch pri nedostatočnom potláčaní 
nežiadúcich prvkov, zhoršujú kval itu koncentrátu a navyše môžu sťažovať a j ich 
hutnícke spraco-✓anie. 

Doteraz vôbec nevyužitú rezervu sírnych surovín predstavujú a j exhaláty nie
ktorých slovenských hút na farebné kovy. 

Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu, resp. prechod exploatácie na ešte chudob
nejšie suroviny si vyžiadali výstavbu úpravníckych zariaden í (Pernek, Smolník ) 
spočiatku iba na gravit:1čnom prin::ípe a neskoršie i flotačnom princípe, ktorý 
umož1:il súčasne i zníženie niektorých nežiadúcich sprievodných kovov v kon
centráte ( Cu v Smolníku, Zn v Banskej Štiavn ici ) . Dnes vyrábané flotačné kon
centráty splňujú požiadavky ČS 44 1580. Pyrotínové rudy ako nebilančné sa 
v súčasnosti vôbec nespracová\'ajú. Obsah Se ani iné stopové prvky v pyritoch 
sa momentálne nevyužívajú. 

Pyritové koncentráty, po vypražení v chemickom priemysle, predst:1vujú do::lat
bvý surovinový zdroJ ako menejho:l.nolná železná ruda, nakoľko obsahujú okolo 
50 % Fe. PokiaI nie je náväzne extrahovaná Cu, pripúšťa sa ako maximálny 
jej obsah do 0,35 % . 

Zdokonalenie sú časnej metodiky vyhľadávania a prieskumu 

Únosnosť <l'alšieho vyhľadávania a prieskumu pyritových ložísk na Slovensku 
je závislá o:i možnosti ich ekonomi~kej exploatácie. Oproti vlastným monomine
rálnym typom sa javia výhodnejšími komplexné pyrit - rudné horniny (napr_ 
s Cu, Pb, resp. inými prvkami) z ložísk rôznej genézy a s!ratigrafického posta
venia. Malý híbbvý dosah doterajších prieskumných prác v oblasti pyritových 
1ožísk nevylučuje však možnosť existencie kvalitnejších ložiskových šošoviek v zó
nach impregnácií (napr. v oblasti Malých Karpát do híbky 150 m), ktoré by 
umožnili produkciu kusových pyritO\-ých rúd s obsahom S nad 40 %. 

V roko:h 1952 - 1957 robil sa prieskum i na celom rade dro~nejších pyrito
vých, pr'padne i pyrotínových indícií, a šak vo väčšine prípadov sa ukázali po
merne obmedzené možnosti zásob alebo po::lpriemerná kvalita. 

Súčasná celosvetová tendencia vytláča čoraz viac a viac pyritové suroviny 
z p:mži tia v chemickom priemysle a nahradzuje ich spracovaním rýdzej síry 
a priemyselnými exhalátmi s S02 (pyritová síra predstavuje iba 22 % celkoveí 
slry, spo'rebO\·anej priemyslom) . Obdobná situácia sa rysuje i u nás, kde pri 
výrobe:' pyrito\·ých koncentrátov z chudobných rúd sa nedosahuje efektívna pro
dukcia . 

štatistika slovenskej ťažby suroviny 

Ťažba úpravárenských pyritových rúd a výroba pyritových koncentrátov v po
sledných rokoch na Slovensku značne kolísala pre zmeny a požiadavky na kvalitu. 
suroviny. Preto väčšina údajov je neporovnateľná . Z pôvodne forsírovate!nej 
ťažby pyritových rúd v Smolníku (v r . 1959 ťažba 166 870 t glimov s obsahom 
7,02 % S) sa prešlo v nedávnom čase hlavne na spracovanie partií s vyšším 
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Parametre hlavných pyritových ložísk v oblast i Malých Karpát. 
Tabuika č. 1 

Mno mocn sť/ smer/ oko!. 
okolná 

obsah 
ob a h dobýv. 

geolog. úži tk. použi de pod- stav 
loi.iska pl hy sklon 

J dnot. 
hornina 

zlozky 
skodliv ín 

mienky 
prieskumu 

výroba čias toč. 1952-57 
Pez.inok - Io- do 8lJ m/ SZ - ]V/ 18-22.33 mol n.í (iha do 
zisko ugustin dli:ka lOOlJ m 45° na s % s - pyrit. 

p vrch. hlbky 15:J koncent. 
ťažba -200 m) 

,-
~ ,o ' " o Jablonové ( Pc- 15 m,'dli.ka ť()O' ..J50 "' .;:: 15,87 % zinok) ložisko ~ o _;. 1 55 - 57 llll m na S > ..c s - " " Turecký vrch 
, ..... ,v 

"' .; ~~ . 
:::3 !? JJ "'u 

-g a-a -~ :ä ~ -><:--:::: ti~~ :ť.B] ..,. "' 
• 0 l;; - ,a, ..... >] >-

.. ..,.~ 
N '- o ·:J ~ E- ..,. 

Pezinok - Io-
do 20 m 'dlžka /-!0-70° 15,75 ~o podzemn,í zisko ertov 120 na S z s -

" ťažba 
1956 - 53 

kopec m 

1 

_J 



. 

obsahom Cu. Za rok 1969 naproti tomu sa spracovalo 170 kt rúd už iba s ob
sahom 5,29 % S a popri hlavnej výrobe medeného koncentrátu sa vyrobilo 
16 287 t koncentrátu s 39,54 % S, čo zodpovedá obsahu 6645 t síry. 

Celkovú pozíciu Slovenska v rámci ČSSR v tomto smere charakterizujú tieto 
údaje z posledných rokov ( v tis. t kýzového koncentrátu) : 

O máci pyrit. koncentrát 

Rok 
ČSS R 

1 

z 1oho SSR 

1966 352 17 
1967 376 ]9 
1968 3'3U 16 
1969 16 

Doporučil : F.udolf 2ákovský 

Dovoz sírnych surovín ( tis . t S) 

pyrity 

49 
37 
31 

rýdza síra 

238 
237 
287 

Geologický prieskum, n . p., 
Spišská Nová Ves 
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Pyrites 

STANISLAV POLÁ K 

Wi.th the ex.ceptiun of the short-daited all1.d imsign'iiioaint eX:pl.oi.tabion u:f S1Ulphur 
d eposit Vigia.šská Hut.a) the main supplier OJf stiLph,u,r raiw ma,terials IÍll1 Slovadma are 
deposits of iron sul,phldes ocoumng eitiher Íiil prqper <aJOcumulations or a coompainyiing 
ores of ooloUJred metal.s (fúg. 1). T he eXU)1oilúalti,on of man.omirnenal pyu;1íte d~sits 
0fPpelainS to be .niot eoonamic IJlOWlaidiays for rthe 0.0W OOIIlitelnt of su]JplWJr- (up tó 25 %) 
as the Jeniruoles of 1tllIIl!P- ores of gOQd q.ool.irty known rtlllll 1I10W (Smolaúk depooit) have 
alJready boon mmed out; present proiduotiion of py1I1iJte .oo:n.oontrna.tes aotruiaJ.ly ir~e
sents ia 5UboridilnJate pr,oduct in IŤ/ľeaitrnent of oopper (Sm.dliník) irespec:tively of poly
me1J:llllic oo-.e<, od' veÍln type (deposit Bainská ŠtiJaivtil!Íďa). 

The aoornnuiliartň,o,ns of pyri,tes la,rgest lin VIOlume in Slov.a1kia are ooncenrorated 'Íiil 

metarrncn,phooed deposit.s, onigiin.ar]Jy eX!hraJJartnJoniatlsed,imen.1Jacy, of the E)a.rlier Palleozai.c 
up to t!he Caiml:mam, bound 1Jo the ba5ic sedimenlba,ry-ivolcamk oomplex. The distinct 
banded mr-uctnJre of the minera!liiz.ation and its fl'equent oon.neo!Jion wi/th graa>hilti.c 
painametamor phrutes prQVes best the pr,i_mary chairacter of sedi.men1JatÍOll1 dn reduction.al. 
environnnenrt;, even not ooncea'led completely by p:"Ogressiive metannor,phosi.s oonnected 
wi'1Jh metaimorphQgene ~a,ther.im.g cryst01Uimtion amid certain onignation of sulphtdes. 
Whrle 1Jhe accUl!llu.l!al'tions of this ty.pe in the re~on ,of 1Jhe Malé K.larpaity Mt.s. (see 
figs. 2 ,and 3) arre J10lt acc.ompainied by higher content of ore milnerials (wdth the ex
cepti.an of ia smaill oomixture of Ni and Oo), iat the seoond .Lairgest objeczt of ithat type 
(Smollník depooiit) there is a distinct presence of impregrľational chaloopyrite rn.ine
railiwatil()IJl, to whioh exp1oita1ňon has been maiinly ooncen.<tn-ated 'IllOVJlll.dlays) (fig. 4) . 
At the deposllls of the Mlailé K.airpaty Mts. (Peri.nok-Pernek) themnal a1ter.aition of pyri
te into pymr,hotite is marnifested locally at the periphery of small Varisc.ia,n gramdtoid 
intrusions; =logous processes at t he Heľpa deposit have led to ,it.s oomplete depre
cia,tion. 

Other occwirences anu ,ae.cumulatiO!n.S of pyri)tes i!n SlOV!akiJa (Hydirothermal veins, 
layers of sedimemts) represent only a local dewelqpment WIÍlth less itham aiverage quali
ty of the ,raw m.aiterial. Therefore in future art.tenticm w.íJl be mainly concentrated to 
oomplex py.ri te - polymetallic raw mat eI'ials of impregnaticm chairacter, which appear 
to be the most perrspecti.ve ones. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. lll . (1971} č . 12-13 

Ložiská stavebných kameňov na Slovensku 

JOZEF MICHEL 

Note sur les gisements de pierres de con stru ction en Slovaquie 

L'article traite gisements de pierres de contruction en Slovaquie, carrieres appartenant 
aux difrérentes organisations exploitantes. hatiere d'xploitation, préparation et méthodes 
de prospection. 
Les picrres de construction sont exploitées presque dans toutes Ie~ montagnes slovaques 
et pratiquement dans toutes les íormation s géologiques des Carpa!es Occidentales. 

Stavebný kameň tvorí významnú surovinovú bázu priemyslu stavebných hmôt. 
Jeho ťažba sa datuje od naj starších čias a organizačne sa vyvíjala v rôznych 
ťažobných organizáciách ( súkromných i šttánych) , preto je vefmi obťažné šta
tisticky vysledovať celkovú ťažbu . 

Stavebné kamene sa vyskytujú skoro vo všetkých geologických útvaroch na 
S'.ovensku - v kryštalických masívoch, druhohorných útvaroch budovaných 
hlavne sed imentárnymi horninami, neogénnymi vyvrelinami a paleogénnym i 
pieskovcami. Technologicko-ekonomické parametre stavebných kameňo\· karpat
skej sústa·;y sú horšie ako po:lobné horniny geologických útvarov Českého ma
sívu. 

Na Slovensku , vzhľadom na značnú tektonickú porušenosť na1starších hornín, 
sa najčastej sie používajú magmatické výlevné horniny: andezity, čadiče, porfýry, 
ryolity. mdafýry a diabázy. Z hlbinných: žuly a granodiority. Z metamorfova
ných sa používajú ruly, migmatity a amfibolity. Zo sedimentárnych sú to vá
pence, kremence, arkózy a pieskovce, dolomity a travertíny. Dotera jšie zistenie 
rozmiestnenia ložísk stavebného kameňa na Slovensku bolo vefmi nerovnomerné. 
Posledné prieskumy urobené formou surovinových štúdií poukázali na dalšie 
veľmi nádejné lokality i v doteraz nedostatkových oblastiaé východného a juž
ného Slovenska. 

Geologická charakteristika a popis ložísk 

Lož i ská v kryš taliniku 

V kryštaliníku sa naj" astejšie ťažia žuly a grano:liority, prakticky vo všetkých 
jadrových pohoriach na Slovensku. Na jvýznamnejšie lomy sú v Malej a Veľkej 
Fatre (Dubná Skala, Bystrička , Légiolomy pri Turanoch, malé lomy v Matejko
vej), v Malých Karpatoch (Devínska Nová Ves , Bratislava, Harmónia). V Níz
kych Tatrách sa ťažia najmä ruly a migmatity <Bremo, Beňuš) a amfiboli ty . 

Ložisko Dubná Skala 

Lomy na stavebný kamen na lokalite Dubná Skala sú založené \. horskom 
masíve Minčola neďaleko Vrútok, po oboch stranách Dzuranovho potoka. Na-
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chádzajú sa v granociioritovom pásme kryštalinika Malej Fatry. T vorí ho roz
siahle teleso bio:itického granodioritu patriace k hybridným granodioritom. Telesá 
granodioritov prerážajú bázické horniny príbuzné lamprofýrom. Tektonické de
š trukčné vplyvy sa prejavili na granodioritovom masíve rôznou mierou priesto
rove i v intenzite. Na pravej strane doliny, v ktorej v súčasnosti sa sústreďuje 
ťažba suroviny, je tektonické porušenie intenzívnejšie ako na protiľahlej strane. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti g ranodioritov sú značne premenlivé a L'.Ívi,lé od stupň:i po• 
rušenia a premeny horniny. Hornina v neporušenom stave má pevnosť v tlaku po vysušení od 
1600 do 250<J kp/cm1

, po nasiaknu tí od 1250 do 2150 kp/cm2 (podla správy TSUS v Novom 
Meste n Váhom), po zmrazení 1517 kp/cm2, objemovú nasiakavosť od 0,8- 1,5 go (TSUS 
0,1 75 % ), mt-liteľnosť sa pohybuje od YU0- 1600 kp/cm2/cm3 (TSIJS) 1000 kp cmJ/cm 3 obrus 
0, 13 cnľ1cm1 , ot!k Los Angeles (TSUS i i3,2 %, merná hmotnosť 2/i8 g/cmJ. llorníM vyhovuje 
požiadavk~m na výrobu vsetkých druhov lomového kameňa 1. a II. akostnej triedy (t. j. ne
triedeného, triedeného, záhozového a regulačného kameňa) na výrobu ces tného a železničného 
štrku 1. akostnej triedy. Hornina vyhovuje a1 podmienkam CSN na výrobu krajníkov l. akosti 
a na výrobu obrulm!kov a dlažobných kociek. Navetraná hornina je vhodná ,en pre II. akostnú 
skupinu. Pre tektonické porušenie horniny v ložisku, tvorí odpad pri fažbe suroviny 15 - 20 uo 
časť sa z neho dá použiť ešte na menej náročné účely. 

Su rovma ;; lokality Bystrička pri Kralovanoch, ťažená v lome má po::!la správy fSÚS 09ó·11 
tieto technologické parametre: merná hmotnosť 2,66, nasiakavosť v % 0,177, pevnosť v tlaku 
po vysušení 1812 kp 1cm2 , po nasiaknutí 1448 kp,cm2, po zmrazení 1549 lcp/cm2, pevnosť v mel
není 1000 kp cm', odk Los Angeles 15,5 % , ohrusnosť (podla Bohma) 0,88 cm1icm2• Surovina 
vyhovu1e podla ON 1504 pre všetky druhy lomového kameňa I. akostnej triedy, ďalej podla 
CSN 721511 pre kamenivo do betónov, vrátane štrkov pre cesty a železnice. V prípade vhod
nej š1 iepate!ností mo-2no z nej vyrába ť kocky, krajníky a obrubníky. Surovina sa používa v sta
vebníctve (Cesmé ~tavby, Váhos!av, Doprastav a iné), resp. na rekonštrukcie ždczničného zvršku . 
Ročná fažba je 155 OOO t/ 19í0. 

Lo ži ská v mezozoiku 

V mezozoiku sa ako stavebné kamene ťažia takmer všetky horniny jednotlivých 
pohorí v celom stratigrafickom rozsahu. Melafýry sa ťažia hlavne v chočskej 
jednotke v bielovážskej sérii v Malých Karpatoch ( Soložnica, Petrklín, Lošovec) 
a v Nízkych Tatrách (ložisko Malužiná). Kremence sa ťažia hlavne v Nízkych 
Tatrách (Podbrezová). Vápence, piesčité a dolomitické vápence a dolomity ako 
stavebný kameň sa ťažia v bradlovom pásme ( hlavne na Považí ) v Tunežiciach 
a Trenč. Teplej, na Orave v Párnici; v obalovej krížňanskej a chočskej jednotky 
- prakticky vo všetkých pohoriach, najmä však v Malých Karpatoch, Strážovskej 
hornatine, Malej a Ve!kej Fatre, Nízkych Tatrách a v Tríbeči. 

Ložisko melafýru Malužiná 

Podľa najnovších údajov melafýry vystupu júce v chočskej jednotke maiu s1me 
stratigrafické rozpätie, spodný perm-kam pil (Bi e I y - Ma he I 1960) . Vystu
pujú v mohutnom pruhu na ju.mom úpátí ízkych Tatier a dobývajú sa v lome, 
pri Malužinej, v údolí potoka Svidovo. 

Ložisko je budované výhradne melafýrovými horninami (melafýrovými porfý
ritmi ), ktoré sa detailnejšie delia na typy celistvé, porfýrické a mandlovcové. Pod
ložie melafýru nie je v oblasti ložiska známe. Melafýrové horniny boli silne 
tektonicky porušené. To sa prejavuje ich podrvením a vznikom mylonitových 
pruhov, z ktorých najvýraznejší má priebeh zhruba V - Z a je miestami široký 
až 10 m. 

Fyzikálno-mechanické vlast nosti horniny· merná hmota 2,78 g cm3, nasiakavosť 0,10 %, pev
nosť horniny v tlaku po vysušení 1802 kp/cm2

, po nasiaknutí 1629 kp cm2, po zmrazení 
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15% kp/cm2, pevnost v melení 1384 kp:m cm3, otlk Los Ani;elcs 14,0 obrus podla Béihma 
0,32 cm3/cm~. Hornina \'yhovuje po2iadavkám normy O 72] 504 pre lomové kamene I. akost
nej triedy, daleJ podla CS 721511 pre kamenivo do betónu, vrátane štrkov pre cesty a želez
nke. Pre zlú št iepateinosť a odlučnosť &a nehodí na výrobu opracovaných lomových výrobkov. 

tlG -
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1 
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2 
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Vápence sa ťažia v n iektorých lomo;:h pre rôzne stavebné účely. V stavebníctve 
možno však použi ť iba Yápenec, ktorý obsahuje menej ako 88 % CaC03. Prí
kladom tohto typu vápencov je: 

Ložisko ľunezice . V lone tvorí surovinu piesčitý váf)f'nec grestenských 
vrstiev Butkovského bradla. Grestenské vrstvy sú súčasťou detritického sú
nstvia spodného liasu pieninskej série vútomého bradlového pásma. Sú to 
žltohnedé, hnedé až hnedosivé strednozmné až hrubozrnné silno piesčité vápence, 
miestami až pieskovec s vápnitým tmelom a drobnými úlomkami krinoidov. Sú 
hrubolavicovité, lavice 20 až 100 cm mocné. Nad grestenskými vrs tvami ležia 
vrchnoliasové, tmavosivé až čierne vápence, menej piesčité s hojnými celistvými 
polohami čiernych rohovcov. Celý ložiskový komplex má veľmi strmé uloženie, 
až 85°k S. 

Technologické parametre horniny sú veľmi dobré. Merná hmotnosť je 2,66 g/cm3, nasiakavosť 
0,33 %, pevnos ť v tiaku po vy3ušení 2660 kp/cm2, po nasiaknutl 1480 kp,'cm2, po zmrazení 
1300 kp/cm 1, pevnos ť v mclení 1333 kp. cm/cm3, otlk Los Angeles 9,2, obrusno, ť podla Boh ma 
0,27 (TSUS 1965) . 

Hornina vyhovuje požiadavkám ON 721504 na výrobu v}r •kých druhov lomového kameňa 
1. triedy, vyhovu je CSN 721511 na výrobu kameniva pre stavebné úče l y. vrátane cestn~ho 
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a železničného štrku I. akostnej triedy. Používa sa v stavebníctve ako hrubé drvené kamenivo 
z tektonicky drvených partií. 
vo frakciách 0/16, 16/32, 32/63, 63/125 a lomový kameň (regulačný, záhozový a pod.) . Ročná 
ťažba 97 000 m3 1970, výroba 189 OOO t. Velký vnútorný odpad (15-20 % ) tvorí materiál 
z tektonických porúch. 

Ložisko Trenčianske Mitice je budované strednotriasovými vápencami, dolomi
tickými vápencami ( až dolomitmi) strážovskej série, sivej, svetlosivej, tmavosivej 
farby. Vystupujú v troch samostatných kryhách ponorených do dolomitov, ktoré 
sa v blízkom okolí ťažia pre stavebné účely. Pri posledných prieskumných prá
cach sa zistilo, že vápence strednej kryhy majú vyšší obsah CaCO3 ako 88 % . 
Preto sa uvažuje s ich náročnejším použitím, (chémia, výroba vápna). 

Ložiská dolomit o v ťažené pre stavebné účely sú hlavne stredno 
a vrchnotriasového veku, najčastejšie sú súčasťou chočskej jednotky. Známe sú 
z Malých Karpát (ložisko Buková -Trstín), z Inovca (ložisko Hubiná), Strá
žovskej hornatiny (ložisko Mníchova Lehota, VeJká Čierna, čiastočne Šuja), vo 
Veľkej Fatre (ložisko Rakša pre Prefu v Diviakoch), Nízkych Tatrách (ložisko 
Rakytovce pre Prefu vo Vlkanovej), v pohorí Žiar (ložisko Remata), na východ
nom Slovensku je známe ložisko Brekov, Trebejov, v Stratenskej hornatine ložisko 
Vernár a ložisko Muráň z Muránskej planiny. Väčšina týchto ložísk, hoci sa 
s úspechom využíva v praxi, nevyhovuje doteraz platnej ČSN 721513, najmä 
s ohfadom na trvanlivosť, mrazuvzdornosť. Napr. dolomit z lokality Rakša 
v Turci má pod!a správy TSUS nasledovné hodnoty: merná hmotnosť 2,79, 
nasiakavosť 0,36 % , pevnosť horniny v tlaku po vysušení 1370 kp/cm 2, pevnosť 
melení 666 kp/cm2/cm3, otlk Los Angeles 23,6, obrusnosť podľa Bohma 0,53 
cm3/cm2 

•• Hornina vyhovuje požiadavkám ČSN 721511 na výrobu kameniva 
do betónu, na maltové piesky, plnivo do živičných zmesí (filter) a pod. Vzhta
dom na krehkosť a nízku odolnosť voči meleniu nie je vhodné pre cesty (povr
chovú úpravu ciest a na výrobu asfaltovo-betónových kobercov). 

Dolomit z lokality Rakytovce ( ťažený pre Prefu vo Vlkanovej) vyhovuje ako 
kamenivo do betónu nižšej triedy ako B/ 170, sírnatosť má O, 1-0,2 % , nasiaka
rnsť 0,2- 2,8 % , pevnosť v tlaku 603 kpícm2

• 

Ložisko V elká Či.erna 

Dolomity výhradne pre stavebné účely sa ťažia v lome Baranová v katastri 
,Jbce Veľká Čierna. 

Dolomity predstavujú jednu úžitkovú surovinu na ložisku. T voria širokú škálu 
zrnitostných a farebných typov s pozvoľnými prechodmi - dolomity celistvé, 
neporušené, dolomity celistvé brekciovité, pevné dolomity, pevné brekciovité dolo
mity, dolomitícké piesky a dolomitický prach. 

Pod[a posudku TSUS z r . 1965 hornina v prirodzenom stave má p:imerne dobrú pevnosť po 
vysušení (1 050 kp/cm2

) po nasiaknuti (900 kp/cm2 ), po zmrazení (820 kp 'cm2 ), pernos ť 
v melení 865 kp/cm2/cm3 ,o,lk 40,5 %, obrus 0,7821 cm 1 cm2, obj . hmotnosť 2,77 g/cm3, nasia
kavosť váhová u, 185 % . 

Hornina vyhovuje poiiadavkám ON 72 15 04 na výrobu všetkých druho·, lomového kameňa 
11. akostnej triedy (pokial odlučnos(, rozpadavosť vyhovie požadovanému účelu) , podla CS 
72 15 11 v jemnej frakcii na výrobu kameniva do betónu. Podla skúšok na betónových kockách 
(TASUS 110 Zvolene) pevnosti betónovej zmesi vyhovujú pre betóny zn. 250, 350, 400. 

Ložisko paleogénnych pieskovcov - Králiky 

Ložisko Králiky sa nachádza SV 011 obce Králiky - okres Banská Bystrica. 
~a ložisku sa ťažia paleogénne pieskovce, zaradené do eocénu; vplyvom vetrania 
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sú väčšinou farby svetlohnedej, žltohnedej, miestami i načervenalej : v čerstvom 
stave farby šedej. Prevažne sú vefmi jemnozrnné, slabo siudnaté, s vápnitým 
tmelom. Z pieskovca sa vyrába lomový kameň, bloky pre soklové murivo, obrub
níky a pod. 
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Obr. 2 - Profil ložiskom Ve!ká Čierna (podla 1. Árendárika) 
1 - sutina, 2 - paleogén-zlepence, 3 - dolomitický piesok, 4 -- pe·, ný celistvý dolomit 

J:ig. 2 - Profile of tbe deposit Ve!ká Cierna (according to 1. Arendárik) 
l - Scrce, 2 - Paleogenc - conglomerates, 3 - Dolomite sand, 4 - Solid 
compac1 dolomite 

Tech nologické parametre horniny: Objemová hmotnosť sa pohybu je od 2,544 g/crn3 - 2,69 
g/cm3; merná hmotnosť od 2,72 - 2,80 g/ cm3; pórovitosť od 2,3 - 14,1 ~o: váhová nasiakavosť 
od 2,70 - 12,1:i %; mrazuvzdornosť okolo 1 % (úbytok na váhe ), výs ledky otlku veirni ~lé 
od 39,1 % Jo 97 % (!); pevnosť v tlaku na vysušených kockáci, sa pohybuje od 302,6 kp/cm2 

'.io 1869,4 kp/cm2 • Preto podla CSN 721511 nevyhovuje pre cestné účely - iba pre podradnejšie 
použitie ako lomový kameň (soklové kamenivo a obrubníky) . 

Veľké množs tvo malých i väčších lomov miestneho významu bolo v prevádzke 
v minulosti a je i teraz v ťažbe najmä v paleogénnych súvr5tviach na východnom 
Slo .-ensku (napr. v Levočskom pohorí, kde sa ťažil i pieskovce i pre náročné 
kamenárske výrobky - dekoračné kamene, -::yklopské murivo, atď . ) . 

Ložiská v neovulkanitoch 

Z neogénnych vulkanitov celkom prevládajú andezity vyskytujúce sa hlavne 
v centrálnych častiach neovulkanických pohorí, ako sú: Detvianské pohorie (Det
va, Ježová, Podkriváň), Poľana (Javorie, Detva -Pliešť, Stará Huta), Pliešovské 
pohorie (S ása), Štiavnické pohorie ( Bzenica, Kozárovce), Krupinská vrchovina 
(Hanišberg, Fisberg, Horný T isovník, Devičie, Tepličky), Kremnické pohorie 
(Horná štubúa), Vtáčnik (Byslričany, Malá Lehota. Horná Ves) . Na východnom 
Slovensku sú Io Prešovsko-Slánske vrchy (Fintice, Záhradné, Maglovec, Vechec, 
Ruskov, Slanec) a Vihorlat (Vinné). čadiče sa ťažia vo Fiľakovskej vrchovine, 
kde je viac významných lomov (Konrádovce, Bulhary, Čamovce). Ryolity v mi-
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nulosti hojne používané v stavebníctve a pre cestné úče ly (Nová Baňa, Hliník 
nad Hronom, Vyhne) sa teraz ťažia v menšej miere. Z veľkého počtu ložísk 
neovulkanických hornín uvedieme geologické pomery niekoľkých typických ložísk. 

Ložisko andezitu Horná Štubňa nachádza sa v severných výbežkoch Kremnic
kého pohoria, cca 1,5 km SV od obce Horná Štubňa, buduje kopec Spitzberg 
(kóta 950). Andezity tvoria na ložisku prúdy malej hrúbky a príkrovy, z nich 
najmohutnejší tvorí spomínaný kopec Spitzberg. Po stránke mineralogicke j sú 
dvojakého typu: andezity amfiholicko - pyroxenické a andezity hypersten
augitické. Amfibolicko-pyroxenický andezit tvorí najvrchnejšie partie ložiska. 
Je farby šedej alebo naružovelej , pričom ružové až načervenalé polohy andezitu 
sú väčšinou menšej tvrdosti ako andezit šedý. V po:lloží amfibolicko-pyroxenic
kého .!ndezitu, v nižších polohách andezitového prúdu kopca Spitzberg vystu
puje andezit hypersthén-augitický , makroskopický tých istých far ieb. Podložie 
prúdu andezit ov tvoria tufy s algomerátmi pyroxenického andezitu . 

Technologické parametre suroviny z I. a I I. etáže vyhodnotené TSúS v Novom Meste n/Vá
hom v r. 1965 bÚ na sledovné: 1. etáž: merná hmotnosť 2,62 g/cm3, nasiakovos ť 0,85 % , pevnosť 
horniny v tlaku po vysušení 1830 kp/cm2

, po nasiaknutí 1689 kp cm2 , po 1mrazení 1467 kp/cm2, 

pevnosť v melení 1389 kp/cm2/cm3 otlk Los Angeles 15,5, obrus pod!a Bohma 0,23. Hornina 
vyhovuje požiadavkám ON 721504 na výrobu všetkých druhov lomového kamena I. akostnej 
triedy, ďalej ČSN 721511 na výrobu kameniva a pre železnice I. ako5lnej triedy, ďalej ČSN 
7222510 na výrobu dlažobných kociek I. akostneJ triedy a ČSN 722511 na výrobu obrubníkov 
a krajníkov I. akostnej triedy. Hornina ťažená na II. etáží (porušená) vykazuje horšie vlast
nosti: vyhovuje iba II. akostnej triede na výrobu všetkých druhov lomového kameňa , vyhovuje 
CSN 722511 na výrobu obrubníkov, nie však krajníkov. 

Tieto výsledky neboli potvrdené skúškami z posledného geologického prieskumu 
v r. 1965, podľa ktorého surovina vyhovuje iba pre po:lradnejšie účely, ako je 
výroba kameniva do betónu značiek nižších ako je B 135, do betónov chránených 
prd zamrznutím vo vlhkom stave a výrobu štrkov pre menej namáhané vozovky. 

IOO 
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Obr. 3 - Profil loziskom Horná Štubňa (pod[a V. Krá!a) 
1 - sutina, 2 - aglomerát, 3 - andezit fialovo červený, 4 - andezit sivý 
Fíg. 3 - Profile of the deposit Horná Štuhňa (according to V. Krá[) 

1 - Scrce, 2 - Agglomera te, 3 - Violetishred amlesite, 4 - Grey :mdc5ite 

400 

1 



Na základe týchto skúseností a výsledkov skúšok možno povedať, že na lokalite 
~ú viaceré typy andezitov, s rôznymi technologickými vlastnosťami. 

Ložisko andezitu Fintice sa nachádza 1 km SZ od obce Fintice. V okolí je 
n iekofko ďal š ích kameňolomov ako Záhradné a Fintice 11. Ložisko andezitu je 
pretiahnuté v SZ - JV smere v dížke asi 300 m. Ložiskové teleso preniklo k po
vrchu pozdlž poruchovej línie SZ - JV smeru. Podložie andezitov tvoria paleo
génne pieskovce a ílovce vnútorného flyšového pásma. V strednej časti ložiska 
vystupujú p ieskovce a j v nadloží andezitu. To dokazuje hypoabysálny charakter 
andezitového telesa. Petrograficky môžeme horninu označiť ako amfibolicko-py
roxenický andez it ( až autometamorfovaný andezit ). Andezit je prevažne sivej 
farby s odtieňmi do tmavomodra, kompaktný s nerovným až lastúrnatým lomom. 
Fyzikálne vlastnosti suroviny sú pomerne premenlivé a závisia najmä od stupňa 
zvetrania horn iny. 

Nasiakavosť sa pohybuje v medziach od 0,65 do 2,33 %, mrazuvzdornosť od 0,09 do O 91. 
pevnosť v tlaku ou 853 do 1321 kp/cm2, pevnosť v meleni od 870 do 1045 kpcm 1cm3, otlk Los 
Angeles od 17,4 do 21,8 % . 

Andezit je veimi vhodný na výrobu štrkov a lomového kameňa a ostatných kamenárskych vý, 
robkov na stavbu ciest, železnic a betónov. Výroba granulovaných drvln je náročná pre doštič
kovitú odlučnosť andezitu. Pre nedokonalú šiepateinos( je málo vhodný na výrobu dlažobných 
kociek . 

Ložisko čadiča - Bulhary . čadičový prúd, v ktorom sú založené kameňolomy , 
rozprestiera sa V od obce Bulhary. 

Cadičový prúd reprezentujúci ložisko stavebného kameňa vystupuje na povrchu 
len v úzkom páse V - Z smeru, ktorý dosahuje šírku 150 m. J smerom sa ponára 
pod čadičové tufy a tufity, dosahu júce až 80 m mocnosť. Hrúbka vlastného čadi
čového prúdu je až 60 m. V podloží čadičového prúdu ležia prevažne čadičové 
tufity, miestami s polohami útržkov čadičových trosiek a čadičov, príp. je čadič 
uložený priamo na pieskovcoch, pravdepodobne oligocénneho veku. čadič je 
vyvinutý v podobe lavíc až dosák. Pet rografieky je charakterizovaný ako pyro-
xenieký čadič veľmi konštantného zloženia. Hornina je farby čiernosivej, matného 
lesku a nepravidelnej odlučnosti. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti suroviny sú nasledovné: hmotová nasiakavosť 0,33 až 0,98 %, 
objemová nasiakavosť 1,20 až 2,95 %, mrazuvzdornosť 0,15 až 0,29 %, pevnosť v tlaku 1235 
ú 3143 kp/cm2, otlk Los Angeles A 16,2 až 28,3. 

Surovina je vhodná na výrobu štrkov a drvín pre cestné a železničné stavby 
a na výrobu dlažobných kociek 1. akostnej triedy. 

Technológia, použitie a prieskum stavebných kameňo\" 

Technologická charakteristika a použitie hornín ako stavebných kameňov závisí 
predovšetkým od ich fyzikálno-mechanických vlastností. Technologická úprava 
suroviny závisí od jej použitia. Okrem základnej úpravy ( drvenie, triedenie) sa 
najnovšie zavádza i pranie jednotlivých frakcií kameniva. 

Tektonické porušenie je najviac evidentné u magmatických hornín, u ktorých 
drvené a mylonitové zóny výrazne zhnehodnocujú ložisko a to aj tým, že umož
i'mjú hlbší dosah povrchového zvetrávania. Tieto tektonické vplyvy sa prenášajú 
aj do procesu úpravy, zvyšujú jej náročnosť. Nutná je úprava drvením, triedením 
a praním rôznych typov magmatických hlbinných hornín - žúl, granodioritov. 
U výlevných hornín typu andezitov-čadičov, je vo väčšine prípadov potrebná 
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Obtázok 4 - l.ožiskii sta t!bných kameňov na Slovensku 
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Zoznam ložísk stavebných kameňov na Slovensku 
Tabuľka č. 1 

1 
č . Ložisko Okres Použitie Dobývacie Úprava Ťažba/r . Stav 

podmienky prieskumu 

1. Dubná Skala 
1 

Martin stav. účely lom-viac- drvenie 1964 
cesty, želez. etážový triedenie 

pranie 

2. Bystrička D. Kubín stav. účely . . 155 OOO t 
cesty, že lez. 

3 Lipt. Dúbra. L. Mikuláš " - - - 1966 

4. Vcl. Čierna Žilina prefabrikáty lom-viac- drvenie 1967 
etážový triedenie 

5. Raksa Martin hut)·, št. úč. 
. 1969 

6 Červ . Skala Brezno stav. účely lom . 1959 

7. Rakytovce Zvolen prefabrikáty . . 90000 t 1962 

8. Tunežice P . Bystrica lom. kameň lom-viac- . 97 OOO t 1959 
cesty etážový 

9. Bralo D. Kubín cesty 
. . 15 OOO t -

10. Jabloňové Žil ina . . . 19 OOO t -

11. Mojtín P. Bystrica . lom . 18 OOO t -

]2. Vrícko Mart in . . . 12 OOO t -
1 

Podsá,dy D . Kubín . . . 22 OOO t i 13. -

14. Buková Trnava st. kameň stenový . 75 OOO t 1958 
lom 

15. Bzince N. Mesto . . . 27 OOO t 1965 
n . V. 

16. Cajla Bratislava- . . . 48 OOO t -
vid iek 

17. Čach tice N. Mesto . . . 71 OOO t 1962 
n . V. 

1 
18. Čakanov - Trenčín " . . 29 OOO t -

/!ára 

19. Dech tice Trnava . " . 114 000 1 1966 

20. Dobrá T rnava " . . 17 OOO t 1964 

21. Jablonica 
1 

Senic.a " . " 92 OOO t 1966 

22. Katruša - " " " 63 OOO t 1969 

23. Krnča 
1 

- " " . 71 OIJO t 1969 

1 
24. Pohranice it ra " " " 40 OOO t 1966 

25. Trenč . Milice Trenčín 
. . . 67 OOO t 1968 

26. Hubiná Trnava terazzo . 57 OOO t 1957 .. 
27. Mn.ích. Trenčín staveb úč. 

. . 559 OOO t 

1 

1966 
Lehota 
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č. Ložisko Okres Použitie 

28. Malužiná L. Mikuláš cesty 
železnice 

29. Lošonec Bratislava- . 
vidiek 

30. Marianka . st. účely 

31. Rohožnik . . 
32. Honce Rožňava cesty 

33. Čoltovo Rožňav.a 
. 

34. Beňatin.a 
. 

35. Jedlice . 
3~. Podolínec Poprad . 
37. Brekov Humenné cesty 

st. účely 

38. L"ldmovce Michalovce 
. 

39. Trtbejov Košice 
. 

40. Olcnava Sp. N. Ves železnice 

41. H . Štubňa Martin st. účely 

42. M. Lehota Prievidza " 
43. Bystričany- Prievidza 

. 
Dolina 

44. Deričie Zvolen cestné úč . 

45. Tepličky Zvolen . 
46. Vtáčnik Prievidza . 
47. Husiná R . Sobota " 

48. Rimavica R. Sobota . 
4Y. Podhory Zvolen . 
50. Kalvária Žiar n . Hr. . 
51. Kozárovce Levice . 
52. Obyce Nitra . 
53. Rybník Levice st. kameň 

n. Hr. 

54. Maglovec Prešov cestv 
st. 6čely 

55. Plešany Trebisov . 
56. Slance Trebišov . 

.(04 

Dobývacie 
podmienky 

stenový 
lom 

" 

" . 
stenový 

lom . 
. 
. 
" 

viac etáž. 
lom 

viac etáž. 
lom . 

. 

. 

. 

. 
stenový 
lom 

11. etáže . 
" . 
. 
. 

stenový 
lom . 

. 

. 
2 etáže . 

Pokračovanie tabulky č . l 

Úprava Ťažba/r . 
Sta v 

prieskumu 

drvenie 1965 
triedenie . 66 OOO t 1960 

" 88 OOO t 1963 . 34 OOO t 1966 

drvenie 50 OOO t -
a trieden1 . 

60 OOO t -. 34 OOO t -. 120 000 t 1967 . 25 OOO t -. 63 OOO t 1967 

. 99 OOO t 1957 

. 33 OOO t 1957 . -. 1960 . 

. 1969 

. 16 OOO t -

. 
26 OOO t -. 13 OOO t -. 51 OOO t -. 26 OOO t 1968 

" 27 OOO t 1968 . 14 OOO t -. 66 OOO t 1964 

. 64 OOO t 1956 . 75 OOO t 1966 

. 
72 OOO t 1967 

. 37 OOO t 1969 

" 46 OOO t 1954 

' 

1 

.1 
1 
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Pokračovanie tabulky č . 1 

č. Ložisko Okres Použitie Dobývacie Úprava Ťažba/r . Stav 
podmienky prieskumu 

57 .. Vechec Humenné . . . 137 OOO t 1954 

58. Vinné Mich.alovce . 
lom . 205 OOO t 1968 

59. Záhradné Prešov . 
2 etáže . 42 OOO t 1969 

60. Kanaš Prešov . 
lom . 37 OOO t 1960 

61. Fintice Prešov . 
lom . 17 OOO t 1954 

62. Ruskov Košice cesty . . -
železnice 

63. Brekoy Trebišov. cestné úč . . . 70 OOO t 1966 

64. Juskova Vranov n . T . . . . 30 OOO t 1966 
Vola 

65. Dubina Zvolen . . . 80 OOO t -
66 . Badin Zvolen st. účely lom drvenie 1964 

Prela pranie 

67. Hanišberk Zvolen . . . 1966, 

68. Sása Zvolen . . . 1964 
1 

úprava drvením a triedením - vo vacsme lomov sa upravuje na frakcie 0-4, 
4-8, 8-16, často ešte 16-22, 22-32, 32-63, 63 - 125. 

Sedimentárne horniny sa upravujú bežným spôsobom drvením, triedením 
a paním . Triedi sa na frakcie 0-4, 4 - 8, 8 - 16, 16-22, 22-32, 32 - 63, 
63 - 125 (ložisko Ladmovce vápenec), alebo v špeciálnych frakciách, napr.: dolo
mity ako terazzová drvina druh člslo 1, 2, 3, 4, 5 napr. na sklársky dolomit (Ma
lé Kršttňany), alebo frakcia 8/ 16 hutný dolomit pre hutníctvo (Mníchova Le
hota. 

Ostatné údaje o spôsobe ťažby, úpravy, použití a ťažbe (rok sú uvedené 
v tabuľke č. 1) . 

Záujem o stavebný kameň je sústavný a možno predpokladať, že v blízkych 
rokoch sa ešte zvýši najmä pre rekonštrukciu cestnej siete, výstavbou dialnice 
a hlavne pre zabezpečenie drveného kameniva ako náhradny 1,a ťažbu štrkopies
kov, ktorá je najviac komplikovaná s ochranou pôdneho fondu . 

V posledných rokoch sa začalo s regionálnym zhodnotením možnosti výskytu 
stavebných kameňov. 

V 1í túdiách sú spracované všetky archívne pramene o ťažbe stavebného kameňa, jeho použi
vanie v tradicii výstavby oblasti, geologické možnosti a predpoklady doložené prognóznymi záso
bami. Takto bolí spracované Malé Karpa ty, oblasť Oravy, oblasť neogénnych vyvrelin na východ
nom 51ovcn~ku, flyšové horniny v okolí Bardejova; rozpracované sú š túdie z oblasti Kysúc 
a strcdosloven~ké neovulkanity. Nádej né lokality budú podrobnejšie overené s komplexným 
vyhodnotenlm . 

Doporučil : Juraj Antaš Geologický prieskum, n . p., 
Spišská Nová Ves 

405 



LITERATÚRA 

ANTAŠ J. NOVYSEDLÁK J. 1964: Vemár-dolomitické piesky, ZS a výpočet zásob, archív GP 
SNV . 

AREN DARIK J. - HASCH J. 1967: Veiká Ciema - stav. kameň, ZS a výpočet zásob z etapy 
VP, archfv GP SNV. 

BENO J. - OCENÁŠ D. 1967: Kozárovce - stav. kamei1, ZS a výpočet zásob archiv GP 
SNV. 

BEŇO J. - OCENÁŠ D.: Hronský Beňadik - stav. kameň, archív GP SNV. 
BEŇO J. - OCENAS D. 1964: Sása - stavebný kameň . Doplnok č. 2, záver. správa, archív 

GP SNV. 
BEŇO J. - OCENÁŠ D. 1967: Viglaš - stav. kameň, ZS a výpočet zásob, archív GP SNY. 
BEŇO J. - OCENÁŠ D. 1968: Filakovo - okolie - čadiče, archív GP SNV. 
DOMANICKÝ A. - HASCH J. 1970: Lipt. Mikuláš - 2.ilina - dolomity - štúdia, archív 
GP SNV. 
HARCEK J. - NOVYSEDLÁK J. 1964: Vinné - stav. kameň , Z!:, a výpočet zásob, archív 

GP SNV. 
KABINA P. - WTNDT D. 1967: Jablonicko-Prašnické pohorie - stav. kame. ZS a výpočet 

zásob, archív GP SNY. 
KNÉSL J. - FLJMEL J. 1964: Badín - Skalica, ZS a výpočet zásob, archív GP SNV. 
KLUBERT J. - OCENÁŠ D.: Krupina - okolie - stav . kameň, ZS a výpočet zásob, arch!v 

GP SNV. 
KRIŽÁNI M. - NOVYSEDLAK J.: Bardejov - okolie - · stav. kameň - ' túd ia ZS a výpo-

čet zásob, archív GP SNV. 
KNESL J. - FLJMMEL J. 1962: Badín - stav. kameň . ZS a výpočet zásob, archív GP SNV . 
KRÁL J. - FLIMMEL J. 1960: Horná Štubňa - stav . kameň , výpočet zásob. 
MICHEL J. - FLIMMEL J. 1965: Dubná Skala - stav. kameň . ZS a výpočet zásob, archiv 

GP SNV. 
NAHÁLKA A. 1971. Malé Karpaty - stav. kameň - štúdia , archív GP SNV. 
SLAVIK J. 1967: Nerastné suroviny Slovenska. Bratislava . 
šUBJAKOVÁ M . - šUBJAK K. - FLIMMEL J. 1965: Malužiná - stav. kameň, arch!v 

GP SNV. 
TóZSÉR J. - NOVYSEDLÁK J. 1967: Brekov - stav. kameň. ZS a výpoč't zásob, archív 

GP SNV. 
ÚNS - Komplexnl využití slov. dolomitú po roce 1970. 
2.AKOVSKÝ R. FLIMMEL J. 1966: Rohožník II. - Sološnica, ZS a výpočet zásob, archiv 

GP SNV. 

Deposits of Building Stones in Slovakia 

JOZEF MICHEL 

The article deals with raw material sources of bui,ldimg stone in Slovakia, distri
bution of places of exploita,tion and quarl'ies from vailious exploiting organizations, 
the way of exploitation and dressing of the raw material, the situation and methods 
of investigation of building stones. 

Building stiones are exploited nearly in all mountain iianges of Slovakia and also 
practically in all geol.ogi.oal formalbions of the West Ca-rpa,thians. 

In the crystalline they are granodiorites, granites, gneisses, amphibolites and others. 
The most lmportant quamies are in gra,nodiorites and granites. (The quarry Dubná 
Sk.a1a, Bystrička, Liptovská Dúbrava) . Important are the deposits i n the Melaphyre 
Formation (Lošonec, Petrklin, MaJužimá). 

In the Mesozoic for:ma!Jions bui1ding stanes are exploited trom limestone.s. (Tune
žice) , dolomi:tes, sandstones ; in Paleogene rocks building silo.nes are exploited im 
eastem Slovakria, in the Súrov Paleogene (Jablonov) . 

The most important deposits of building stones are p resent in Neogene neovolca
nics of cen tral and eastern Slovakia .From the petrographical types of rocks there 
are mai nly andesiites, basalts, rhyolites. The deposits have good technologioal pa
rrumeters and suit ialso to most pretentious utiliza!Jion. 

T he assortment of the products is traditional in building industry. A raw material 
not appreciated for building purposes are dolomites of huge resources. Their utili
t:ation will be adj usted by the expected new Czechoslovak standard. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 111. (1971) č . 12-13 

JI., . .r( ÝJ1,,) 

Suroviny pre ušľachtilú výrobu kameniva na Slovensku 

ANTON SUCHÁR 

Les pierres propres ä la production des articles de commerce el leur gisements 
en Slovaquie. 

L'autPur informe sur ľétat de la prospection de ces matieres premieres propres ä la pro
duc1ion des articles de commerce. On y utilise la pierce dite „molie", tellc que calcaire 
cristallin (Tuhár, Silická Brezová) el Ie traver tí n ( Levice, SpBskť Podhradie, Ružbachy). 
Rc:ccmment, on commence ä essayer aussi les roches „dures", telies quc: andésites, rby
olithes, granitoides, gres provenant de la zone fl yche use et et congloméra ts du type Upo
hlav provenant de la zone des klippe3. 

Spracovateľské závody Slovenského priemyslu kameňa, n . p ., Levice majú dlhší 
čas nedostatok surovín z domácich zdrojov pre ušľachtilú výrobu kameniva. 
Jestvujúce závody majú dlhodobú tradíciu a pritom malé množstvo zásob v po
rovnaní s dopytom po výrobkoch tohoto druhu. Z našich surovín sa spracováva
jú predovšetkým karbonatické horniny ( vápenec a travertín) , v malej miere vý
lev né horniny (ryolit, andezit) a skúšobne sa testujú i vyvrelé horniny (žula, 
granodiorit) . Značná časť výroby Slovenského priemyslu kameňa, n . p ., Levice 
(SPK ) však je dotovaná dovozom mramoru zo ZSSR, Maďarska , Rumunska, Bul
harska a Ku by.I keď sa v minulosti urobil celý rad výskumných a prieskumných 
úloh so zameraním na zhodnotenie možnosti využitia niektorých typov hornín 
pre stavebno-dekoračné účely, výsledky sú často neúplné pretože mnohoráz sa 
u jednotlivých surovín hodnotil iba estetický vzhlad naleštenej horniny a jej fy
zikálno-mechanické vlastnosti , pričom komplexné hodnotenie lokality z pohladu 
ťažiara je vefmi stručné a vseobecné. 

Doterajšie výsledky prieskumnej a výskumnej činnosti je potrebné evidovať, 
pretože v súčasnosti sú rekonstruované spracovatelské závody a to umožňuje znač
ne rozšíriť sortiment ušľachtile j výroby kameniva , tým sú dané a j možnosti pre 
širšie využitie domácej surovinovej základne. 

V posledných rokoch prieskumná organizácia nielenže robila doplňujúci prie
skum na jestvujúcich ťažobných závodoch ( v Leviciach, Tuhári, Silickej Brezo
vej, v Spišskom Podhradí a v Ružbachoch), ale začal a spracovávať systematicky 
regionálne územné celky so zameran ím na možnosť využiť príslušné horniny 
pre výrobu dekoračného kameňa . Z predbežných a počiatočných výsledkov je 
evidentné, ž~ suroviny vhodné pre výrobu stavebno-dekoračných prvkov na úze
mí Slovenska sú nepravidelne koncentrované, hlavne ak berieme do úvahy jestvu
júce sr:racovateľské závody SPK . 

V Západoslovenskom kraii sa pri vyhladávaní vytypovali horniny v oblasti Malých Karpát, 
Tríbeča, v okoli K lížskeho Hradišía (okr . Topolčany) a v severo2ápadnej časti Strážovskej hor
natiny. Predbezný a podrobný prieskum sa vykonal na ložisku travertínu (z latý onyx) v Levi

ciach . 
V Stredoslovenskom kraji predmetom vyhladávacieho prieskumu bolo loi.isko rekryštalizovaného 

vápenca v Tuhári (luhársky mramor) . V rámci výskumnej úlohy SVŠT - Bratislava boli zhod
notené vlastnosti ryolitu z loka lít Hlin ik n. Hr., Nová Baňa - Štamproch, Nová Baňa - Háj . 
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Vo Východoslovenskom kraji ukončil sa vyh!adávací prieskum v oblasti medzi Jelšavou a Rož
ňavou , ako aj predbežný a podrobný prieskum na ložisku travertínu v Spišskom Podhradí. 

Ak porovnávame celkové rozšírenie hornín v Západných Karpatoch, s horni
nami, ktoré sa \·yužívajú pre účely stavebno-dekoračné, je ich využívanie nepatrné. 
K zlepšeniu tohoto stavu prispeje zintenzívnenie prieskumnej činnosti, ktorá bu
de zameraná tak, aby najlepšie zhodnotila potencionálne možnosti surovinovej 
základne pre ušľachtilú výrobu kameniva na Slovensku. 

Geologická charakteristika a popis ložísk 

Suroviny využívané v súčasnosti na výrobu stavebno-dekoračných prvkov re
prezentujú, z genetického hľadiska , horniny sedimentárne a vulkanické. 

Pre ušľachtilú kamenársku výrobu sú najvýznamnejšie ložiská karbonatické 
( travertín, vápenec), kým vulkanické horniny sa na Slovensku využívajú pre 
tieto účely v podradnejšej miere. 

Ložiská travertínov 

Najväčší praktický význam z mnohých výskytov travertínu na Slovensku majú 
ložiská Levice a Dreveník, na ktorých sa v súčasnosti ťaží a plánuje rozšírenie 
výroby. 

Predmetom záujmu v minulosti bol celý rad ďalších výskytov travertínu. Nie
ktoré boli aj overené prieskumnými prácami ako napr .: Becíeňová, Ludrová, Bie
ly Potok, Štiavnička, Veľká Suchá, Hrušov, Jablonov, Háj, Vyšné Ružbachy 
a iné. Zlá kvalita, malé množstvo ~ásob a nepriaznivá geologická pozícia sú fak
tory, ktoré nedovoľujú priemyselne využívať tieto travertínové výskyty. 

Levic e. 

Ložisko travertínu sa nachádza JJV od Levíc asi 3 km a je známe pod názvom 
Šikloš. ( obr. č. 4). Zo všetkých výskytov v jeho okolí je najvýznamnejšie, a to 
pre svoj estetický vzhlad ako aj z hľadiska ďalšej perspektívy. Vytvara morfolo
gicky výraznú kopu. 

Severnejšie od šikloša - v levických viniciach sa nachádzajú ďalšie, rozsahom 
však menšie výskyty, z ktorých na jednom sa dodnes ťaží známy zlatý onyx. 

Ložisko bolo preskúmané v r. 1964 - 1966. Vyčíslené boli zásoby dekoračného kameňa v ka
tegóriách BB - C B celkom 582 717 m 1 čistej suroviny. Vhodná kusovi!osť suroviny predstavuje 
z vypočítaného množstva 74,74 %. Celkové geologické zásoby na loži$ku ~ú 1389 tis. m3• 

Dreveník 

Ložisko sa nachádza cca 1 km juhovýchodne od Spišského Podhradia, v sedle 
medzi vlastným Dreveníkom a ďalšou travertínovou kopou Kozia hora. Svojou 
rozlohou tvorí len nepatrnú časť zo sústavy kôp usporiadaných do severojužnej 
línie, ktorá začína kopou Spišského hradu a končí kopou pri 03ade Dobrá Vôľa . 

Na ložisku bol urobený geologický prieskum a vyčíslené geologické zásoby dekoračného kame
ňa v množstve 457 tis m1. 
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o o ~ezncrne1 veikosti of u~nown extent 

o □ molé of l1tUe extent 

© @) stredné .e ťké of med1úm g-eot ex!ent 
(!; [jiJ ve ľké of greot é~tent 

Iii! veľm veíké of ve<y greo, extent 

Obr. č. i Výskyty a ložiská „mäkkého" dt!korai:ného kameňa 
1 - Levice - travertín, 2 - Dreven1k - traverlln, 3 - Bešeňová - traverlln, 4 - Ludrová - lrav rtín, 5 - Biely Potok - tra
vertln, 6 - Hrušov travertín, 7 - Jablonov - travertín, 8 - lláJ - traverlln, 9 - Vyš. Ružbachy -· travertln, 10 - Tuhár -
vápenec rekryšt, 1 L - Ru i.iná - vápem.'C rekryst., 12 - R:iko· väpen c rckryšt., 13 - O htin:í - vápenec rekry'' t., 14 - Silická 
Brezová - vápenec 

Raw Material for lmproved Stone - Ware Production in Slovakia 
Fig. 1 - Occurences and deposits of ., oft'' ornamental stone: 1 Leviť - travertíne, 2 Dreven ík - traver riue, 3 Bešeňov:í - traver

tíne, 4 Ludrová - travertinc, S Bi ly Potok - travertine, 6 Hrušov - travertíne, 7 Jab lonov - travertíne, 8 Háj 
travertíne, 9 Vyimé Ru,bachy - travt:rtinc. 10 fuhár - recrystallized lirr.estone, 11 Ruživá - recrystallizcd limeston , 12 
Rákoš - recrys talli ze<l limcston , 1 ct1lin,í - tecrys tal li1.e<l limes tone, 14 Silickil Brczov:i - limes tone 



Obr. č . 2 Perspektívne výskyty „tvrdého" dekoracného kameňa na 
1 - Lúky p . Makytou - pieskoyec, 2 - Divinka - l lepcnce, 3 
n /J-Ir. - ryolit , N. Baňa - ryolit. "l . Balog - fola, 8 
toidné horniny 

o C ~eznÓ'-neJ velkost1 of unknown . extenf 

o D malé or . l1 ttle extent . 

o [!!] stredné ~fké of med1um g-eot extent 

lt ~ vefké of greot extent 

(! veľmi vefké of very grect _extent 

Slovensku 
Kdliky - pieskovec, 4 - Tri Kamene - andezit, 5 
- Huboovce - krem. porfyrit, 9 - M. Karpat. oblasť 

- H linlk 
grani-

Fíg. 2 - Perspecfivc occurences o{ ,,hard" ornamentnl stone in Slovnkia : 1 Lúky p Makytou - sandstones, 2 -- Divinka 
rates, 3 K d liky - sandston , 4 ťri Kamcu~ - a11desi:e, • Illin ik n: 1 lr nom - rhyoli te, 6 Nov.i Baňa 
7 icrn , Bnlog ·- granite, 8 1!11 bo'\ovcc - qu:1rf1, porph y ri tc, 9 Ma l~ Karpat regi n - grani toid rocks 

conglome
- rhyolite, 



Ložisko travertínu sa nachádza západne cca 300 m od obce Ružbachy, v are
áli Štátnych kúpefov a žriedel. Ložiskové územie je zahrnuté do chráneného pás

ma č. l. 
Travertín pokrýva plochu cca 0,9 km2 a je uložený na paleogénnom podklade. 

Priemerná mocnosť ložiska je 1 7 m. V severnej časti ložiskového územia je tra
vertín bielej farby, kvalitný, kým v južnej časti prevláda travertín s farebnými 
odtieňmi a so zvýšeným obsahom klastického materiálu. 

Pre plánovanú výstavbu kúpeľov sa s rozšírením ťažby nepočíta. Ambulantná 
ťažba však vo veľmi malom rozsahu bude slúžiť pre výrobu drobnejších predme
tov a pre sochárske účely . 

Ložiská nuamorov 

Ložiská a výskyty mramoru na Slovensku sa nachádzajú vo vrchnom karbó
ne (Tuhár, Ružiná, Rákoš, Ochtiná) a vo vrchnom triase (Silická Brezová). 

Suroviny pre výrobu mramoru sú velmi vyhľadávané na vnútornom i zahra
ničnom trhu. Slovenský priemysel kameňa, n. p ., svoju výrobu zaisťuje predo
všetkým z dovozu (Kuba, Bulharsko, Rumunsko, ZSSR, Madarsko) a v malej 
miere z ložísk v Tuhári a Silickej Brezovej. 

Súvrs tvie, v ktorom vystupujú ložiská mramoru v Tuhári a Ružinej prináleží 
nchnému o:ldielu gemeridného karbónu. Najstarším členom tohto útva
ru v okolí Tuhára a Ružmej sú zelené bridlice, v nadloží ktorých sú č ierne 

grafitické, sericitické, drobové bridlice a v najvrchnejších partiach karbonatické 
horniny, z ktorých sú značne zastúpené prúžkované, bridličnaté, lavicovité a ma
sívne vápence. Textúrou a tiež celkovým vzhfadom podobajú sa horninám kar
bónu medzi Ochtinou a Slavoškou. 

Ložisko v Tuhári je ohraničené tromi hlavnými dislokáciami. Okrem toho naj
výraznejšie tektonické línie V - -Z prípadne SV - JZ ešte segmentujú vlastné lo
žisko. 

úklon vápencov - ložiskového telesa - je premenlivý a pohybuje sa od 50 -
800 k S až k SZ. 

Tuhá r 

Ložisko tuhárskeho mramoru sa nachádza cca 1 km JJV od obce Tuhár. Re
kryštalizovaný vápenec (mramor) ložiskového telesa tvorí súvislý pruh o ne
pravej mocnosti 30,0- 300 m, ktorý sa tiahne približne v smere JZ - SV v dlžke 
cca 800 m. Početné opustené lomy menších i väčších rozmerov svedčia o dlhodo
bej ťažbe dekoračného kameňa. V súčasnosti sa na ložisku ťažia surové bloky. 
Táto ťažba, pre značnú prirodzenú puklinatosť ložiska, má klesajúcu tendenciu 
a ťažisko spracovávania sa presúva na výrobu konglomerátových dosiek rôznych 
rozmerov. 

Ťažobným prieskumom v r. 1968 sa overili niektoré ča s ti ložiska najmä však v predpolí jestvu
júcich lomov a boli vykázané geologické zásoby v množst ve 640 lis. m3 s 48 %-nou výťažnosťou 
surových blokov. 

Kvalita ťaženej suroviny z chemického hľadiska svedčí o tom, že ide o veľmi 
čisté vápence, ktoré sa môžu takmer bez zbytku zuž.itkovať . Perspektívne sa po-
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číta s ťažbou surových blokov a s rozšírením výroby hlavne konglomerátových 
dosiek. 

Ružiná 

Ložisko sa nachádza juhozápadne od obce Ružiná cca 1 km. Plošná rozloha 
ložiskového telesa na povrchu môže byť okolo 40 ha. Ide vlastne o priame po
kračovanie vápencov, ktoré budujú ložisko Tuhár. Ložisková poloha je tu repre
zentovaná, v porovnaní s Tuhárom, nehomogénnou vrstvou vápenca o pravej 
mocnosti cca 300 m s úklonom 40-600 k JZ až k Z, v ktorej sú polohy dolomi
tických a silicifikovaných vápencov, miestami intenzívne skrasovatených. Nie
ktoré polohy ružínskeho vápenca svojím estetickým vzhľadom po naleštení vy
hovujú normám pre dekoračný kameň. Geologický prieskum vykonaný na tomto 
ložisku v r. 1964 potvrdil možnosť využiť časť ložiska aj pre dekoračné kamene. 
Prirodzená blokovitosť však bola stanovená len štatisticky zo získaného jadra 
vrtnými prácami, preto vyčíslené zásoby sú orientačné a doporučuje sa overiť 
prirodzenú blokovitosť na tomto ložisku pokusnou otvárkou. 

Ložisko sa toho času využíva len na stavebné účely a na výrobu vápna. 

Silická Brezová 

Ložisko „brezovského mramoru Je súčasťou súvrstvia vrchného triasu (nór) 
v halstatskom vývoji tektonickej jednotky antiklinály Iošvy. Produktívno poloha 
sa skladá z dvoch litologicky odlišných súvrství. Podložie „brezovského mramo
ru ", tvorí súvrstvie svetlých vápencov, ktoré sa vo svojej spodnej časti zhodujú 
s wettersteinskými vápencami (Jadín). Vo vrchnejších častiach svetlosivé, mies
tami ružovo ffakaté vápence sa striedajú s polohami ružových krinoidových vá
pencov. Vo vrchných častiach súvrstvia sú lavicovité vápence kryptokryštalíckej 
štruktúry, litoJogicky blízke ružovo ffakatej variete „brezovského mramoru" 
(Abonyiová 1967). 

Ložisková poloha je segmentovaná na dve tektonické kryhy severojužnou tekto
nikou.,.a leží na súvrství vápencov karnu. Od podložia k nadložiu ložiskovú polohu 
<.:ca 65 m mocnú, mierne uklonenú k severu (15-30°) repre-.lentu je tento lito
logický sled: sivé ružovofľakaté vápence o mocnosti cca 35 m, ružové mäsovo 
červené vápence, mocnosť maximálne 180 m, min. 90 m. 

Nadložie tohoto súvrstvia „mramoru" tvoria svetlé a sivé masívne organo
detrické \·ápence s polohami ružovkastých a ružových vápencov s pozvoľnými 
vzájomnými prechodmi. 

Ložisková poloha, najmä na povrchu, je intenzívne porušená, čo vefmi ne
priaznivo pôsobí na využitie suroviny pre dekoračné účely. 

Ložisko sa nachádza cca 400 m západne od obce Silická Brezová v dvoch tek
tonických kryhách lavicovitých vápencov rôznych farebných odtieňov (sivé, ru
žové, červené až tmavočervené) . Ložisková poloha má rozmery cca 150 X l80 m 
a priemernú mocnosť (nepravú) 135 m. Smer ložiska je 230", úklon 26° k SSZ. 
(obr. č. 3). V súčasnosti sa na ložisku ťažia surové bloky. Po zariadení výroba 
dekoračného kameňa sa rozšíri . Prieskumnými prácami sa overili geologické zá
soby v množstve cca 800 OOO m3, (kat BC1C2), z ktorých približne 40 % suro
viny vyhovuje pre dekoračné účely. 
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Ostatné výskyty 

V dávnejšej minulosti karbonatické horniny, predovšetkým vápence, sa ťažili 
pre výrobu stavebno-dekoračných prvkov na viacerých miestach. Medzi význam
nejšie patrili lokality Žarnov pri Moldave, Meliata, Rákoš , Ochtiná, Lubeník, 
Bojnice, Borzová, Ludany, Mýtne, Banka, Marmon a i. 

Mezozoické a karbónske vápence, ktoré sa v súčasnosti na Slovensku vy
užívajú na ušľachtilé kamenivo, čo do intenzity, sú takmer rovnako postihnuté 
tektonikou, mezozoické sú však viac skrasovatené ako rck1yštalizované vápence 
karbónu. Prieskumnými prácami v posledných rokoch boli overené výskyty 
Rákoš a Ochtiná. 

Ráko š 

Ložisko rekryštalizovaného vápenca sa nachádza v bezprostrednom južnom 
okraji obce Rákoš. 

Poloha rákošského karbonátového telesa má dlžku cca 1700 m a max. širku 
( nepravú mocnosť) okolo 400 m, smer približne V - Z, sklon 60° k juhu. Kar
bonátové teleso tvoria prevažne sv~tlobéžové a svetlobéžovo-hnedé, špinavo biele, 
šedobiele, tmavošedé a cukrovobiele kryštalické vápence. Na posledný farebný 
typ zameral sa geologický a ťažobný prieskum v r. 1969. 

Surovina má veľmi dobré fyzikálno-mechanické vlastnosti, je dokonale mrazu
vzdorná a vysoko odolná voči vetraniu. Pri pokusnej ťažbe surových blokov 
a objeme nad 0,5 m3 sa dosiahla 6 % - ná výťažnosť a preto sa vyčíslené zá
soby na ložisku zaradili do nebilančných (201 820 m3 suroviny so 6 % -nou 
výťažnosťou blokov o veľkosti nad 0,5 m3 ). 

Prihliadnúc k farebnej čistote a k estetickému vzhfadu, ako aj k dobrým fyzi
kálno-mechanickým vlastnostiam suroviny, bolo by ju možné využívať na výro
bu konglomerátových dosiek a odpad spracovávať v ďalších priemyselných od
vetviach. 

Ochtiná 

Výskyt kryštalického vápenca sa nachádza cca 1 km severne od obce Ochtiná. 
Malá smerná dlžka a mocnosť, intenzívna rozpukanosť a nepriaznivá lavicovi
tosť (3 -10 cm ojedinele 20 cm), potvrdená aj prieskumnými prácami, nedáva 
predpoklad pre využitie suroviny na dekoračné účely. 

Ložiská klastických sedimentov 

V poslednom čase sa robia pokusy s vyuz1vaním klastických sedimentov pre 
dekoračné účely . Medzi nádejné lokality patrí výskyt na severozápadnom Sloven
~1.rn pri obci Lúky pod Makytou . Vystupujú tu pieskovce a zlepence vo fl tšovom 
súvrství s veľmi vhodnou lavicovitosťou a pomerne priaznivou prirodzenou blo
kovitosťou. Obdobné vlastnos ti majú aj upohlavské zlepence na lokalite Divinka 
pri Žiline. 

Vulkanické horniny vhodné pre dekoračné účely 

Horniny tohoto typu sa v terajšku na Slovensku vyuz1va1u v minimálnej mie
re ako suroviny pre výrobu tvrdého dekoračného kameií.a . V posledných rokoch 
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sa pre tieto účely započala povrchová ťažba pyroxenického andezitu na lokalite 
Tri kamene, pri obci Dobrá Niva, okres Zvolen. Pokusná ťažba sa má započať 
v doh{adnom čase na výskyte ž.uly pri Čiernom Balogu a na výskyte kremenného 
porfyritu pri Hubošovciach. 

V rokoch 1968 - 1971 boli realizované dve prieskumné akcie pre výber vhodných hornín na 
ušiachtilú výrobu kameniva. V oblasti Malých Karpát, autori prieskumných akcií doporučujú 
pre dekoračné účely ťažiť amfibolity, granity a melafýry. Poukazujú však na to, že tieto horniny 
sú intenzívne porušené, majú nepriaznivú prirodzenú blokovitos ť a že sa prelo môžu využil na 
výrobu konglomerátových obkladačiek prípadne teraka. V oblasti Mal~j Magury preskúmal sa 
výskyt žuly pri obci Poruba - Malinová. Zo záveru autorov vyplýva, že intenzlvna rozpukanosť 
telesa a tiež nepriaznivý stupeň lesku spôsobujú nevhodnosť tejto suroviny pre dekoračné účely. 

,,T rdý; dekoracný kremeň sa na Slovensku teraz vyrába len z dovážaných su
rovín. Preto si vulkanické horniny zasluhujú omnoho väčšiu pozornosť voči tej, 
ktorá sa im venovala doposiaI. 

Mineralogické a geochemické pomery ložísk 

Pri hodnotení surovín pre s tavebno-dekoračné účely sa mineralogické zloženie 
nedoceňovalo a viac menej sa robili iba fyzikálno-mechanické skúšky. Dôležitosť 
štúdia tej to otázky sa n ám objaví najlepšie vtedy, ked skúmame možnost i použi
tia toho ktorého dekoračného kameňa. Tak napríklad ryolity sa vyznačujú vy
sokým obsahom kremeňa v podobe vyrastlíc v základnej hmote horniny, odolnej 
voči kyselinám. 

Vzorka z lomu Nová Baňa - Háj , študovaná E. Karolusovou (19'57) vykazuje tieto konkrétne 
planimetrické hodnoty: 

kremitá základná hmota : 79,91 % odolné voči kyselinám 
kremeň-výra stlice 13,24 % 
živec 1,46 % 
biotit 1,46 % 
póry 3,93 % 

Spolu 100,0 % 

Vo vzťahu k rôznym chemickým faktorom - napríklad u andezitu - sa pod
statne zvyšuje percento hmoty, ktorá citl ivo reaguje na agresívne prostredie. a 
túto skutočnosť poukazuje Čabalová (1970) a uvádza výsledky pokusov zo vzo
riek niektorých lokalít andezitu (Breziny) a ryolitu (N. Baňa), na ktorých sa 
sledovala deštrukcia vroriek vystavených pôsobeniu kyseliny sírovej, uhličitej 
a dusičitej . Zisti lo sa, že u andezitov nastal pokles pevnosti o 49 % po 20-dňo
rnm pôsobení kyseliny sírovej, k5m na ryolitových vzorkách po 100-dňovom 
sýtení kyselinou sa zistil pokles pevnosti iba o 14 % (lokalita N. Baňa - Háj) 
a o 27 % (N. Baňa - štamproch ). 

Mikroštruktúra a textúra horniny je dalším dôležitým faktorom, ktorý podmie
ňuje - okrem iných aj niektoré rozhodujúce vlastnosti dekoračného kameňa ako 
sú : odolnosť naleštenej plochy voči vplyvom atmosféry, pevnosť v tlaku, nasia · 
ka vosť, hutnosť a i. 

Mineralogické zloi.enie vápencov využívaných u nás v kameňopriemysle pre 
ušlachtilú výrobu kameniva je veimi jednoduché, nakofko ide o vysokopercentné, 
cisté vápence, ktoré pozostávajú prevažne z kalcitu. Ložisková poloha tuhárskeho 
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mramoru je ojedinele znečistená . okrem sekundárnych príme,í, aj vofným kre
meňom, ktorý je v intergranulároch rekryštalizovaného organogénneho vápenca. 
Rykryštalizácia bola vyvolaná regionálnou metamorfózou, ktorá spôsobila hlav
ne v ložiskových partiach s obsahom ílovito-piesčiteho komponentu vznik sericitu 
a chloritu. V polohách čistých vápencov sa miestami prejavuje dolomitizácia 
a silicifikácia, ktorá je často sprevádzaná pomerne hojnými vložkami metarnor
fovaných peliticko-psamitických hornín. Dolomitické vápence až dolomit sprevá
dzajú vápence ložiskového telesa. Sekundárne znečistenie tuhárskeho „mramoru " 
reprezentujú hlavne záteky limonitu. 

Vápenec zo Silickej Brezovej má kalovú, organodet rickú štruktúru, v ktorej sú utopené nevý
razné úlomky fosílií : textúra je masívna, brekciovitá a chuchvalcovitá. 

Hlavnú zložku vápenca tvorí kalcit dvoch generácií. Kalcit prvej generácie sa vyznačuje 

submikroskopickou velkosťou zrna s nejasnými organickými reliktami, kým kalcit druhej gene
rácie má velkosť zrna od 0 ,2 mm do 0,5 mm. Z ďalších minerá lov bol zistený limonit s obsahom 
pod 1 % . Žilný kalcit a ílovité minerály sú viazané iba na pukliny vo vápenci. Škodlivinou 
v tomto vápenci sú hluzy rohovca pravdepodobne diagenetického pôvodu. 

Surovina 
výskyt 

vá penec 
Sil. Brezová 

l' yzikálno-mechaoické vlastno~:i 

Lož. Mer. 
obj . h . h. 

Nasiak. 
h. % 

1 1 
N . k Pev. p . 

as1a . v tlaku nem. 
obj. % kp/cm

21 
pev. 

0 ,11-0,28 0,3 1-0,76 6(XJ kp kp/cm' 

T ab. č . 2 

Hutnosť Pórovitosť 

% % 

1

2,69- 2,694-
2,7 1 2,720 

1 
1 

nad 1300 

----'- -- ---•1-----1----1 
I
I - 1 1000-

1 

vápenec 
Tuhár 

1 

1 

vápenec 
Rákoš 

2,69- 2,702- ťJ ,06-

2,47- 2,740 0,29 

2,78 2,855 U, 16 0,43 

1560 

v 
obru~e: 

940- 0,439- 97,37-
1235 0,579 99,38 

2,70- 2,724- 1 0 ,15- 0,41-

1-- 1--1- 1 ,-,-v-. 
obruse : 

vá penec 2 71- 2 714· 1 O, 13- 0,35- 560- 0,446- 99,67-

,_o_c_h_ti_n_á _____ ,_ 2_:_1_2_ 1 Ú29 O, l 7 _o_._4_6 __ 
1
_1_0_1_s_ 0 ,491 99,85 

1 
ryolit 

1 1 s účin . 1 

Hliník n.. Hr. 

0,62-
0,88 

0, 15-
0,33 

12,1-
21,8 

2,04- , 2,54-

1 

7,65- zmäk . 635- _ 
2,39 2 6 1 8 ,5 0,77-0,99 1234 1 

1

- tr-a-ve-r-tí_n _____ , __ 2,-7-4-- ~ I O, 17-3,63 0,22-416 

1 

s

2

3

5

8

2

~ 1- -- 1- 8_6_,4_8 __ - i---0-,3-3-- - i 

Levice 2,726 2,74 99,60 10,30 

travertín 
Dreveník 

1 travertín 
1 Vyš . Ružbachy 

2,52 2,71 1,39 

2,48 1~ 1 2,98 

1 1 1 

- ---1- --
974- 1 -

1021 
3,52 

-1-,2-0--
1
-4_3_()_--i---
670 

92,51 6 ,36 

92,47 7,53 
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Z vyššie uvedeného je evidentné, že znalosť mineralogického zloženia je dô
ležitá a predurčuje využitie vlastnosti tej-ktorej suroviny pre stavebno-dekoračné 
účely. 

Nie menší praktický význam má aj poznanie obsahu hlavných a uedlajších 
(stopových) prvkov v surovine spracovávanej pre dekoračné účely. Je všeobecne 
známe, najmä u karbonatických hornín, ktoré sa ťažia pre ušľachtilú a hrubú 
výrobu kameniva, že vzniká veľký odpad. Tento sa nie vždy účelne využíva, a práve 
prítomnosť zaujímavých stopových prvkov dáva možnosť ich úplného využitia . 
Napríklad mramory sú väčšinou vysokopercentné vápence a odpad sa často ne
vhodne využíva ako piesok či štrk do mált, prípadne ako makadám. 

Stopové prvky v horninách tohto typu je veľmi potrebné sledovať nielen preto, že nám pomôžu 
rieš iť otázku genézy hornln, ale tiež zistenie ich obsahu môže zvýšiť efektívno~( (ažby suroviny, 
čo prispeje tiež k Jej účelnej šiemu zúžitkovaniu. Na dôležitosť tejto problematiky poukázali vo 
svojich prácach u nás: 2 a bk a (1963) , P e I í še k (1964) , Z á hradní k (1966) . 

Prítomnosť niektorých stopových prvkov môže mať vysoko pozitívny vplyv pri 
využití karbonatických hornín najmä pre výrobu hnojív, kde je dôležitý hlavne 
obsah stopových prvkov: B, N, F, P , S, Cl, Mn, Co, Cu, Zn, Ga, Br, Mo a J. 
Opačnú funkciu v surovine majú niektoré stopové prvky, ktoré sa dajú využí 

vať v sklárskom, gumárenskom priemysle a inde. 
Z hľadiska chemického zloženia vápenec tuhársky i brezovský sa od seba líšia 

len v malých detailoch. V oboch prípadoch ide o čistý vysokopercentný vápenec. 
Chemizmus a fyzikálno-mechanické vlastnosti surovín vhodných pre dekoračné 
účely dokumentujú tabufky č . 1, 2. 

Chemizmus surovín pre dekoračné účely 
Tab. č. l 

Surovina 
Si02 AhOJ Fe20 3 CaO MgO s. pál. Ti02 S01 K 20 Na20 výskyt-lož. 

1 
0,16- 53,16- 0,2- 41,98- 0,01- 1 0,10- 0,10- 0,17-vápenec 0,77- 0,26-

Sil. Brezová 2,02 0,89 0,53 54,97 1, l 42,82 0,09 I~ 0,30 0,18 
----

vápenec 0,64- 0,19- 0,14- 53,52 0,66- 43,09- 0,D3- 0, 11- 0,11- 0,01-
Tuhár 1,35 0,68 0,22 54,43 0,84 43,54 0,08 0,26 0, 13 0,13 

--- - --------------
travertín 

0,63 0,21 0,43 55,43 0,45 42,76 0,08 0,02 0,09 0,24 Levice 
------------------

vápenec 
0,20 0,14 0,31 55,24 0,60 43,22 0,06 0,01 0, 13 0,13 Rákoš 

------------ ------
vápenec 

1,90 0,51 0,14 42,71 1,41 42,60 0, 10 0,26 0,21 0,18 Ochtiná 
----------

travertín 0,4- 0,11 0,11 54,0- 0,2-0,5 ne3t. O,Dl-
nestanovené Dreveník 2,22 0,31 0,3 1 55,6 0,04 

Výsl~ky. niekolkých semikvantitat!vnych spektrálnych analýz urobených z vápenca zo Siliclcej 
BrezoveJ, Tuhára a z travertinu z Levíc poukazujú na pr!tomnosť Pb, Cu, Be, v stopových 
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množstvách Sr, :Vin, Ti, Cu v množstve od 0,1 % do 0,001 %, 1a, Al, Fe, Si od 
ú,1 %- 1,0 t 0 a Ca, Mg od 1 % - 100,0 %. Detailnejšie geochemické hodnotenie týchto 
surovín je neúplné a vyžadovalo by urobiť z nich podstatne viac spektrálnych analýz zo všetkých 
petrografických typov. 

Súčasný stav vyhľadávania a ťažba dekoračného kameňa na Slovensku 

Možnosti rozvoja surovinovej základne dekoračného kameňa nie sú dnes do
statočne známe. Činnosť geologického prieskumu, až do roku 1968, bola zame
raná iba na požiadavky ťažiara a geologicko-prieskumné práce b◊li situova
né v predpolí jestvujúcich lomov. 

V posledných rokoch sa vo výhľadových plánoch rozvoja kameňopriemyslu 

počíta s podstatnou modernizáciou výroby na jednej strane a so znižovaním do
vozu surovín z cudziny pre dekoračné účely. Toto si vyžiada aj komplexné zhod
notenie vsetkých záu jmových geologických rajónov. S takýmto systematickým 
zhodnocovaním sa už započalo po roku 1968. 

Pre blokové dobývanie „tvrdého a mäkkého " dekoračného kameňa slúži v sú
časnosti okolo 90 lomov kameňopriemyslu, ktoré sú rozmiestnené na celom úze
mí ČSSR. Zhruba v dvoch tretinách lomov ( všetky v Čechách) sa ťažia granito
idné horniny, ktoré tvoria u nás bázu hrubej kamenárskej výroby so sortimen
tom : dlažobné kocky, chodníkové obrubníky, schody, kvádre a iné výrobky. Asi 
1/5 lomov, v ktorých sa ťazia granitoidné horniny, zásobuje touto surovinou 
ušľachtilú kameňovýrobu. 

Podstatne menšia časť, cca 1/3 z celkoYého počtu lomov, :;[úži pre ťažbu mra
moru, travertínu, bridlíc a pieskovcov, t. j. mäkkého d':!koračného kameňa pre 
hrubú a ušľachtilú výrobu. 

Hodnotenie surovinovej základne z hľadiska množstva zásob je v terajšom ča
:;e v celej č:SSR otázkou otvorenou. Je to preto, že spôsob vykazovania zásob 
v bilanciách ložísk surovín je veľmi všeobecný a zastaralý, vyžaduje si špecifi
káciu dekoračného kameňa vzh[adom na genézu suroviny a vhodnosť jej využitia . 

Československý kameňopriemysel - Praha evidu je k 1. 1. 1969 nasledovné 
zásoby dekoračného kameňa v tis . m3: 

A+ B+C1 bil. C2 bil. nebil. ťažba v 

volné viaz. .. or. viaz. ABC1C2 r. 1968 

CSR 22192 16 142 514 1727 76 

SSR 6 262 564 354 645 38 

Č:SSR 28 454 564 16 496 514 2372 114 

z toho: 

A+ B +C1 bil. C2 bil. nebil. ťažba v 
volné viaz . vo!. viaz. J\ BC1C2 r . 1968 

vyvreliny 5 942 6510 500 835 57 

,,mramor . 10 427 9441 14 842 14 

travertín 5 798 564 72 645 38 

pieskovec 6 287 473 5 

10 Mine rolio Slovoco č. 12-13 
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Rozhodujúcim a v súčasnosti značne problematickým ostáva kvalitatívne hod
notenie surovín vhodných pre dekoračné účely zo všetkých možných aspektov 
a hľadisk ich komplexného využitia. Úspech riešenia tejto otázky spočíva v doko
nalom poznaní možnosti technológie výroby a spracovania dekoračného kameňa 
a v nazhromaždení faktického materiálu ;:, príslušnej surovine. 

Ťažba mramorových blokov a travertínu v CSSR bola v r. 1966 - 197() nasledovná: 

1966 1967 1968 196Q 1970 

mramor (m') 837 1132 1130 1080 121JJ 

travertín (ml) 730 1163 l l 7íl 1133 120U 

celkom (ml) 1567 1195 23()1) 2213 2400 

Dovoz mramorov z cudziny v jedno.livých rokoch bol nasledovny 

1966 1967 1968 1969 1970 

mramorové bloky (ml ) 2800 3200 3500 4500 5500 

mramorové dosky 
( prepoč!tané na m 3) 400 400 800 1500 1400 

dovoz celkom 3200 3600 4300 6000 69U 

Perspektívne sa do roku 1975 ráta so zmzovaním dovozu až na 3250 m3 

Znížený dovoz má byť nahradený z domácich zdrojov a hlavne výrobou kong
lomerátových dosiek. 

Doporučil. Jura j Antaš 
Ján Novysedlák 
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Raw Materials for Qualitative Stone Production in Slovakia 

ANTON SUCHÁR 

The raw material base of ornamental stone in Slovak.La ís not evaluated in a com
plex way. The esential part of raw material for these purposes is imported from 
abroad by the Slovak Stone Industry-Levice. From horne raw materials 1Jo a relati
vely small extent only ,,soft" stone is u tilized and that crystalline limestone (Tuhár, 
Silická Brezová) and tr,ave11tine (Levice, Spišské Podhriadie and Ružbachy) . In the last 
tíme a lso „hard" rocks éliľe verified inibi,a1ly as exper1ment, e. g. andesites, rhyo1ites 
and from cla.stic sedliments ma.inly sandstones of the Flysch zone and oonglomerates 
of the Upohlava type. Present technology essentially improved and mainly enlarge. 
ment of the assoritrrnent of ornamen1lal stone production requires objective conside
ration of the possibilities of development of the raw material base in Slovakia. So
lution of this problem requires complex treating of the West OarpaithLans in the 
form of partiial studies, on the basls of which it will be possible t,Q d.istinguish pre-

419 



liminarily raw materials suitable for quali1latíve production of ornamental stone. 
With pi,ospecting, a part of which will be also exper..imental operung, decis.ive para
meters of the raw material and suitability of its utrilization for ornamental purposes 
will be veriliied. The above mentioned stages of investigation (preliminary and 
detailed investigation) will be carrJed out a1 localitäes wlth pos.itive results from 
experimental opemng. Their aim will be to obtain more precise data about the geolo
gical structure of the deposit and to express in numbers the amount of resources of 
the raw ma.terial suitable for ornamental purposes. Only such a methodical approach 
will make possible serious consideration of the raw matenial base of ornamental sto
ne in Slovakia. 
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MINERALIA SLOVACA ROC . 111. (1971) č. 12-13 

Kamenná soľ 

JÁN SLÁV[K 

Contribution ä ľétude du sel gemme. 

Les gisements du sel occupent la région miocene de la Slovaquie de !'Est. II y a deux 
assi&es de sel. L'intérieure (Carpatieu) située dans la partie N\V du Neégcne el la su
pt'rieure (Badénien) située sur Je bord septentrional du Miocčne . On exploite seulement 
Ie gisement si tué dans ľassise inférieure pres de Prešov par la méthode de saumure. Les 
réserves représentent plus que 1,5 mld de tonncs. La production ďaujourdhúi est circa 
40.000 tonnes par an. 

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

Ťaží sa len ložisko spodného obzoru v oblasti Prešova a to soľankovaním 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 sed imentačných cyklov 
vrnikli n:i území Slovenska, v niektorých oblastiach vývoja permu, triasu a mio
cénu, cvaporitické formácie. Permotriasové evapority zastupu/lÍ iba sírany, hlav
ne anhydrit. Výnimkou z tohoto pra idla ie dopo, ia ľ mineralog ický ná
lez soľnej brekcie v perme severnej časti Spišsko-gemerského 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 podla 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, Dulova Ves, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Šal
govík, ľ.ubotice a Nižná a Vyšná šebastová. To reprezentuje plochu asi 25 km2 

v hlbkovom rozpätí od 150 do 800 m. 
Evapority vrchného soľného obzoru sú najlepš ie preskúmané na severnom okra

ji Východoslovenskej nížiny na stupňovitých medzikryhách medzi centrálnymi 
č:asťarni depresie a predmiocénnymi útvarmi, obmedzujúcimi depres iu. Soľný ob
zor je zistený v oblasti vranovsko-čaklovskej. Prebieha vo smere SZ - JV 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 sofonosná oblasť , súvisiaca s predchádzajúcou oblasťou 
síranovým horizontom, je oblasť Zbudza - Michalovce. SoI je tu vyvinutá • 
v hlbke 150-800 m v katastrálnych územiach obcí Zbudza , Michalovce, Topo-
fany, Petrovce n/Laborcom, Nacina Ves , Staré. Rozsah soľonosnej oblasti je asi 
15 km2

• 

o IO 20 30km 
'--- -'----~'--- -' 

7 r-:=-_--:::J 
Ľ'.._____! 

Situai:no-geologická mapa soiných ložísk výtbodoslovemkeho miocénu 
(ľ = 

l predmiocénne útvary 2 - neovulkanity, 3 - sedimentárny neogén, 4 - .;olné lo2iská 
a \ ýskyty, 5 - výskyty evaporitických síranov, 6 - tektonické línie, významné z hiadis!o soli, 
7 - približná hranica moi.ného rozsahu evaporitov. 
A Lo~islw Solhar - Soiná Baňa, C. loži,ko Vranov - č:aklov, D. Zbu:ha E . Albín0·,,, E -
ZáluLice 

Fíg. I 
Geological Skctck Map o( Salt Deposit~ in tbc Miocene of Eastera Slovakia 
1 - Pre - Miocene Formations, 2 - Ncovolcanics, 3 - Sedimentary N<:og,mc. 4 - S.1lt 
Depo;;its and occurrenccs, ':i - Occu rrences of evaporite su:phates, 6 - fecton;c h ne,, ,mpor
tant Erom the standpoint of salt, 7 - Approximatc boundary of po;sible extcnsion of evapori
t(s . 
A. Deposit Solivar - Solná Baňa, C. Deposit Vranov - č:aklo , , D Zb11dZ'.l, E. Albínov, 
F. Zálu2ice. 

Soľný horizont má pokračovanie juhovýchodnejšie v oblastí Zalužíc, kde je 
soionosné súvrstvie zistené v hibke 500 - 700 m; rozsah presnejšie zatiaf ne-
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zi 5tcný. V oblasti južne od Michalo-
\ íec pri Krásnovciach bo!a taktiež 
previ:-t aná soľ v hlbke 2360 - 2397 m 
a v okolí obce Rakove:: v hlbke pod 
]500 111 ( D. Ď u r i ca - O. Krá s
ne n s ký , 1965 ). 

Takmer v strede východoslovenskej 
neogénnej panvy sú vyvinuté evapo
rity v už spomenutej oblasti Albínko
•✓a neďa leko Sečoviec. 

Geologická stavba ložísk 

L o ž i s k o ~ p o d n é h o s o f n é
h o o bz oru ( Solná Baňa) strati
graficky, v zmysle mikropaleontolo-
gických zistení V. K a n to ro v e j 
!1954, 1957). I. Cích u a J. 
K he i la ( 1962) . začleňujeme do 
karpatu, čím sa Prcšovsko-košická 
kotlina 1íši c:l. východokarp:ttských 
\ nÚtorných panví, kde ekvivaletný so
i'onosný obzor dop'.Jsi:1ľ nebol konšta
tovaný. Mocnosť karp:itského flyšoid
l!ého poiložia je asi 350 m. Na ňom 
leží sofonosná poloha tvorená hl avne 
~1vými až !maYosivými slienitými illi-
1ickými ílmi s1abo piesčitými, v kto
rých sa nachádzajú 5-30 m mocné 
polohy znečiste11ej kamen.'.lej soli, Ja
miny sadrovca a anhydritu a ojedi
:1ele tenké lavice pieskovca, rozptýle
né v súvrství mo:::n.)m asi 200 metrov. 
~fadložie soli je t•-o::ené hlavne sivý
p,; ílami, ob.'.:i:s s vlotkami píeskovca 
a ojedinelými Lrnami sadrovca, resp . 
é-nhydritu . Solono,né súvrstvie je roz
b,té sústavou z 1omov S - J a V -
'l smeru na rad b'obv, ktoré zhadzu
jú ložisko k ses;eru a k výchoiu. Tie-
10 poruchy sú spra :idla otvorené a 
prístupné cirku!ácii vo..iy. 

Soľné te esá prešovskej oblasti, 
pdľa súčasn5ch prdstáv, sú nepr:l
videlnc vyvinu•é šofovky prevažne 
malých p lošných ro..;mcrov ( niekoľko 
100 m). Soľné lož isko si často neza
chovalo primárne sedimentárne eva
pori:ícké štruktúry, tvoria ho sekun-
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dáme premigroMné telesá. Proces migrac1e považujeme za priestorove 
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 snáď 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, podla našich pred
stáv, je hlavne plasticita soli, prítomnosť spodných vôd, hydrostatický tlak nad
ložia a v značnej miere aj postsedimentačný tekM>nický nepokoj oblasti. 

L o ž i s k á v r C h n é h o s o r n é ho o b z o r u. Optimálne podmienky pre 
vznik sofných loiísk však začínajú v badene, vrchný tortón. Bázu sofonosného 
súvrs.via tvoria sedimenty zóny so Spiroplectamína carinata. Sú to pelitické 
sedimenty s podradnejším vývojom pieskov a pieskovcov. Predstavu o jednoznač
nej príslušnosti vrchného soľného obzoru do spiroplektamínovej zóny modúfikova
la V. Gašpar í k o v á ( 1963) pri podrobnom mikropaleontologickom spraco
vávaní materiálov z ložiska Zbudza a Vranov - Dlhé Klčovo. V podloží sol
ných telies zistila spoločenstvo: Bulimina elongata (d'Orb.), B. intonsa Liv., 
B . ovata (ďCJrb). B. inflata Seg., Bolivina dilata Rss., B. beyerichi 
B . antigua ( d'Orb.) . U vigerina acculeata ďOrb., U. acculeata, orbigny
ana Czj., U. venusta venusta Franzona. U. semiomata urnula d'Orb., 
U. semiornata semiornata d'Orb., W. II. cf. acuminata Hoss. U. pygmea 
d'Orb., Cibicides pseudoungerianus Cush., Valvuneria complanata d'Orb., Cibicí
des dutemplei ďOrb., Pullenia bulloides ďOrb., Sphaeroidina bulloides d'Orb., 
Cassídulina laevigata ďOrb., Robulus intermedius d'Orb., Elphidium macellum 
Ficht et Moll, Elphidium crispum L., Nonion pompilioides Ficht et Moll, Nonion 
bogdanowiczi Vo!. a vzácne aj Spiroplectamina carinata d'Orb., S. deperdi ta 
d'Orb. Cyclamina cf. miocenica Karr., ktoré svedčí o tom, že solné telesá sa mô
žu nachádzať na pomedzí spiroplektamínovej a bulimino-bolivinovej zóny. 

Toxický vplyv presoleného vodného bazénu sa prejavil podstatným ochudob
nením spoločenstva a degradáciou jedincov. Toto viedlo ku vzniku subhoriwntu 
zahrňujúceho vlastné ložisko a 20-30 m mocný pás sedimentov v jeho podloží 
a v nadloží (V. Ga špa r í k o v á, 1963). Subhorizont charakterizujú zakrpa
telé fom1y : Globigerina alf. bulloides d'Orb, Globorotalia ex gr . scituia Brady, 
Globigerinoides triloba Rss - Globigerinoides sp., Bulimina sp., Triloculina sp., 
Elphidium sp., Nonion sp. a Uvigerina aff aculeata d'Orb. Medzivrstvy pelitov 
v solí sú úplne sterilné z faunistického hladiska. Tento pás nazvala V. Gašpa
ríková subhorizontom globigerinogloborotaliovým. Zhodná je stratigrafická situ
ácia aj v oblasti vranovsko-čaklovskej, avšak subhoriwnt tu je nevýrazný. Tak 
ako stratigrafické aj litologické pomery všetkých známych soJných telies vrchné
ho so!ného obzoru sú si navzájom velmi podobné. 

Najlepšie sú preštudované litologické pomery vrchného so!ného obzoru v ob
lasti zbudsko-michalovskej, ale dosť dobre sú známe aj v oblasti vranovsko-čak
lovskej. Veľmi zhodne môže litologický vývoj charakterizovať profil vrtu Zb -
32 v severovýchodnej časti ložiska Zbudza. 

V hlbke 590 m leži báza evaporitického súvrstvia, ktorú buduje 15 m mocná poloha sadrov
ca. Sadrovec je vlastne hydratovaný anhydrit, silne primárne (peli ticky) mechanicky znečistený . 
Objemové zmeny, ktoré hydratácia vyvolala, spôsobili vznik brekciovitej textúry a porušenie 
pôvodných sedimentárnych striedavých !amín 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 so1ného telesa vystupuje poloha slíenítého !Iu, mocná 
asi 10 m, v ktorej pre plastické deformácie sadrovca a soli vznikli pekné mikrovrásy. Nad touto 
polohou lež1 takmer SO m mocná poloha slabo znečistenej soli s deformovanými míkrolaminami 
ílu a 10 cm vrstvičkou pieskovca. V hlbke 510 m je soiná poloha prerušená trojmetrovou vrst
vou ílu, ktorá je takdež silne deformovaná a v jej nadloží je asi 75 m mocná poloha kuchynskej 
soli so zvýšeným obsahom nečistót vo forme niekoikých 5-10 cm vrslvičiek pieskovca alebo 
ílu. Od 435 m sa znova objavuje pelitícké súvr&tvie, ktoré do vzdialenosti asi 25 m od soli ob
sahuje Jaminy, konkrécie a zrná sadrovca ( anhydritu ), tieto sa v ďalšom vytrácajú a na ich 
miesto nastupuje na vrstevných plocnách uholná sečka a silne piesčitá prímes. Piesčitá prímes 
miestami nadobúda prevahu a do h!bky 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 hrdzavoškvrníté, ktoré je charakteristické pre brakickú sedimentáciu rotalíovej zóny 
badenu . Na báze rotaliovej zóny občas bývajú prítomné í šošovkovíté telesá konglomerátov. Sú 
to slabo aj s.redne zotmelené zlepence, drobno až s•rednozrnné, s pie3č i to-ílov itou základnou 
hmotou a tmelom, len občas býva tmel vápnitý. Okruhliakový materiál repreLentujú hlavne 
pieskovce flyšo,·ej proveniencie často so žilkami kalcitu , podradnejšie sú zastúpené kremeň, si lí
city a vzácne aJ vápence. 

Ložiská soli vrchného soľného obzoru majú podobu vrstiev a pretíahlych šo
šoviek . Smerná dížka soľných telies z oblasti vranovsko-čaklovskej je okolo 20 
kilometrov a mocnosti soiného horizontu kolíšu od 6 do 130 m. Severná hranica 
ložiskového telesa je vcelku známa, zatiaI 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 hlbok 250-1000 m. Pre
skúmané úseky v oblasti Dlhé Klčovo a Soľ sú uložené v híbkach 250 -420, 
resp. 590 ·- 730 m ( báza soľnej polohy). 
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Obr. 3 
Pozdlžny profil ložiskom Zbudza 
l - kvartérne rozsypy - prevažne alúvium, 2 - zelenkasté hrdzavoškvrnité íly na báze s pies
kovcami až zlepencami (rotalésová zóna vrchného tortónu), 3 - slienité íly bolivínobulíminovej 
zóny badenu, 4 - soiné šošovky, S - sadrovec a anhydrit, 6 - slienité íly spiroplectaminovej 
zóny badenu, 7 - hranica globigerino-globorotaliového horizontu. 

Fíg. 3 
Longitudínal Profile of tbe Deposit Zbudza 
1 - Quatcrnary sediments - predominantly alluvíum, 2 - Greenish rusly spotted clays at the 
basis \\ith sands tones to conglomerates (Rotalia Zone o! the Upper Badenian, 3 - Marly 
clays of the Bolívina - Bulímina Zone of the Badenian, 4 - Salt lentídes, 5 - Gypsum and 
anhydrite, 6 - Mariy clays of the Badenian Spiroplectamina Zone, 7 - Boundary o! the Glo
b1gerina - Globorotalía Horízon . 
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Ložisko Zbudza SZ od Michaloviec je tvorené dvoma šofo·,rkami o smernej 
dlžke cez 3 km a o šírke cez 1,5 km . Mocnosti kolíšu od 5 do 180 m, hlbka ulo
ženia od 160 do 600 m. 

200 
JZ (SW) 

,00 

KD-3 

SV (NE) 

He--1 

-~ -~-~~~zl :o 

100 

1/ 

~ 

io ~-- __::- - ~: ~ ;:-- -=: - - __:::-: :."-:-_:.:-
- - - - _v -- - - - - 7 

- -~: :_:--~~~---- -:- - -
- - -

o 500m 

0.n 4 
Geologický prali! vrnnovsko--čaklovskou so[onosnou oblasťou (Dlhé Kl~ovo) 
1 - i<vart(rne rozsypy, 2 - slieni!é íly s polohami pieskovcov ( rotaliová 1.óna, ( baden) 3 
slic:nité íly bolidno-buliminťJ,ej zóny mn,1/:ho ba<lcnu, 4 - so[né 1ele.;o1, 5 -- sadrovec a anhy
drit, 6 - ~:mitt íl> sp1roplec1.,m'no,c:1 ,mbzóny uadeni<>nu, c, 7 - pdity morského badenu a, b 
(alJ11endorfská séria), 8 - vrty. 9 - pck!,.:.,ová tekton.:ka. 

n,, -! 
c~ok•g ca, Prof1ic oí the Vranov - é:1k 1:.iv Sal.-Bcuing A·ca (DlM 1-:l':0101 
l - Quaternary scdimcnts. i - Marly cby, w.,h foyer; of s.rnd••or.As (Ro•alia Zone. Bad~
r·íauJ, 3 - M1rly clays oí he Boli·•ir,1-IL! minJ Zo:,e or th~ m:ir'nc B1d.nían. 4 - 5 lt 
bo:h-s. > - Gyps•;r:i awl A ,hydr:tc. 6 - Marly ~!ays of th.: B1dc:1:Jn Sp:ropl'.!~tamina Sub-
70 1'', 7 - Bade1ľan a. b (I a•,z~ndorf Cro·1;i1. 8 - Borchclrs, 9 - Sbking te-:tonics . 

. ifineralogicko-chemická charakteristika ložísk 

Spodný soľný obzor 

Soľ na prešovskom ložisku je prítomná v podobe slanýé ílov, soľných !amín. 
5oľných polôh, soľných brckcií a s~kundárnej vláknitej soli. Slané íly obsahujú 
obyčajne 5-10 % soli, slané pieskovce 5-20 ~S soli. Slané brekcic 50- 90 % 
soli . Polohy soli sú znečistené prímesou ílu, resp. síranov o obsahu spravidla 
5-10 % . Za dôkaz krátkej migrácie (snád maximálne len niekolko desiatok 
metrov) možno považovať aj paragenetickú väzbu soľných telies v zóne najinten-
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zívnejšieho vývoja evaporítických síranov. Na prevahu vláknitých variet solí na 

prešovskom ložisku, avšak v inom genetickom ponímaní, poukázal už M. V a

š í č ek (] 954) . 
Keďže ložisko sa dnes dobýva lúhovaním, budeme charakterizovať kvalitatívne 

vlastnosti suroviny na základe lúhovacej skúšky typického vzorku soli z vrtu 

č . 45 z híbky 730 m. Výluh - 91 %, nerozpustný podiel - 8,7 %. 
Chemizmus odparku: NaCI 88,06 %, SiO2 0,02 %, Ah OJ 0,01 %, CaO 

1,51 %, SOJ 2,59 %, K2O 0,03 %. 
Chemizmus nerozpustného podielu : SiO2 4,04 % , AlzO3 0.78 % , Fe2O3 

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

banskej sofa nky s nasledovným výsle:ikom ( v % ) : Na Cl 98,61 , Ca·· 0,37, 

Mg·· 0,02, SO4 0,81, KC l O, 16, SiO2 0,04, AlzO3 0,01, Fe2O, 0,012, T iO2 

stopy, CaO O, 10, MgO 0,03. 
Kvôli úplnosti uvedieme aj chemické zloženie vákuovej soli: KaCl 99,1 

99,3 % , nerozpustný ZVY.šok 0,0 - O, 1 % , SO4 O.S - O, 75 % , Ca 0,02 

0,04 %, Mg 0,01 - 0,018 %, K stopy - 0,1 %, AlzO3 + Fe2O3 st., CO3 

0,01 - 0,05 % , H 2O 0,05 - 0 ,09 % . 
Primárna soľ - kubické kryštály zakalenej soli z ílu - má p~dfa A. C. He

ringa (in A. Polák, 1955) nas ledovné obsahy jednotlivých prvkov. V 0,001, Ti 

0,015, Al 0,02, Cu 0,001 , Si 0,04, Mg 0,03 Fe poa 0,001. 

V r c h ný soľný o b zo r 

Kamenná soľ vytvára jemné az hrubokryštalické (do 3 cm) ;u:;regity. Sú čas to 

prerastené syngenetickými ílovitými pr ímesami. Zdá sa, že so zvysovaním sa 

pehtickej prímesi zväčšuje sa i zrni tosť soli . Najčistejšie polohy soli, dosahujúce 

niekedy aj 20-30 m i viac, sú tvorené monol ítnou svetlošedou masou bez zre

tdného zrnenia. Najčistej šia poloha so!i na ložisku Zbudza sa vyvinu!a na báze 

soľného te'esa . Smerom do nadložia sa objavujú podsta tne viac znečistené variety 

často s mo2nými vložkami a medzivrstvami ílov. Prímes syngenetického ílu , 

na·mä pokiaľ ide o tenké vrstvičky centimetrového radu, stratila svoj pôvodný 

th;.:.rakter a p.-e kryštalizačnú mohutnosť halitu bola rozvločkovaná medzi kryšta

lické indi,,ídua a tvorí šmuhy, závalky, zrná, in tergrnnulárne povlaky a po~l. 

Okn:m í'o··itej prímec;í obs~hujú ~0Iné 1ele3á konkrécie anhyd ritu o ·,eľkoc;•i od 

niekoľko milimerrov do niekoľko centimetrov, ktoré pod vpl yvom atmosferilií 

hydratujú a vytvárajú bieie výkvety na soli. Sú to syngenetické evaporítické 

konkrécie, po::l mikroskopom majú zreteľne radialno-tyčinkovitú štruktúru. 

O hlavných soľných teles;'.jch n iet pochýb, že sú to primárne sedimenlttrne šošovky 

Jen <liagenetícky rekryštalizované a v prípade ložiska Zbudza aj slabo diapyricky 

nadurcné na elcvačnej zbudzansko-zalužickej hrásti. O 1o,n svedčia textúry do

konalého p'asti ckého tečenia, 7,is tené v banských dielach. Okrem týchto soľných 

telies sa na ložisku, :cile hlavne v jeho blízkom okolí, vyskytuje aj číra čistá vlák

nitá soľ, vypíňa j úca pukliny, icmujúce ložiskové teleso. Maximálna mocnosť vlák

nitej soli je až 1 m. Občas je táto soľ ultramarínovo mo,Jrá, sfarbená prav<le

pcdobne iontami kornvého sodíka v mineráli. 
Chemicko-technologická charakteristika vrchného sol' ,iého obzorn. Existuje ne

preiržitá škála prechodov medz i čistým ílom, sadrovcom a kuchynskou soľou. 

Tieto zmeny môžeme domenstrovať chemickými analýzami ( tab. 1). Uvedené 

analýzy svedčia o tom, že evaporitická sedimentácia ,·o 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 
presk úmaných blokov vranovskej oblasti je pomerne vysoký (tab. 2). 

Z oblasti ložiska Zbudza bola sedimentácia v období formovania sa ložiska 
kľudnejšia, pre:o sa tu vyvinuli až niekolko desiatok mocné čistejšie polohy ka
mennej soli najmä na báze solného ložiska. Napríklad vo vrte Zb-18 v híbke 
oj 384 do 426 m neklesol obsah NaCI pod 90 %. Slané íly a so1né brekcie tu 

Obr. 5 
Kresba mikroskopickej št ruktúry soli z ložiska Zbudza - radiálne tyčinkový agregárt - anhydrit 

- zväčšenina 33 krát. Nikoly II. 
Fíg. 5 

Pattem of Mícroscopic Structure of Salt from tbe Deposit Zbudza - radia! rodlike aggregate· 
anbydrite ·- magnifíed 33 x. Nicols 
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majú podradnejsí vývoj. Vcelku však aj tu možno pozorovať plynulé prechody 
medzi ílom - soľou a sírami. 
a zdá sa, predstavujú sčasti laterálny a sčasti vertikálny ekvivalent sorného vý
voja. 

Škálu prechodov od soli po ílovitý sediment môžeme demonštrovať na príklade 

Škála obsahov soli v horninách ložísk vrancvsko-čaklovskej oblasti ( % ) 
Tabuľka 1 

chemické zloženie 
vzorok, vrt NaCl 

1 1 

nerozpustný 
a metráž m S04 Ca00 Mgoo zvyšok 

KD- 3 600,8 2,93 O,G 0,22 st. 95,01 
KD -3 546 10,26 1,63 0,61 0,02 86,56 

536 20,85 0,53 0,19 0,02 77,30 
598 33,35 1,73 0,70 st. 63,28 

VS-1 279 44,52 1,09 0,32 0,02 53,72 
287 61,75 2,18 0,82 0,01 34,86 
283 76,59 1,65 0,63 0,02 20,60 

VS - 2410 83,16 1,27 0,51 0 ,01 14,79 
418 94,31 1,25 0,53 ú,01 4,04 

Priemerný chemizmus soiných telies vranovsko-čaklovskej oblasti ( % ) 

oblasť 

Dlhé Klčovo 

Vranov 

metráž 
m 

Zb-18 261 
273 
280 
421 

NaCI 

63,64 

75,29 

so,· 

(),95 

1,49 

Škála obsahov soli v hornín.ich ložiska Zbudza 

NaCI S04 Ca 

17,52 1,81 0,75 
86,72 0 ,57 0, 26 
95,76 0,38 0, 17 
99,28 0,32 0, 15 

Ca'' 

0,43 

0,56 

Mg 

0,02 
0,01 
st. 
st. 

Tabuľka 2 

0,0 1 

0,012 

Tabuľka 3 

nerozpustný 
zvyšok % 

79,83 
12,33 

3,76 
0,31 

Dôkazom kludnejšej sedimentácie je aj vývoj súvislejškh polôh síranov na1ma 
na severnej periférii soľných telies, kde sa sústreďujú na báze soľných polôh 
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vzoriek z vrtu Zb -18 (tab. 3). Chemízmus soli, ťaženej z prieskumných prác 
:ožiska Zbudza, je uvedený v tab. 4. Chemizmus nasýtenej soľanky podfa tohože 
laboratória je: NaC! - 314,36 g/1, SO4 - 3,97 g/1, ca·· -· 1,76 g/1, Mg· : -
0,57 g/1. Soľ z ložiska Zbudza bola systematicky analyzovaná aj spektrálne, cha
rakteristické vzorky vykázali nasledovné výsledky ( tab. 5). 

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

Priemerný chemizmus komplexu zásob ložiska Zbudza je: NaCI - 72,52 % , 
ca·· - 0,54 %, Mg· : - 0,01 %, SO4 + 1,32 %. Osobitne \'ypočítaný che
mizmus objemu severovýchodnej okrajovej časti ložiska kolíše: NaCl 54,7 -
97,19 %, SO4 0,61 - 1,73 %. 

Zdá sa, že významným bude i ložisko nachádzajúce sa východne od Michalo
viec - oblasť Zalužíc . Podľa údajov J. č ver č k a a D . Ď u r i c u (1966 ) 
je to vlastne samostatné pokračovanie ložiska Zbudza na tejže tektonickej štruk
túre ( zbudzsko-zalužická hrásť). 

SV [NE) 
JZ {SW) 

m 
Mcho\0',IC2 XIII 

:O 

o o o 
o o • 

~ ~ - -~ ~ ~----_-_...._ ---- - - - -_-_ ---~ ....:-_-...:: _::_-...::f 

----- - --..,.../ , ...... __ -- -/ ,- - -...:----:-/ o 500m 

- __ -?' 

31 x 9 "vl 4 Ľ2] 

9~ 10E3 n ~ 

Obr. 6 
Profil ložiskom soli M . Zálui.ict (upravené podla J. Cverčku a D. Ďuricu, 1966) 

J - kvartér - deluviálne hliny, 2 - sladkovodné ily a slienité íly s uholnými slojami s vlož
kami zlepencov - pliocén, 3 - pyroklastické uloženiny subsekventného vulkanizmu, 4 - ryolí
tová kupola, 5 - slienité íly a pieskovce spodného sarmatu, 6 - pelitické až konglomeratické 
~úvrstvie brakického badeni.; d, 7 - slienité íly morského badenu c, 8 - solné teleso, 9 -
tektonika , lC - významná diskordancia, 11 - vrty. 

Fig. 6 
P rfoile oI the Salt Deposits M. Zalužice (adjustcd according to J. Č:verčko and D. Ďurica, 
1% 6 ) 
1 - Quaternary - deluvial loams, 2 - Freshwatei: clays and marly clavs wilh coal seams 
with conglomerate intercalations - Pliocene, 3 - Pyroclastic D~posits of mbsequent volca
nism , 4 - Rhyolih· dôme, 5 - Marly clays and sandstones of the l.ower Sarmatían, 6 -
Pelitic to rnnglomerate complex of the brackish Badenían d, 7 - Marly clays of the marine 
Badenian c, 8 - Salt body, 9 - Tectonics, 10 - Important discord<1nce, 11 - Boreholes. 



Podla doterajších údajov a predstáv v ekonomicky prístupnej híbke (cca do 
500 m) sa nachádza ložisko vyvinuté na p!oche asi 3 km2

• Jeho priemerná moc
nosť bude iste niekoľko desiatok metrov. Kvalitatívne parametre čistých sofných 
polôh c:harakterizujú 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 počí ať. 

Chemi7mus vyťaženej soli z ložiska Zbudza 
Tabu!ka 4 

vzorok zlolky 1 2 3 

roLp. podiel 97.043 98,46 99,80 
NaU 95,69 96,7 1 99,61 
Ca O 370 0,57 0,04 
l\1g 11,(Jl6 O.Dl st. 
$04 0,825 1,22 0,12 
KCL nest. 0,06 (),02 
ner . nyšok 2,957 1,54 0,20 
Si01 nest. 0,64 0,11 
Al .OJ nest . 0, 18 0,03 
Fe:O , nest. 0,09 0,034 
TiO . nest. ú,01 st. 
CaO nest. 0,28 0,1 
MgO ne3 t. 0,02 0,02 

1 priemer ťaženej solí z loliska Zbudza (laboratorium Chemko Strážske ) 
2 - stredn ý otlkový vzorok ťa ženej soli „ loi: iska Zbudza (iaboratorium Geologický prieskum, 

Spišská Nová Ves) 
3 vybraný vzorok sekundárnej vláknite j soli Z budza (laboratorium Geologický prieskum 

Spišská .:-;ová Ves). 

Spektrálne ana lýzy ty pických vzoriek soli z ložiska Zbudza 
Tabuika 5 

1 nad l % 
1 

1-- tJ,l % 
1 

0 1-001 %1 0,0 1-0,001 % 
1 

probl. 
1 

vzorok 2 Na. Ca Al, Mg, Si. Sr Fe Mn, B.a Cu 

vzorok 3 Na, Ca Al, Si, Mg Fe Mn, As, Ba Cu, Sr 

Úprava a použitie suroviny 

Prešovské ložisko sa využíva už od niekolko storočí. Naj staršie písomné zmienky o ňom sú u ž 
od JOku 898. So!ne pramene často menili majire!a , až od roku 1749 ua tri li ;; tá tu. Sol sa ziska
vala varen ím soianky. zachytávancj na prameni. Pre nedostatok soli bola razen.-i v rokoch 1571 
a 1572 šachta Leopold v So!nej Bani. Touto šachtou bolo otvorené pomerne bohaté ložisko soli, 
ktoré bob polom ťažené ďalšími siedmymi šach tami v bl ízkom okolí a chodbami, ktoré tieto 
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Litologické profily soľnými ložiskami východného Slov~nska 

A vrt č . 35 - Sohvar (nadm. výška ústia vrtu 288,78), 
B - vrt č . 4ía - šebastová (nadm. výška ústia vrtu 301,38) , 
C - vrt č . Zb - 18 - Zbudza (nadm. výška ústia vrtu 125,164) , 
D - vrt KD-3 - Dlhé Kléovo (nadm. výška ústia vrtu 118,48); 

0hr. 7 

J - slienité Hy, 2 - Jaminy a konkrécie síranov, 3 - polohy pieskovcov, 4 - solné telesá 
a meclzivrstvy soli, 5 - poloha siltovcov . 

fig. 7 
Lithological Profiles of Salt Deposits in Eastern Slovakia 

.-\ - Rorehole 35 - · Solivar (level of fr,e borehole collu 288,78) . 
B Borehole 47 a - Sebastová (altitude of the borehole collar 301 ,38) . 
C Borehole Zb-18 - Zbudza (altitude of the borehole collar 125, 164! , 
O Hor,~hole KD - 3 - Dlhé Klčovo llevel of the boreholc collar ll8,48) : 
1 - Marly clays, 2 - laminae and concretions of sulphates, 3 - 1 .ayers of ~andstones, 4 -

Salt bodies an.l 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 sol né ložisko post ih la katas:rófa . V južnej chodbe, v ktorej 
sa už dlhsl čas neťažilo, nastal prieval vôd . Voda za topila 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 mcchami z volských koží (5 a 7 hl) , 
,· 1-ťahovaných 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 ruídrži , odkiaľ sa napúšťala do panví solivaru. Denný prítok 
soľanky do šachty bol asi 500 hl , soľanka obsahovala asi 30 % soli. 

V rokoch 1922 až 1925 bol pri stanici v Prešove vybudovaný nový soliva r. Od roku 1946 sa 
v 110m spracováva soJanka získavalld umelým lúhovaním soiného ložiska v Solncj Bani. 

Terajšia ťažba so1i na prešovskom ložisku je asi 44 OOO ton ročne . 

Ložisko Zbudza, ako reprezentanta badenských ložísk, by bolo možné z hľa
diska dnešných technických možností ťažiť povrchove, 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, syntetického 
kaučuku a niektorých anorganických so' í spotrebuje 10 % priemyslovej sol i. 
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 spracovávaju prakticky najkvalitnejšiu 
sof, dovážanú zo ZSSR a pracujú s veľmi nízkou h ladinou škodlivých ionto
v so!anke požadujú: NaCI 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: Na Cl min. 98 % , S04 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 banickým spôsobom 
vyťaženej z ložiska Zbudza uvádza nasledovná tabufka: 
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Porovnávacie hodnoty dovážaných solí a kusovej soli, ťaženej v Zbudzi 
Tabufka 6 

ZSSR Rt.R NDR Pt.R CSSR 
1 % Solotvina 

Daj ca- niekol. niekor. 
Zbudza 

latorií lokalí t lokalit 

NaCI 99,60 99,50 98,50 99,00 94,45 
Na2SO• 1),16 0,30 0,90 0,6() 1,20 
MgO 0.02 0,()1 0,02 0 ,01 0,01 
CaO 0,07 0.14 0,21 0,15 o.so 
R20 3 1),01 O.Dl 0,01 0,01 0 ,0 1 
nerozp. zbytok 0 ,16 0,03 0,20 0,20 3,75 

Okrem uvedených kvalitatívnych požiadaviek v predchádzajúcej stati je zásad
ná požiadavka na sol 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 soiankou vyčistenou bežným spôsobom 
ukázali, že tieto soľanky prakticky vôbec neurýchiujú rozklad amalgámu. Uká
zalo sa teda, že soľanka je po stránke obsahu ťažkých kovov vhodná pre účely 
elektrolýzy. 

K tomu, aby sa mohlo jednoznačne usúdiť, čí soT z lokality Zbudza je vhodná 
pre priemyselné zúžitkovanie - amalgámovú elektrolýzu - bolo rozhodnuté 
urobiť skúšku v CHZWP Nováky. Získané výsledky prevádzkovej skúšky so 
zbudskou kusovou sofou ukázali , že 

zbudzská soľ je vhodná na spracovanie v amalgámových elektrolýzach, keď sa 
sofanka zbaví nerozpustných podielov zo soli a príslušne sa znížia rozpuste
né nečistoty - sírany, horčík a vápnik; 
vratná soianka 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, vzhiadom na jeho sedimentačné 
vlastnosti, jednoducho jednostupňovým mechanickým usadzovaním a filtrá
ciou úplne odstrániť a zaistí sa dobre vyčerená, vodojasná soianka, vhodná 
pre elektrolýzu. Množstvo kalov spolu s produktami zrážania predstavuje 
0,425 m3 Iahko tečúcej suspenzie alebo 0,17 m3 hutných kalov na výrobu 
1 t 100 % -ho lúhu sódneho; 
spotreba soli na výrobu jednej tony 100 %-ho lúhu je podla urobených me
raní 1,7 tony. 

Najvýhodnejší postup využitia soli z ložiska Zbudza je získavanie soli solan
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 keď táto alternatíva využitia 
zásob je najreálnejšia v prípade ďalšej výstavby Chcmka, n . p., Strážske. Po 
stránke ekonomickej je tento postup veľmi výhodný, nakoiko náklady na 1 tonu 
soli soiankovaním by neprekročili hodnotu 25 Kčs, (v cenách roku 1966). 
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S ohľadom na zdroje tepla pri tejto výrobe je možné počítať súčasne aj s eko
nomicky výhodným spôsobom výroby vákuovej jedlej soli v množstve cca 80 OOO 
t/rok a kryť tak spolu so závodom Solivary Prešov plne domácu potrebu. 

ávrh na zdokonalenie súčasnej metodiky vyhľadávania a prieskumu 

V súčasnosti je jasný paleogeografický rozsah oblasti, v ktorej mohlo ku eva
poritickej sedimentácii dôjsť. Zachytenie ďalších sofných telies je otázkou ruti
ny geologickej práce. Overené zásoby ďaleko prevyšujú s účasné potreby. 
Ďalší prieskum sa zrejme bude týkať technologických otázok ťažby (hlavne so
Jankovanie) a úpravy soľanky pred spracovaním. Toto bude nutné modifikovať 
podla konkrétnych požiadaviek na druh spotreby a na množstvo suroviny (resp. 
soľanky), ak by bolo potrebné overiť ďalšie zásoby, je to Jen otázkou vrtnej 
praxe. 

Doporučil: Ján Gašparik. Slovenský geologický úrad, Bratislava 

Súhrnná tabu[ka ložísk soli 

Solná Zbudza Klčovo-Dlhé, Zalužice 
Baň,a Rudlov 

mocnosť plocha 5-50 m 5- 300 m ~20 m 30 m 
25 km2 5 km2 5 km2 3 km2 

smer, sklon 0- 15° 0-20° subhoriz. subhoriz. 

okolné geologické sediment. sediment. sediment. sediment. 

1 

jednotky karpatu badenu bad enu badenu 

okolné horniny slinité slieni té íly slienité slieni té 
íly , íly íly 
pieskovce 

obsah úžitkových 5-20 % 20-99 % 10 - 95 % 10-95 % 
zložiek NaCI NaCl NaCI NaCl 

obsah škodlivín 95-80 % 1- 80 % 90-5 % 90 - 5 O' 
/<J 

použitie potravi- chémia - -
nárstvo potravin. 

podmiertky solartko- - - -
dobývania vanie 

z povrchu 

stav 1952-1956 1959-1964 1964 1 vrt 
prieskumu 1966 
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Rock salt 

,JÁN SLAVlK 

The East Slovakian Miocene is the Only region in Czechoslovakia, where industria! 
accumu lations 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 horiwn in the Carpathian and the upper salt horiwn in the 
marine Tortonian s. s. (Badenian c) . 

In the sense of micropaleontological determinations by V. Kantorová (1954, 1957), 
I. Cícha and J . Kheil (1962) we range the deposit of the lower salt horizon (Solná 
Baňa) S'tmaltligraphicaly "lli1Jo the Oarp3thi..am, whereby -the Prešovsloo-Košioká kotlina 
BasiJn differs !,rom the East Cairpathian inner basi1J1S, where ,the equiva.,J.ent salt
bearing horizon has not been established till now. The salt-bearing layers is mainly 
formed by grey to dark-grey 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 l~nticles of predominantly small planary 
dimensions (several 100 m). The sali:" deposit has frequently not preserved primary 
sedimentary evaporite textures but is formed by secondarily remigrated bodies. The 
process of migration we consider as spatially confíned to original area of deposition 
and its nearest vici.nity. 

Optimum conditions for the origin of salt deposits, however started as late as the 
Upper Tortonian (Badenian c) . Lithological development may be characlerized very 
suitably in the profile of borehole Zb-32 in the northeastern part of the Zbudza 
deposit. A t the depth of 590 m the base of evaporite complex lies, formed by a layer 
of gypsum 15 m thick. The gypsum is virtually hydraited 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 deťormed clay microlaminae and 10 cm 
intercalation of sandstone. At the depth of 510 m the sa1t layer is interrupted by an 
intercalation of clay 3 m thick, which is also highly defomned and in its overlier 
a layer of rock sa,Jit is present bout 75 m t'hňck with increased -oonterut of oon.tami
nations in the form of several 5-10 , m intercalations of sandstane or clay. From 
435 m depth the pelite complex re-appears, containing lanúnae, concretions and 
grai ns of gypsum to a distance of about 25 m from the salt, these d isappear then 
o.nd instead oi them coal fragments andá highly s.:mdy ,a,dimixture set on at the 
bedding planes. 

The depos its of salt of the upper salt horiwn 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 horiZ001 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 s1nking of the salt horizon. 
The block lying not deeply is about 1 km wide and on it the deposit is situated at 
the depth i,n the limits of 250-1000 m. The investigated sections in the area of Dlhé 
Klčovo and So.r are situa,ted at the depth oi 250- 420 respectively 590-730 m (salt 
layer base) . 

The deposit Zbudza NW of Michalovce is formed by two lenticles o,f longitu dinal 
iength ni.are tham 3 km, more tha<n 1.5 km wide. Thidkmess varies from 5 to 
180 m, depth of position from 160 to 600 m . 

The Elast Skwakrian Mi ocene is the only region in Czeohoslova.káa. where indusbrial 
acc:umula tions of rock sa.lt are wund 
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MINERALIA SLOVACA ROC. lll . (1971) č. 12-12 

Tehliarske suroviny Slovenska 

JURAJ ANTAŠ 

Informations récentes sur les matieres premieres a briques en Slovaquie 

Ces matieres premieres se trouvcnt partou! en Slovaquie. Pour la fabrication des briques 
Ie plus souven t on use roches qautcrnaires surtout loess, terre lcessiqu•!, ter~c provenant 
<les pentes et terrc la issée par ľinondation . Les argiles néogéne~ (Tortonien-Sarmatien) du 
Bassin de Košice et ď lpel sont les plus propres ä celte fabricat i,:in pa rcc qu"ils sont ďex
cellťllt c qualité. Tres rarement, on utilise les roches paléogenes. surtout les piem ·s ďargi

le solide ou les forma tions de grés, c'est-a-dire la compobition min ~ralogique des roches 
pélitiques rangées au Paléogéne central-carpatique et leurs 'luali tl!s technologiques ne 
remplissen: pas les conditions de labrication. 

Tehliarske výrobky (pálené i nepálené) boli už v dávnej minulosti spolu s dre
vom najrozšírenejsím stavebným materiálom. I dnes, v období pokročilého sprie
myselňovania stavebníctva a širokého sortimentu stavebných materiálov , majú 
v stavebníctve svoje miesto a v mnohých smeroch sú zatiaľ prakticky nenahra
diteľné. 

V posledných 20. rokoch sa názory na postavenie tehliarskej výroby v prie
mysle stavebných hmôt niekoľkoráz menili. Pred rokom 1966 prieskum tehliar
skych surovín takmer desa ť rokov stagnoval a súbežne s tým zaostával aj vývoj 
a výroba technologického zariadenia tehelní, najmä zariadení na úpravu a ho
mogenizáciu surovín. T akto tehliarska výroba zaostávala za svetovou úrovňou 
nielen vo výrobe progresívnych murovacích materiálov, ale a j vo výrobe trad ič

ných výrobkov. 
Zaostalosť výrobných zariadení, nedostatok kvalitných surovín a rast výrob

ných nákladov pri nezmenených cenách tehliarskych výrobkov bol i príčinou, že sa 
mnohé tehelne stali nerentabilnými a boli postupne likvidované. Celkový pokles 
tehliarskej výroby nebol včas nahradený výrobou iných stavebných materiálov. 
Z rozdielu medzi produkciou a potrebou stavebných materiá lov vznikli mnohé 
problémy, ktoré sa prakticky riesia dodnes. 

Od roku 1966, po predchádza júcom uznesení vlády, sa prieskum tehliarskych 
surovín podstatne zintenzívnil a tehliarska výroba znovu získala významné po~ 
stavenie v priemysle stavebných hmôt. Nadväzu júca výstavba nových a rekon
štrukcia viacerých starších závodov, vybavenie tehelni novým, väčšinou doveze
ným technologickým zariadením, do značnej miery zmiernila za posledných šes ť 

rokov spomínaný nepriaznivý stav tak v množstve, ako aj v sortimente tehliar
skych výrobkov na Slovensku. 

Geologická stavba a popis ložísk tehliarskych surovín. 

Rozmiestnenie tehliarských závodov na území Slovenska je podľa jednotlivých 
územných celkov vei'mi nepravidelné a celé veľké oblasti, ako n apr. JZ časť Zá
padoslovenského kraja, severná a stredná časť Stredosloven ského kra ja a južná 
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časť Východoslovenského kraja sú prakticky bez tehelní, alebo existujúce závody 
sú malé a zastarané. Tento stav nie je len dedičstvom minulo<,ti, kedy sa využí
vali výlučne suroviny !ahko spracovatdné, ale je daný predovšetkým geologickou 
stavbou Slovenska, podmieňujúcou výskyt surovín vhodných na výrobu tehál. 
I z tera jších hľadísk musia to byť horniny, ktoré obsahujú potrebné množstvo 
väzných zložiek (ílových minerálov) v pomere k ostatnej hmote, musia byť ľah
ko a vo veľkom množstve dostupné (povrchová ťažba, vyhovujúci skrývkový po-
mer). 

Ako sme už spomínali, spÍňajú uvedené podmienky predovšetkým pelitické, 
nespe -, nené ( i spevnené) sedimenty nížin, panví a vnútrohorských kotlín, kto
rých výplň v pripovrchových častiach tvoria sedimenty paleogénu, neogénu 
a kvartéru. Horniny týchto útvarov sa tradične využívajú čí už samostatne, ale
b v kombinácii , na výrobu tehál na Slovensku. 

A. Paleogénne tehliarske suroviny. 

Zaradujeme sem surovinové základne, kde sa okrem eluviálnych a deluviál
nych hlín ťaž.ia vo väčšej miere, alebo v menšej miere aj podložné horniny pa
leogénu, ktorých zve trávaním hliny vznikli. 

a) V on k aj ší (magu r s ký) f I y š pre veľkú lítologickú variabilitu je 
veľmi málo využívaný. Ťažia sa preto len eluviálne a deluviálne produkty zve
trávania hornín magurského flyša sev. časti východného Slovenska. Hliny sú 
i lliticko-montmorillonítické a obsahujú veľké množstvo úlomkov pieskovcov. Tie
to spcsobujú \efké ťažkosti v tei.:hnologickom procese (mletie, homogenizácia), 
takže sa z týchto surovín vyrábajú takmer vý l učne Jen plné tehly. 

Typickým reprezentantom tohoto typu surovín je ložisko Monastýr (objekt č . 
] 38 na mapke č. 1) v okrese Humenné. Ťažia sa svahové a eluviálne hliny, hne
dastej a:t. hnedožltej farby, jemne piesčité , dosahujúce zriedka mocnosť 4,90 m. 
Smerom k podložiu, ktoré je budované horninami magurského flyša ( vápni té 
pieskovce &a v tenkých laviciach striedajú s polohami šedozelených až čierných 
bridlíc) , pribúda úlomkov ( veľmi pevných) pieskovcov. V miestach s väčším 
zastúpením, zvláš ť čiernych bridlíc, rastie ťažiteľná mocnosť ložiska, ťažia sa a j 
t ieto bridlice, ktoré sa veľmi dobre rozchádzajú vo vode. Flyšové horniny sú veľ
mi strmo uložené (60- 70° k JV) , to bráni využiť brid ličnaté po'.ohy v takej mie
re ako na iných ložiskách s miemým sklonom podložia. Surovina obsahuje 20 -
34 ~r. íloviny, prevláda1úcou z!ožkou je ílJ i:-montmoríllonit. 

Chem zloženie: SíO2 - 72,73 % , AhOJ -- 10,49%, TiO2 - 1,08 %, Fe2O3 -
3 ,36 %, CaO - 0,95 %, MgO - 1,41 % , str. žíh. 5,70 percenta. Technologic
ké parametre: rozrábacia voda 19,4- 23,2 % , zmráštenie sušením 4,4 - 6.5 % , 
pálením na 950 °C 4,62-8,14 %, nasiakavosť 13-14 %, pevnosť v ťahu za 
ohybu po vypálení na 950 °C 44,68- 72,05 kp/cm 2. Ide teda o surovinu polo
mastnú s vysokou citlivosťou k sušeniu (koef. č . nad 2). Výpalom na strednú 
tehiarskú teplotu 950 °C nedosahujú výrobky žiadanú kvalitu , po zvýšení teplo
ty o 100 °C dochádza zase k silnému sliňovaniu výrobkov. Surovina vyhovuje 
teda len na výrobu plnej pálenej tehly značiek P - 75 až 100, ojedinele P -
150. 

b H o r n i n y c e n t r á I n o - k a r p a t s k é h o p a 1 e o g é n u pri priaz· 
nivom litologickom zložení (prevaha ílovcov) a subhorizontálnom uložení, vy• 
tvárajú akumulácie veľmi kvalitných tehliarských surovín. Sú to okrem kvalít• 
ných hlín najmä eocénne sivomodré slienilé bridlice výrazne illitického typu. Nie-
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Ubr. 1 
Prehlad na jdôležitejšich lokalít tehliarskych surovín na Slovensku Núzvy lokalí t sú v tab. 1. 
Fig. l 
Survev o! most important lorali ,ie~ o[ bri ·k R aw Matetia l in Slovaki:i 

~eznáoe1 velk:Jstt of ur-ict)()wn e~te"lt 

malé of lľt tte extent 

stredné -.e[ke of l"'\ed,um g-eot extl'flt 
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ktoré ložiská poskytujú surovinu vhodnú pre najširší sortiment tehliarských vý
robkov (ložiska v Hornádskej, Popradskej a Liptovskej kotline). 

Geologicko-technologickú charakteristiku tohoto typu surovín vhodne ilustruje 
ložisko Ružomberok ( obj. č. 104 v tabulkách a mapke č. 1) v okrese Lipt. Mi
kuláš . Leží na južnom okraji záp. časti Liptovskej kotliny. 

Ložisko tvoria ílovito-slienité a slienité bridlice vrchného eocénu a z časti aj 
oligocénu, svetlošedej až šedej farby so slabomodrým nádychom, ktoré vo vrch
ných partiách zvetrávajú až na ílovité hliny a na povrchu na tzv. žltku (2-4 
metrovú mocnosť). V surovinovej skladbe majú prevahu bridlice. 

Aj technologicky ide o 3 typy surovín, i keď hranice medzi jednotlivými typ
mi sú pozvolné. 

Mineralogicky podstatnú časť všetkých surovín tvorí illit (menšie odlišnosti 
v min. a chemickom zložení vykazujú len žltky) a kaolinit. Chem. zloženie brid
líc a ílov je: Si02 - 54,85 %, A]z03 - 16,59 %, Fe203 - 5,51 % CaO -
2,96-8,95 %, MgO - 3,56 %, Ti02 - 0,58 %, S03 - 0,64 percenta. 

Technologické vlastnosti: bridlice - rozrábacia voda 16, 97 - 34,03 % , zmraš
tenie sušením 1,75-9,80 %, pálením na 950 °C 1,40 - -21,08 %, pevnosť 
v ohybe po výpale 35,46-154 kp/cm2. 

Bridlice po úprave mletím za sucha poskytujú dobré plastické cesto, výrobky 
sú málo citlivé k sušeniu a po vypálení na teplotu 950 °C vykazujú malé zmraš
tenie a vysoké mechanické pevnosti. Vyrábajú sa: dierované tehly viacerých tva
rov a rôzne vyľahčené, hurdy, termobloky a drážková krytina. 

c) V p a 1 e o géne vnútorných k ot 1 í n južné Slovensko - Rimavská 
kotlina) sa vyskytujú suroviny geologicky blízke morským sedimentom miocénu. 
Sú to prevažne pokojne uložené morské a braktické usadeniny vrchnopaleogén
neho veku . 

Ako príklad môže slúžiť ložisko Šafárikovo (obj. č . 113) . Sú to oligocénne se
dimenty, vo vrchných partiách zvetrané na málo spevnené, bridličnato odluč

né íly, s vefkým 14 až 24 % - obsahom CaC03. Prechod do podložia je ply
nulý do šedých, väčšinou silne piesčitých, vápnitých, bridličnato odlučných pev
ných ílovcov. Vložky jemnozrnných pieskovcov sú ojedinelé. 

Kvartér (hliny) má zhruba mocnosť cca 4 m a tvorí s ostatnými horninami 
3 typy surovín. 

Technologické vlastnosti: rozrábacia voda 24,3 - 32,40 %, zmrastenie sušením 
7,14 - 7,57 %, výpalom na 950 °C 6,86-7,28 %, pevnosť v ťahu po výpale 
950 °C 67,9- 79,2 kp/cm 2. 

Vápnité íly a kvartérne hliny (produkty zvetrania pevných ílovcov) sú vdmi 
citlivé k sušeniu, preto sa musia pri výrobe kombinovať s pevnými piesčitými 
ílovcami v pomere 1: 1. Vyrábajú sa plné pálené tehly značiek P 150 a CDM. 

Neogénne tehliarske suroviny. 

Mladotreťohorné tehliarske suroviny na základe geneticko-technologickej cha
rakteristiky rozdeľujeme do dvoch skupín: 

M or s k é neogénne s e d im e n ty, ich eluviálne a deluviálne produk
ty. Pomerne blízky chemizmus dovofuje ich charakterizovať, napriek značnému 
stratigrafickému rozpätiu (burdigal až sarmat) a vzdialenosť sedimentačných 

priestorov (Záhorska nížina, vých. Slovensko - okolie Prešova), spoločne. Sú 
to sivé, piesčité, sludnaté, vápnité, často veľmi tvrdé íly. Pre náročnejšie výrobky 
sa musí surovina odležať, prípadne náročnejšie upravovať. 
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Podobný charakter má ložisko Devínska Nová Ves (obj. č. 5). Surovinou sú 
Yápnité, mierne piesčité íly helvétu s vložkou 20 -30 cm mocnej polohy z pev
ného slieňovca . íly majú veľkú mocnosť , sklon 5-10 °k SSV. Skrývku tvoria 
terasové štrky Moravy. 

íly obsahujú cca 15 % CaC03, zo škodlivín sú to kryštaliky sádrovca. 
Technologická charakteristika: rozrábacia voda 25,3-37,0 % , zmraštenie su

šením 4,13 - 9,68 %, pálením na 950 °C 8,64-10,97 %, pevnosť v ťahu 74-
126,8 kp/cm 2

• 

Surovina je veľmi plastická, napriek tomu je len stredne citlivá k sušeniu 
(koef. citlivosti 1,40- 1,65 ) . Po úprave je vhodná na výrobu tenkostenných teh
liarských výrobkov, ktoré sa tu aj vyrábajú (stropnice, duté tehly) . 

Naj viac tehelní spracováva produkty sladkovodnej sedimentácie miocénu a plio
cénu . časť týchto surovín je kaolinitická ( tehelne v Ipeľskej kotline a Košickej 
kotline), časť zase s prevládajúcou illitickou zlo-Lkou íloviny (Východoslovenská 
níži na. Podunajská nížina, vnútrohorské kotliny - Homoni.trianská, Zvolenská, 
Turčianská). Surovinu tvoria v prvom prípade súvrstvia pestrofarebných, 
miestami piesčitých a plastických ílov ( Poltárska formácia), alebo šedohnedé 
plastické íly v druhom prípade. 

V tejto skupine surovín je ťažko nájsť spoločného reprezentanta , prakticky 
každé lož isko je osobitným prípadom. 

Pre ilustráciu spomenieme aspoň ložisko Pezinok (obj. č . 1 ) . 
Ložiskovú výplň tvoria vápenatoillitícké íly spodného panónu. Sú to vápnité 

íly, miestami spevnené až vo vápnité ílovce s variabilnym obsahom piesku. 
Z technologického hľadiska majú silne piesčité íly s polohami pieskov a silne 
ílovité piesky s polohami ílov zhruba rovnaké kvalitatívne vlastností. Typické 
\·ysokoplastické íly sú zastúpené v malej miere. Skrývku tvoria hliny so štrkmi. 
škod li,: iny - cicváry, lignit. Chemické zloženie: Si02 - 57,55 %, Alz03 -
17.85 %, Fe20 3 - 4,90 %, Ti02 - 0,15 %, CaO - 7,05 %, MgO - 2,90 
percenta, strata žíh. 9,76 %. 

T echnologická charakteristika: rozrábacia voda 24,8-35,1 % , zmraštenie su
šením 3,78-9,6 %, pálením pri 950 °C 3,7-10,6 %, nasiakavosť 11 ,2 -30,3 
percenta, pevnosť v ťahu po výpale na 950 °C 40,1 - 135,2 kp/cm~, koef. cítlí
rnsti 0,4 - 1,8. 

Pod.Ia obsahu íloviny (alebo piesčitých zložiek) možno na ložisku určiť 3 ty
py surovín vhodných na výrobu od p lných pálených tehál až po najnáročnejšie 
tenkostenné tehliarske výrobky. Ťažba a úprava surovín je veľmi náročná. 

Kvartérne tehliarske suroviny. 

Prakticky na všetkých doteraz spomínaných surovinách vystupujú v nadloží 
v rozličných hrúbkach kvartérne hliny. Preto sa pri popise tejto skupiny surovín 
obmedzíme na geologicko-technologickú charakteristiku spraší, ktoré tvoria suro
vinovú základňu mnohých tehelní, najmä na západnom Slovensku. 

Geologicko-technologické parametre tehelní tejto skupiny budeme demonštro
va ť na príklade ložiska Trnava (I - IV) . Na spodnom stupni terasy Váhu vy
stupujú svetložltohnedé až načervenasté ílovité hliny až íly, ktoré predstavujú 
preplavený materiál zvetralín s málo opracovanými okruhliačikmi štrkov. Nad tý
mito sedimentami sú vyvinuté typické spraše a vo vrchnejších polohách odváp
nené sprašové hliny. Sú svetlohnedých, šedohnedých farieb a okrem pracho
vých častíc obsahujú i materiál jemne až hrubo piesčitý, ďalej í lovitý 
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komp::ment, sludu, drobné Fe a Mn konkrécie a konkrécie CaCOJ (cicváry), 
ktoré sú na ložisku nerovnomerne rozptýlené. Priemerná mocnosť je okolo 10,5 
metra. 

Techno!ogická charakteristika: rozrábacia voda 16,8 -97 % , zmráštenie suše
ním 6, 1 % , pálením na 950 °C - 6,2 % , pevnosť v ťahu po výpale 950 °C 
24,9 - 65 ,0 kp/cm 2

, nasiakavosť 18,2-22,6 %. 
Surovina nie je citlivá k sušeniu, keof. cíti. okolo 1, je hodne vápnitá (prie

merná koncentrácia CaC03 je 12,24 % ) hlavne vo forme konkrécií, čo spôsobu
je ťažkosti pri výrobe ( náročné mletie) . Je však vhodná na výrobu tehál plných, 
priečne dierovaných, pozdlžne dierovaných. 

Úroveň technológie spracovania tehliarskych surovín. 

Surovinová základňa je daná nielen rozšírenim popísaných tradičných surovi
nových typov, ale aj existenciou technologických zariadení schopných spracovať 
u nás doteraz nevyužívané suroviny - paelogénne súvrstvia s lavicami pieskov
cov, haldy vznikajúce pri ťažbe uhlia, pelitické súvrstvia kriedy s veľkým obsa
hom jemne dispergovaného CaC03. 

Súčasná úroveň technologckého spracovania i tradičných surovín je nízka. To 
spôsobuje málo efektívne využívanie existujúcich ložísk nielen čo do výťažnosti, 
ale aj v sortimente a kvalite vyrábaného tehliarskeho tovaru. I v moderne za
riadených tehliarskych závodoch s mechanizovanou, alebo aj automatizovanou vý
robou, sa úprave suroviny venuje vefmi malá pozornosť, alebo pre dosiahnutie 
maximálnej výroby sa z prevádzky vyradí i tá najjednoduchšia úprava, ktorá je 
v tehelni zabudovaná. Samozrejme, že za takých okolností sa neťažia také partie 
ložísk, v ktorých sa vyskytujú úlomky pevných hornín, alebo vápnité konkrécie. 

Prevážna väčšina tehelní na Slovensku je velmi stará, s morálne i fyzicky 
opotrebovaným zariadením. Navyše tieto technologické linky neboli konštrukčne 
prispôsobené daným surovinám a preto sa v našich tehelniach vyrábajú väčšinou 
plné pálené teh!y, prípadne priečne dierované tehly, Čí¼Sto nízkych pevností. 
Výroba náročnejšieho sortimentu je na Slovensku velmi sporadická a preto ne
môže kryť požiadavky moderného stavebnictva. 

Tieto nedostatky sa postupne riešia pri výstavbe nových závodov, alebo rekon
štrukciou starších tehelní. Postupne sa prekonáva nechuť ťažiť viac typov suro
vín súčasne (na jednom ložisku z viacerých ťažobných stien), haldovať ich vo vy
hovujúcom pomere na homogenizačné skládky. Tak totiž možno už pred vlastným 
spracovaním potlačiť nevyhovujúce technologické vlastnosti niektorého typu su
roviny a spracovávať stále zmes rovnakých technol. vlastností. Ďalšie možnosti 
racionalizácie výroby tehál vidíme v rešpektovaní technologických vlastností su
rovín pri zostave technol. zariadení tehelní (lisovanie, sušenie, pálenie). Prak
ticky to znamená prispôsobiť technologickú linku danej surovine a nie hladať 
vyhovujúce ložisko pre tradičnú technológiu výroby. 

Priebeh a súčasná metodika prieskumu tehliarskych surovín. 

Po uspokojení najnaliehavejších požiadaviek ťažiarov, hlavne v prvom desať 
ročí existencie samostatných prieskumných organizácií, kedy sa robil prieskum 
takmer výlučne len na surovinové základne existujúcich výrobných závodov, 
prešlo sa postupne k hladaniu nových ložísk. K vyhfadávaniu a prieskumu 
tehliarskych surovín sa dnes pristupuje z rajónovo definovaných možno-



stí, z poznania ich geologickej stavby. Už v etape vyhladávacieho prieskumu sa 
dnes bežne robí široký technologický výskum surovín a jeho poznatky sa apli
kujú pri poloprevádzkových skúškach. Hustota prieskumných prác sa stanovuje 
predovšetkým podla zložitosti geologických pomerov a predpokladanej techno
logickej variabilite surovín. Cidom nie je len overiť žiadané množstvo suroviny
ale predovšetkým dať ťažiarovi a projektantovi technologického za riadenia také 
informácie o surovine, aby budúca výroba bola bez problémov a aby závod vy
rábal plánovaný sortiment výrobkov najvyšších kvalít. 

Surovinová základňa pre tehliarsku výrobu na území Slovenska z hladiska 
kvality surovinových typov i ich priestorového rozmiestnenia bude schopná pri 
efektívnejšom využívaní pokryť požiadavky výrobcov. Modernizácia závodov, zvý
šenie technickej úrovne ťažby umožní výrobu progresívnych tehliarských výrob
kov vo väčšom množstve a pri menšej spotrebe surovín. Tento moment je zvláš ť 
dô ležitý, keď nechceme naďa l ej devastovať veľké plochy poľnohospodárskej pôdy. 

Doporučil : Dei.ider Windt Geologický prieskum, n. p., 
Spišská Nov:í Ves 
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Brick Raw Materials in Slovakia 

JURAJ ANTAŠ 

The artiole deals wŕth row mater1al cou roes of brick ,roductin Slovak.ia, distríibu
ti,'.)7 of p :-,:>duc~ng p131!1ts, te0hn ::1lo gy am,d a.s:;,:::c't:nent of productJian, stJaite and mebhóds 
of i111Vestiga,tion of brú.ck ra w m:aiteria:Ls. 

The b rick rraw mateI'ials exaimiined by geruogida,l i,nvestigatian .aind exiploiited by 
indivídua,! praducing p1aints represent ill1 aJl aases traditi.anall ra,w materÍlalls easy to 
trea,t. 

The oonditians mOISt :fa:vourable f.or úh e omi.gL, of deposiits o f all types ôf the 
exp!di:ted ,raw materilals have formed in the lowlam.ds, basilns aind ,imternnantaine ba.sins 
of Sl.Qv;aikwa. Pe1i:tic sed Lments (more ,riairely ail.so sd1id iroaks) of these geologi.cal
geograiphlcail llll11i.ts trom the Paileogene to the Quaternairy fo!ll'TI ,1Jhe ra,w maiteniail base 
af all ,b rickyairds <in Slovakia . This ract 00/nditi.ons unequa'ble distmi:btllbion (m,umber of 
production [Places) of briiok-'Tillakúng p 1arniús ,in the irrldiiV'i.du<ail iregion.s. To1 producin g 
areas, on the other rhiaJn,d , rthe mocte oif QCCUll'ren.ce of the utiJliz;ed rocks (ocoossible 
depith) aind 1Jheir teohmologi'Qclll properties conditian 1Jhe assooilmeint and quaJity of 
brick-made products. 

The most u1li!liized ,raw maitElI1i,als are Quatern-airy rooks, marunly loesse.s, loess looims, 
less s1.Qpe :ainrl flOQ'd loaims. Ain ômpOnbaint sour'Ce of b rick raw .maiter.iaUs of best quahlty 
are Neogene ,cllays (T<trt.on.iialn- Sairmaiti.ain) in the Košická lroťláll'la aind Ipe!ská kotlirna 
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basLn.s. Lea.st utili~ed aire Paleogene rock.s, maimly solid clays.txmes or layern w!ith in
tevcaJlaitJians of sarndstanes, al.so when miinera.logical cam!)(l91tion of peli1:dc :róck.s 
of the :aleogene (mad!nly the Central Canip.a,thiain) and !Jheir technologioal prqperties 
make passible to produce a wide assoritmerrt Cif produots of Nery good quality :m-óm 
them. 

'I1he assortment of products lis •rul.so traditicmw. Full bumt ,bri.cks aind perforoted 
masoncy matena,ls (CDM raind lits products) are mostly produced. Almoot in rare 
ca,ses roofing, chimney-malteriials, ceiiing filllers •aire m:ade. 
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ľ1chľad tehlia rskych výrobní a iľh výrobná a gcťllog irká d1amk1 er ist ika Tabu ľka C. 1 

---- ----- ---
Zásoby Vý roba 

ľl j novaná Cfs. Lokalita - K raj Okres urov ina tn 1r AB+ Ťai.iar zivot n s ť objek. výrobňa 1 ka pa i ;a 
\" ti:, . lll S s r .imen t v mil. t. j . v r koch 

1 2 3 4 s G 7 8 9 lO 11 

1. Pezinok Záp Brat islava- slicnitý íl panón .704 ZSľ - PeLi nok krytin a 6 o 
~lov. okolie dre111í2 k 

vos linka 
2. Modra íl panón 1 814 ZST-P •, inok ' Dm 7 2ll 
3. Senec sprašová plci. to· 730 ZST -Pc:.inok Dm 1 1, 'I" _:) 

hlina cén 
4. šenkvicc spraš w,i rm Z 'T Pcú nok PT 5 1, " 
5. Devínska N. Ves ""P ii hd\'PI . l z T-Pc; inok sl ropn ic 3,7 50 

tcnkos t. 
to, a r 

6. Gbely Senica íl panó11 28 z T Pezinok PT, 'On, 11 ,2 IU 
7. Borský Jur Senira p ic5 . ti , p:rnón, ZST-Peziilok Dm 25 

h lina plcistoc. 
8. Myja va Senica siien. ii panón l ./'1Sl1 ZST-Peúnok Dm. PDk 12,0 2" 
9. Trnava 1 Trnava spra'- ple isloc. 2 ZST -Pczinok 1 .o IO 

10. Trnava 2 T rnava spraš plei 1oc. ZST-Pcúnok 4, 5 
11. Trnava 3 T rnava spra š p lri s1oc. 1.6 10 Z 'T-Pednok 1 .o 
12. Trnava 4 T rna a spras pleisloc. z T -P.:ú n ok PT 4,8 
13. Vrbové Trnava ílovi tá pliocén 5 14 z T -Pczinok PT 7, 10 

spraš. hlina 
14. VeI . Kostoľany T rnava sprai- plcistoc . 180 z T-Pezinok PT 4, 5 
15. Rakovice Trnava spraš p l is1oc. 6 1 z T-Pclinok PT 5 
16. Trenčín Z,íp. Trenč ín pies. sp ras p leistoc. ZST-Pcú nok PT 7,6 " 

slov . 
17. Zamarovce Trenč ín spraš p le istoc. 20 Z, T-PcLinok PT 4,5 15 ~ 
18. Nové Mesto Trenč l n spraš p lcis1oc. 219 Z. 'T-Pez inok PT 4,8 1r-~ 

-..;r 



Pokračovanie tabuiky 1 

Z,isoby 
Výroba i' lánovaná 

Cis. Lokalita -
objck. výrobňa 

Kraj k res Surovina tvar AB+ l Ťažiar kapacita životnosť 

v ti s. m 1 sor :imenl v mil. t. j. v rokoch 

--
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 

19. Dobrá Z:í p. Trenč(n hlina pleistoc. 102 ZST-Pezinok Dm 4,8 10 

20. Nem' ová slov . Trené in spraš. hlina p!eistoc. 1.4 '7 Z 'T-Pezinok PT 3,4 20 

21. Star:\ Tur:'t . Trenč(n ílovitá pleisto:. 41 1 z T-Pezinok PT 2,9 2 

hlina 

22. kk~in ·c 
,, 

itra spras pleis :oc. ' 53 PNT-ZLa té Moravce PT 3,0 4 l 

23. l v:ínka pri Nitre " Ni ra spra •. ii pleis toc . B+C1 
p:m ón 1.0 8 PNT· Zlaté Moravce PT 6 1 P-e uv. 

24 . Nitra · ermač " Nitra spraš . hlina pleistoc. l 141 PNT-Zlaté Mora,·ce PT 6,3 5 

25. Gbelce " N. Zámky spraš. ii pleis 'o:. B-t C 1 'DK-24 26,7 neuv. 

panón 2.826 PNT-Zlaté Mor,H·cc PT 

26 . Mal.i Mtiňa .. N. Zámky plast . ii p:món B+ '1 PNT•Zlaté Mora ,ce CDK-19 19,U 30 

2.464 

27. Nové Zámky . N. Zámk spraš p lcisto:. B+ l ľNT-ZLa :é Moravce PT 7,i 5 

1.047 

28. Levi e 1 
.. Levice spraš plcis toc. B+ 1 PNT· Zla •é Mor.1vce CO K- 19 6, 1 neuv. 

52 

29. Le ice 2 
. Levice spras pleistoc. B+ l PNT-Zlaté Moravce PT 52 neuv. 

34() 

30. Pástovce 1, 11 " Levice spra._ pleistoc. B-1 C, p T-Zla té Moravce PT 7,5 10 

5.435 

31. Preseiany " Topolčany hlina , pleistoc . B+ l PNT-ZLaté Mora vce PT, Dm 22 O 30 

spraš 1.607 

32. Štúrovo 
.. D. Streda spra . pleistoc. B 1- ' l PNT-Zlaté Mora, cc PT 4,7 IU 

1 8 

33. Scm~rovo . N. Zámky fl , spraš pont. B !- C, PNT-Z l alť Moravce COm 11 ,tl 30 

pleistoc. 2 .t:ľ 7 

3-1 urany 
. N. Z5mky spraš pleisto:. 1 PNT-Zlat~ Moravce CDm t- vosi 6,2 8 

l.6JS tehly 



" 1 

:!: Cis. Lokalita -

1 

K r,~j Okres , objek. výroblia 
~ 

§. 
5· 

1 "' 1 2 3 4 
f 

1 
0 35. Topo!čany Z.ip Topo!i:a ny " 0 

sl0 
36. Zlaté Moravce l . Nitra 

37 . Zla té Moravre 21 . Ni ra 

38. žabokrek} .. Martin 

39. Želiezovce .. Levice 

40. 1 Žihare~ .. 
1 Galan ta 

41. Budmeric~ " Brat islava-
1 

okolie 
42. Trhové MýtJ " D. S,reda 
43. Hor. B:u .. D. Streda 
44 . Topoln;k) " D. S:rcda 
45 . Tr tice " Ga lanta 
46. Hor. Salibi .. 
47 . 

1 

V. Mača " 

48. V. úiany l . 
49. V. úrany IJ . 

Galanta 
Galant.a 
Ga lant.a 
Galant.a 

50. Pribeta " Komárno 
51. Vojnice " ... Komárno 

.;:.. 
52. K rškany " 

~ 
l ,evice 

--
; 

Su r:idna 1 

v d s. m 

5 

spra s 

II. hli. l 

!l. hlina 

6 r-
pleis!oc. 

plei to„ 

7 

B 
2.137 

p' ei · o ·. B C 
4.4b 

prepi. spras plei to: . C2 326 

spraš plcis '.o;. 2 51 

ii. hlina plc isto;. l 4 U 

piesč . spraš 

váp. II 
vá p. íl 
váp. ii 
piesč íly 
piesč . U 
piesč . ily 
piesč . íly 
piesč . !ly 
spraš 
spraš 

!ly 

p!eis to:. 

torlón 
tortón 
tortón 
pleis '.oc. 
plcis :o~. 
p leis '. oc. 
pleistoc. 
pleistoc. 
pleistoc. 
pleistoc. 
panón 

Ťažiar 

8 

PNľ- ZlJ,é Mor;l\ cc 

PNľ-Zl até Mora\'~C 

r T-Zl3té Moravce 

PNT-Zll lé Moravce 

PNT-Zla:é Moravce 

PNT-Zl:ué Moravce 

O ', -Pczbok 

M 'V 
MNV 
MN V 
MN V 
MN V 
MNV 
MN V 
MNV 

JRD 
MN V 
MNV 

ľokračo anie ta bulky 1 . 

Výr oba Plánovaná 
kapaci ta životnosť 

sor iment v mil. t. j. v rokoch 

9 10 11 

PT 
1 

1,5 1 

tc11 la dvoj- 6 3 
dierová 
škridla + 5,6 

kor. 
DK-19 24,7 teh. 30 

prie: ovky 4, sk. 
· krid la 

PT 22 8 

PT , ,3 6 

PT 4,0 3 

Pľ tJ,7 50 

PT 0,8 20 
PT ll,7 20 
PT ll ,7 15 

PT 0,9 15 
PT 0.5 15 
PT 0,5 20 
PT 0,8 10 
PT 2,0 25 
PT 1,0 50 
PT 1 5 50 
PT 1.8 50 



Pokračovanie tabufky 1 

Zásoby 
Výroba Plánovaná 

ís. Lokalita -
objek. výrobňa 

Kraj Okres Surovina Útvar AB + '1 Ťažiar kapacita životno~ť 
v tis . m1 sortiment vmil.t. j. v rokoch 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Farn:i Záp. Levi e spraš pleistoc. - MNV PT 1,5 30 

slov. 

54. !Iont. Vrbica " Levi c spra · plcistoc. - MNV PT 1,0 30 

55. ata " L•vi e spraš pleistoc. - MNV PT 3,6 50 

SG. Plav . ozokany .. Levice p.raš pleistoc. - MNV PT 1,6 50 

57. V. Ludince .. Levie spraš pleistoc. - MNV PT 1,6 50 

58. Levice .. Le ice spraš pleistoc. - MsNV PT 1,5 50 
r.9 _ Já rok 

.. Nitra spraš pleistoc. - MNV PT 2,0 50 

6tJ. Dubnik .. N. Zámky spraš plcistoc. - JRD PT 1,5 50 

61. Komjatice . N. Zúmky spraš pleis toc. - MNV PT 1,5 30 

62. Štúrovo .. N. ľmky spraš plei toc. 1.230 MNV PT 1,5 50 

6J. hrovec .. 
Topolčany pi s . II pal1Óll - MNV PT 0,7 20 

64. Svinná .. Treni:in siien. II panón - SP Topolčany PT 1,0 30 

tľi . Bošany .. 
Topolčany spras pleistoc. - MNV PT 0,2 10 

b6. ' kati a .. cnica prasc, pleistoc. - MNV PT 2,5 30 
s liene C, 452 

b7 . obotištc " eni a spraš pleistoc. - MNV PT 1,0 80 

8. Sološnica .. enica spra pleistoc. - MNV PT 0,2 20 

b9. Meli:ice 
.. Tma :a spras plcistoc. - MNV PT 0,4 15 

70. Zem. Lieskové .. Trnava spraš plci ·toc. - MNV PT 0,15 15 

71. N. Bošáca " Trnava praš pleisto::. 250 MNV PT 0,2 20 

72. Bosáca " Trnav,a spraš plei toc. 250 MNV PT 0,6 12 

73. V. Stankovce 1 
.. Trnava spraš pki toc . - MNV PT 0.6 10 

74. V. Stankovcc II .. Tmav.a spraš pleistoc. - MNV PT 0,6 22 

75. l Ilohovec .. Trnav.a praš, íl pleistoc. - MNV PT 2,0 30 
panón 

Í ll . Stupava .. Bratislava- d p. ii tortón 2 819 neťad sa - - -
okolí 

1 



Pokrafovan ie tabulky 1 

1 Výroba 
Čís . Lokalita -

Zásoby Plánovaná 

objek . výrobňa 
Kra j Okres Surovina -1 1var AB-t 1 Ťažiar kapaci ta životnosť 

v tis. 111 < sor timent v mil. t . j. v rokoch 

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 

77 . Radošovce Záp. Senica pi 'SČ . hlina pleisloc. nevy "ísl. MNV PT 0,8 -

slov. 

78. Šaš tínske Strá že . Sen ica ii, spraš sarmat 21.124 neťa li sa - - -
plcistoc. 

79. Brezovú p. Bra<l . . Senica spraš p leistoc. 1.337 neťúí sa - . - -
slieň Sf'non 

80. Mod ranka . Trnava spraš pleis1oc. JRD PT 0,1 -
81. Borovce 

. Trnava spraš ple istoc . neťaž í sa PT - -2 

3.750 

82. Merašice 
. Trnava spraš pleistoc . JRD PT 0,4 -

83. Šin tava . Ga lan ta spraš plcistoc. oricn.. MNV PT 0,8 -
íl panón výp. 

, 320 

84 . Šoporňa 
. Galanta spraš pleistoc. l.7LO MNV PT 0,2 -

85 . Luzianky 
. Nitra spraš plcistoc. - neťa ž! sa PT 1,8 -

86. M l yľia ny 
. Nitra spraš pleistoc . - neťa ž í sa PT 2,5 -

87 . Slažany 
. Nitra eluvial. plcisto . - neťa ž í sa - - -

hlina 

88 . Chrenavá 
. Nitra spraš pleistoc . 1'.ažba MNV PT - -

89. Par tizánske 
. 

Topoľčany spraš. hlina plei toc . odhad - PT - -
30 

90. So lčany 
. Topoľčany svahová pleisl. - neťaž í sa - - -

91. Hradište . Topofčany piesč . íl plnón - MNV PT - -
92. Kolárov 

. Komárno ílov. hlina pleist. - neťaž! sa - - -
93 . Komjatice . N. Zámky spraš pleist. - MNV PT 1,5 -

94. Komárno . Komárno spraš pleist. - n ťaž ! sa - - -
95 . Pukanec-okolie . Levice ti panón '; O PVVD Pukanec ú i i tková - -

4.5~6 keramika - -
Ziípadoslovenský kraj spolu : \ 87.54él 482 



Pokračovanie tabuiky 1 

C :s. 1~ Zásoby Výroba 
Plánovaná výrobňa 

obj t-k. Lokali ta - Kraj Surovina Útvar AB+ C1 Ťažiar kapacita životnosť 
v tis. m3 sortiment 

v mil. t.j . v rokoch 

1 2 3 5 6 7 8 6 10 11 

96. Pruské 
1 

Stred. Pov . Bystrica spraš plcist. 661 S ST-Žilina PT, D1, PDT 9,2 31 
slov. 

97. Ilava . Pov. Bystrica spraš pl ist. 2.264 S ST-Žilina PT 3,9 110 
98 . Kočkovce . 

Trenčín spraš p!eist. 2 33 SST-2.ilina PT 3,3 2 
99 . Bytčica . Žilina spraš pleist . 8.428 SST-2ilina T-28 26,5 17 

!00. Radola ., 
Cadca pies . hlina pleist. 1.442 SST-2ilina PT 3,4 80 

101. Martin . Martin piesč . hlina pleist. 2.489 SST-2ilina C Dm 20,5 40 
102. Sučany 1, ll .. Mar iin flovec paleogén 1.672 SST-2ilina CDm 36,5 12 
103. Diviaky . 

Mar.in hlina pleist. 773 SST-2ilina PT 2,6 30 
104. Ružomberok .. L. Mikuláš ilovce p.1 leo:c:. 6 .640 SST-2ilina CDm 21,0 66 
105. L. Ondrášovó . L. Mikuláš ílovce paleog. 3.186 SST-Žilina CDm 22,5 50 
106. Zubrohlava .. D. Kub·n spraš . hl. pleist. C2 162 SST-Žilina CDm 6,0 10 

s lieň . ii. ol igocén 
107. Nitr . Pravno . Prievidza ii. hlín.a pleis t. 1. 00 1 peiské teh. Lučenec dren . rúrky 32,0 30 
108. Zvolen . Zvolen hlina pleist. spolu lpe[ské tch. Lučenec CDm 28,0 30 

3.500 
109. Breznička 

. 
Lučcn c plast. ily oligocén l.300 lpeiské teh . Lučenec tenkosl. 30,0 20 

materiá l 
110. Fabianka " Lučenec s lieň . fly helvé t 870 Jpelské teh. Lučenec CDm 20,0 15 
111. Hájnačka " R. Sobo t1 piesč . lly oligocén 2.700 lpelské teh. Lučenec PT 10,0 35 
11 2. Fiľakovo . Lu ·ene~ s lieň lly h lvé l 1.600 1 peiské tch. Lučenec dren. rúrky 14,0 35 
11 Šafá rikovo " R. So' o a sp raš . hlina pleist. spolu 1 pelské teh. Lučenec CDm 25,0 25 

oligocén 6 .500 
114. Prievidza " Prie•; itl ~a spraš. hlín . pleist. l.400 1 pelské teh. Lučene ~ PTCDm 24,0 10 
11 5. B. Bystrica . 

B. Bys:ric.a ii. hlina pleist. 260 lpelské teh. Lučenec PDT 3,5 3 
11 6. Lučene:· 

. 
T.uče:ie~ : liei, . íl l:el vé: spolu 1 pelské Ich. Lučcne~ C'Dm 20,0 16 

1 850 

i 



Pokračovanie tabulky 1 

Z:ís bv __ ____.Y_ý rob a 
Plána anri s. Loka li ta -

K.raj Okres Suro, ina LI .var A B c.\ t.i· iar zivo tnosť objek . výrobňa kap.i< i.a 
v ti$ . 1n 1 sor ,iment v m'. I. t. j . v rokoch 

l 2 J 4 5 6 i 8 9 10 11 

l 17. Polá r Drahy l,:iv. Lui:cnec h lina 
1 

plei t. 
1 

3.800 lpdské teh. Luče1wc krytina 
1 

35 
S tred dren. rúrk 

Dm 
ll 8. 1 la lier-Vidina .. 

Lucene~ ii. hlina pleist. 1 pelské teh. Lučene ne(az! sa 
l 19. Mastincc .. 

R "oho.a rl pliocén 1.2t1Ll 1 pelské teh. Lul:ene~ stropnice 
120. Halic-Kojáii .. Lu/:enC't ii. hlina pleist. 3.500 lpelské teh. Lučenec vo výstavbe 104,0 30 
121. V . Zlievce .. Lui:ene: hlina pleist. 2.~uu lp lské teh. Lučenec 25,U 30 

Stredoslovenský kraj spolu : 1 5':l .300 J 

122. Košice II Vých. Kosi;e íl. pies. pleist. 3.545 VST-Košice PT 2U,4 30 
slo\' . hlina 

Jasov Kosice i i pliocén v T-Košice Dm 22,0 30 
806 

124. Prešov Presov pies. hlina p leist. 1.955 V ST-Košice CDm 11 ,4 30 
12'i . Drien. Nová 

Ves -
Močarmany Prešov hlina pleist. 3.252 VST-Košice 2DT + Dm 29,8 5 

126. Sabinov Prešov svahová paleog. 815 VST-Košice PT 2,8 10 
hlina 

127. Drienov Prešov slabo sliei\. miocén 2.346 VST-Kosice PT 30 
íl 

128. Sp. Nová Ves SNV hlina pleist. 3.789 VST-Košice CDm strop. 11,9 20 
v loz. 

~ „Miaco .. c.;1 129. Sp . Podhratlie s ·v del ur. hlina pleist. 496 VST-Košice CDK 12,8 10 "" 



,j:,,. 
c;, 
,j:,,. is Lokalita - Kraj 

objek. výrobňa 

l 2 3 

130. ..,p. Belá Vých. 
1 slov. 

131. p. tiavnik " 

132. tani ľ.ubovňa . 
133. Cemern 1 .. 

134. Cemerné II 
.. 

135. Hanu ' ovce n. T .. 

136. Humenné 1 . 
137. Humenné II . 
138. Monastýr -
139. Snina 

. 
140. Krčava 

. 
141. Michalovce .. 
142. Biela Hora .. 
143. Tisine: 

.. 
144. Mestisk 

.. 
145. Bardejov 

.. 
146. Giralto ce 

,. 

147. La ·tovce 
. 

148. \' . Kapušan . 
149. Rožňava 1 . 
150. Revú::a 1 

.. 

Zásoby 
kre uro\lina tvar AB+ 1 

v tis . mJ 

4 5 6 7 

Poprad svah. hlina pleist. 571 

Poprad s ah. hlina palcog. 1.688 

Poprad pi s. hlina pleist. 

Michalovce íl. hlina pleisl. 
357 

Michal vce íl. hlina pleist. 3.063 

Prešov íl mioc n .O 3 

l lumcnn · piesc. II oo én. 

llumenn II oocén. 
2.444 

II um •nn ti. hliny pleist. 38 

l lum nné spraš. hliny pleist. 22 

Michalovce spraš pleist. 875 

Mi ·ha lovce svah. hlina pleist. 1.546 

Mi halovce II pleist. 4.400 

Bardejov spraš. hliny pleist. 1.622 

Bardejov spraš. hliny pleist. 1.293 

Bardejov svah. hliny paleog. 1.536 

B:.irdejov svah. hliny paleog. 1.209 

T rebišov !ly pleisl. 1.458 

Tr bi ov spraš pleist. 1.225 

Rožľíava pies. hlina pleist. 2.55 

Rožňava s ah. hlina alúv. 22 

Východoslovenský kraj spolu: 148.096 

Slovensko spolu : 194.945 

Ťaliar 

8 

VST-Košice 

VST-Košice 

VST-Kosice 
VST~Košice 

VST-Košice 
VST-Ko· ice 

VST-Kosice 
VST-Košice 

V T,Košice 
V T-'Košice 

VST-Košice 
VST-Košice 
V ST-Košice 

V ST-Košice 
VST-Kosice 

VST-Košice 

VST-Košice 
VST-Košice 
V ST-Košice 
VST-Košicc 

VST·Košice 

Pokračovanie tabulky 1 

Výroba Plánovanä 

sortiment 

9 

PT 

vo výsravbe 

PT 
Dm 
Dm 

krytina 
CDK 
PT 
CDKCDm 

PT 
PT 
CDm 
PT 
PT 

Dm 
mur. mat. 
PT 
PT 
PT 
PT 
CDm 
CDm 

kapacita 
v mil.t.j . 

10 

3,5 

4,8 
19,5 

39,2 
o.o 

4,5 
15,8 
6,5 
3,3 

11,2 
5,6 

plánuje si 
11 ,5 

vo výsl. 
2,9 
3,3 

11,2 
4,5 

11,8 
10,4 

1 

340,6 

1.313,5 

životnosť 
v rokoch 

11 

30 

5 
-
-
30 

30 
10 
10 
20 
10 

20 

15 
20 
20 
20 
30 
30 

Plánovan.i l: ivulno ·1, ako JU ud .h •ujú jednotli I ťažiari , sa nekryje vždy s množs tvom overených priemyselných z1ísoL a velkosfou výroby. 

Spr,1 illla je v 1iej l ahro11 :ä cloba amortizáci<!výrobných zariadcnf, pripadne zámer t11 ziarov rekonštnw,·at' výrobne a tak predlzH ich i:ivotnost. 



MINERALIA SLOVACA ROC. 111 . (1971) č. 12-13 

,r.,-3., (.,3,. CJ 

Zhodnotenie útvarov Západných Karpát z hľadiska 
hornín pre výrobu cementu. 

ALEXANDER ŽABKA 

Les matieres premieres cimentaires en Slovaquie. 

Le 1ravail apporte ľaper~u sornmaire sur la prospection géologique des 1J1atieres cimen-
1aires en Sio,·aa uie au cour des annécs 1950- 1971. 
Sur deniande des usine, ä ciment, ľauteur participa ä la prospection géologique pour 
assurer les réserves des :natieres premiéres cimen•aires pour la période de 30 années futu · 
rc1>. Pendant ces travaux, ľauteur a rassemblé beaucoup de connaissances précieuses rela 
tivcs {, la Tchécoslovaquie et anssi a ľétranger, II fallait de résoudre beaucoup de prob
lémes pour trouver la localisation optimale de ľusine ä ciment (réserves des matieres pre
míércs, condirions climalíques, géographiques et économiques, ventc, invest issement , voies 
de communícation, frais généraux etc. ) 
Arré8 avoir rassemblé les informations géologiques nécessaires, on a élaboť une étude 
économíque des [rais généraux laquelle a ínfluencé Ie choix Jes matiercs prl!miéres ä la 
composit ion optimaie. On a constaté qu 'on peut limiter les frais généraux en u tilísant 
les matiéres premiercs !aciles ;. moudre. On peut économiser non seulement de ľénergie 
élec1rique, maís au ssi de ľénergie thermiqut: en u1ili sant les ma íere premíeres faciles 
d cuire et tres réactives. ľusine ä cimenl capable de trailer 1,000.0 ,O de 10nnes de clin
kc:r a économ isé 6,000.000 K\\!h dans une année par Ie choix convľnablc de; matieres 
prcmíeres. Le travail apporte un aper~u sommaire J e la caractéristíque géologíque-tech
nclogique des différem, types des matiéres premieres cimentaires en Slovaquíe utilisées 
pour la fabrication du címent Portland ( OPC) el du ciment blane (WC) . 

Zo širokej škály stratigrafických útvarov, ktoré sa účastnia na geologickej 
stavbe územia Slov-enska pre výrobu cementu , boli úspešne odskúšané len nie
ktoré. 

Zásadnú vhodnosť suroviny určuje chemizmus, petrografický charakter, techno
logické vlastnosti, homogénnosť, rozsah a ťažiteľnosť zásob. 

Týmto kritériám najlepš ie vyhovujú niektoré horniny spoaaého a s'.rednéh~ 
triasu, jury, kriedy, paieogénu, neogénu a zriedkavo kvartéru. 

Spodný trias - skýt 

Bo'. preskúmaný or iemaénými vrtmi, v rámci akcie Cementáreň Turna naJ 
Bodvou (Žabka 1957-1958). v priestore obcí Silická Jablonica - Drnava, 
Krásnohorská Dlhá Lúka. 

Bazálna časť súvrstvia (seis - spodný kampil) je zastúpená pestrými pies
kovcami a bridlicami červenej alebo zelenej farby . Má vyšší obsah klastickei 
p rlmP1>i a 5Júd, čo znižuje po,ú.it inosť súvrstvia ako CPl ku pre výrobu c.:mentu, 
najmä pre vyšší silikátový modul a obsah alkálií. V niektorých hor izontoch sú 
vyššie koncentrácie Cu a S03. 

Vyššia časť súvrstvia - pestré bridlice, piesčité vápence (spodný kampil) má 
priaznivejšiu charakteristiku a predovšetkým veľký rozsah ťažiteľných zásob. 
Niektoré horizonty obsahujú mocnejšie polohy pieskovcov a tieto treba považovať 
za škodlivinu. 

455 



VYSLEDKY CHEMICKYCH ROZBOROV 

Lokalita . P trklín, Va jar ká l lomina: Melafýrový porfyrit 

Omafrnie ·;zoriek SiO z Al,O, Fe, MgO SOJ 
str . 

Ti P,0 ; KiO 
Na,O 1 

l'vl:l Pb Zn Cu j a žíh . l 

1 skrý ka 58,04 16, 7 7,78 1,14 3 ll2 ll,03 4,86 1,2() 0,42 2, 10 2,26 0.12 0,12 O,Ql st. 

2 odpa.d 57 4 15,28 8,95 ,21 2 6 0,01 5,37 0,7Ll 0.28 1,50 2,44 0,2 1 0,13 0,02 st. 

3 prach 1 58,95 15 36 8.5:i 2,86 2,77 0,06 5,0 ll 86 U,26 1,78 3,40 O 15 ll ,11 0,02 Sl. 

4 prach 2 57,3 l " 6 ) 7,7 ~ .7 1 2 82 0,o7 5,69 0,94 ú,18 l ,"2 3,30 0,27 O,IO 0.03 st. 

" frakcia 3/8 53,96 15,9U 7,0 }II 2,50 O 01 4,32 0,97 0,3G 1,72 3, 41 o, 19 O 12 o o_ st. 

6 frakcia 8, 15 b2,03 15,7-t 7,41 2,43 2,46 0,07 3,4" 0,79 ll 2 , 1,48 3,46 0,25 U.20 0,03 st. 

7 frakcia 15/25 56,80 16,53 7,23 3,''6 2,80 0 ,03 5,10 0,75 0,25 1.72 3,76 0,23 0,14 0,03 st. 
, 

8 frakcia 25/40 59,23 14,75 9,76 2,78 2,t-2 0,05 3,53 0,70 0,18 1,72 3,74 0,16 O 17 0,03 St. 

Analýza : Laboratórium G . P . Turč . T<:plice, 1961. 



Relatívne najvhodnejším horizontom je kampil, tvorený slienito-bridličn:tto

vápencovým súvrstvím. Ide o monotónne súvrstvie, v ktorom sa striedajú šedé 
do šedožlta zvetrávajúce slienité bridlice a šedé až tmavošedé slienité doskovité 
vápence. S úvrstvie je ukončené ž !tými bunkoví tými dolomitmi ( rauwakmi) , 
v ktorých náhle sa zvyšuje obsah MgO. Súvrstvie kampilu ako celok je veimi 
vhodnou cementárskou surovinou, hlavne po stránke chemizmu, čo bolo preuká
zané početnými chemickými rozbormi i laboratórnym výpalom slinkov. Hornina 
je však málo plastická, menej Iahko melitelná a palítelná. Pre suchý spôsob vý
roby je menej vhodná pre relatívne vysoký obsah prirodzenej vlhkosti. V kombi
nácii s triasovými vápencami vyhovuje pre výrobu OPC 350. 

Orientačné chemické zloženie vrstiev kampilu: 

Si02 26 - 29 %, A}z03 4-10 %, Fe20 3 2,60 - 4,10 %. CaO 26-31 %, MgO 1,00-1,80 per
centa, Sž 26 - 24 %, NZ 36-42 %. 

Uvažuje sa ako korekčná sialitická surovina pre cementáreň v Turni nad Bod
vou. 

Spodný trias bol podrobnejšie skúmaný a j na ložisku Pckfany - kóta 266,5 
JZ od Hrhova, avšak s prakticky negatívnym výsledkom pre vysoký Ms a pre
menlivý chemizmus. 

Perm - spodný trias 

Preskúmali sme podrobnejšie v rámci prieskumu ložiska pre cementáreň VIII. 
Záhorie - Vajarská (Žab k a 1963) . Ide o súvrstvie pestrofarebných ílovitých 
bridlíc lokálne siudnatých a piesčitých monotónneho charakteru o mocnosti nad 
1000 m Charakteristickým je pre ne výskyt bázických vulkanických hornín ozna
covaných všeobecne ako melafýry. Vznikli z gabrodioritovej magmy (Malé Kar
paty) . Okrem základnej horniny pestrofarebných bridlíc, ktoré sú lokálne použi
te Iné ako korekcia s vysokopercentným vápencom pre výrobu OPC, laboratórne 
výpaly slinku v zmesi vápenec (Vajarská) a melafýrový porfyrit (lom ZKŠ 
Rohožník) vykázali neiahkú paliteinosť a nízku reaktívnosť suroviny, avšak vý
hodný chemizmus a Iahkú drviteinosť a meliteinosť . 

Sedimentárne horniny spodného triasu - skýtu a m'!lafýrové porfyrity permu 
- spodného triasu majú niektoré dielčie vlastnosti výhodné pre výrobu ce
mentu. avšak ako surovinová základňa pre modernú technológiu výroby ce
mentu nie sú ideálne. Napriek veľmi rozsiahlym zásobám a početným výskytom 
nespiňajú kritéria pre surovinu na R VC, sú málo reaktívne a neľahko paliteiné. 

Stn~dný trias (anís - ladín) 
Anís 

Horniny stredného triasu predstavujú najrozsiahlejšie výskyty a lož iská vysoko
percentných vápencov Slovenska. S obľubou sa používajú v našich vápenkách 
a cementárňach. K známym strednotriasovým lokalitám patrí Gombasek, Drie
novec, Vajarská, Včeláre, Tisovec, Margecany a Drienok. 

Ide o vysokopercentné vápence, veľmi čisté, len lokálne s vyšším obsahom 
MgO a Si02. Zák ladná chemická a technologická charakteristika hlavných typo · 
\'ápencov je na všetkých lokalitách približne rovnaká. Predmetom geologického 
prieskumu je ich sekundárna premenlivosť, ktorá určuje odlišnú ložiskovú hodnotu 
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jednotlivých lokalít. Ide hlavne o tektonické porušenie, zvetranie, skrasovatenie, 
dolomitizáciu a silifikáciu. 

Spodnú časť komplexu predstavujú vápence gutensteinského typu. Ich vek 
doteraz nebol presne paleontologicky potvrdený. Zaradenie sa opiera o bezpečne 
preukázané podložie (kampil) a nadložie (pelsón - spodný ilýr). 

Typické gutensteinské vápence sú hrubolavicovité, zriedkavejšie doskovité, tma
vošedé, s charakteristickým bielym žilkovaním ( sekundárny kalcit). Vyššie pre
chádzajú do šedých jemnozrnných vápencov. Miestami sú svetlošedé a v Sloven
skom krase i ružovo až červenoškvrnité. Medzi Zádielskou dolinou a Hačavou, 
v záreze cesty, sú výrazne červené. Na ostatnom území Slovtn ,ka, z hľadi ska 
maltovín, vápence anísu majú ve!mi premenlivú ložiskovú hodnotu, najmä pre 
kolísavý obsah MgO a SiO2. V oblasti Slovenského krasu aníske vrce majú 
spravidla obsah Ca O okolo 52 až 55 % , obsah MgO od 0,25 do 4 ¾i. 

Vrchný a ní s (pelsón) zastupujú v Slovenskom krase svetlé vápence 
a svetlé dolomity. Prevažne sú masívne, vzácne hrubolavicovité, svetlosivé, mies
tami ružovkasté. Majú štruktúru organoklastickú, zriedkavo organickú a kalovú. 
Fáciou sú zhodné s wettersteinskými svetlými vápencami ladínu i so svetlými 
vápencami organoklastickej štruktúry vrchného triasu. Preto sa bežne používa 
ich spoločné označenie vápence wettersteinského typu. 

Odlišné vlastnosti majú karbonáty spodného anísu v podloží ložiska Vajarská, 
kde sú zastúpené od čistých vápencov až k dolomitom. V literatúre boli pôvodne 
označované ako raštúnske vápence, novšie ako vápenické vápence (Mahef). V pod· 
state však ide prevažne o dolomity. 

Obsahy Ca O kolíšu od 30 do 45 % , Mg O od 10 do 17 % . V ich ostro ohra
ničenom stratigrafickom nadloží vystupujú svetlé vápence wettersteinskébo typu 
s riasou Physoporella varicans Pia, čo poukazuje na vrchný anis - pelsón. 

Vápence anísu ( charakterizované riasami Physoporella pauci/orata ( Gumb ) . 
Steinm , var. undulata Pia 1935, Physoporella pauciforata (Gurnb) , Steinm , var. 
pauciforata a Physoporella varicans Pia, 1935 ) - na lokalite Vajarská sú po 
stránke chemickej, technologickej a litologickej totožné s nadložnými vápencami 
ladínu. 

Ladín 

Karbonáty ladínu predstavujú najväčšiu zásobu vysokopercentných vápencov 
Slovenska. 

V posled ných rokoch boli začlenené, na princípe mikrofaciá lnych analýz, do po:e•ných vývinov 
a sérií. V podstate, po stránke chemjckej a technologickej, íde o rovno:odý typ karbonátov s vý· 
nimkou horizontov so zvýseným obsahom Sí02, ktoré skôr chem icky prip:>mínajú svetlé ružov· 
kaRté lavícovité vápence s h ľuzami i:ervcných rohovcov (sb reyeralmského vývinu), pripadne 
vrchnotriasové rciflingské vápence chočského príkrovu. 

V posledných rokoch bol geologickým prieskumom na ložisku Vajarská po
drobne preskúmaný rozsiahly komplex karbonátov, ktorý na paleontologickom 
podklade možno zaradiť k spodnému ladínu. 

Po litologickej stránke ide o jemnozrnné, šedé, lokálne svetlošedé vápence, 
chemicko-organogénne, prestúpené žilkami vrastlého sekundárneho kalcitu. Štruk
túra vápencov z Vajarskej je v prevahe detritícko-organogénna, organodetriticko 
kalová, miestami mikrobrekcíovitá s kalovou základnou hmotou, zriedka rekryš
talizovanou v jemno až strednozrnný kalcit. 
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.. 
Chemické zloženie stredno a vrchnotriasových vápencov Slovenska 

Lokalita SiO, Al, ' Fe,01 aO 

Vaja rská 0,47 0,4 1 0,08 5-1,10 

D rienovec 0,81 0,55 0,28 r.4_54 

Včeláre 1.33 0,77 0,32 53,9 
1,2 ll,76 0 ,30 54,52 
O,<J2 U,62 o, 2 54,52 

Gombasek 0,.,2 0,06 0,016 55,10 

Vécl:í r~-výber 0,85 0,73 0,06 54.99 
ll,39 U,52 0,34 55,lU 

Kurtová skala 0,48 0,3 0,20 54,03 

Tisovec 0,4r. 0, 15 O. IO 55, 10 

inn,i L. Lúcka :l,00 -l,50 0,50 52,0() 

Marge~any 0,60 O 29 0,15 54,83 

Gombasek II 0,80 0,20 0. 15 1 55 ,20 

Rui.omberok 0,9 1 0,6r. O 27 5 U 0 

Žíra "Y 1,3() o, u O,"'O 53,00 

Nové Mt's lo 0,70 0,40 0,10 52,80 

,.:.. 
c.n c.o Ant> lýza : l.::iboratórium G P. ľurč . Tcpli~e, 1959 - 196 . 

MgO s. i. . Ti l 1 P10 s MnO 

1 

1,43 43,45 st. 0,0' 0,01 st. 

0.57 4 ,1 5 

O,G2 
0,65 43,20 
0,53 

U,8 0.08 

0, 17 
0,60 

I.38 43,58 0, 12 0,3 0,00 1 

0 ,3ll 43 ,20 0,05 0,35 

2.5\l 41 ,20 ll,22 

0,6-l 4 ,51 0,1 5 

0,50 43, l ll 0,01 U,15 U 02 

Ll.43 4 ,13 ll,lll o.o 

3,00 4:3 ,56 0,11 U,01 

3 o 43,r.o 0,10 

K 10 Na, Pb Zn Cu 

o, 11 0 ,05 ·t. t. Sl. 

0,0 1 0,02 



hemitké zloženie hlavných typov jurských vápencov lokalita Horné Srnie (czorsztýnska séria) 

SiOi 1,01 Fe, l aO MBO s. ž. TiO i SO, PiOs MnO K 10 Na, O NZ 

1 1 

tr.-dn:í jura 2 24 0,71 O 32 53,2 1 ll.41 42,03 0 .03 0,08 0,11 U,04 U 24 O 28 
d !ľ r - b:ijos 2,88 0,97 0.40 52,86 U,40 42,07 U,ll7 0,11 0,04 0,07 U 22 ll.28 

l;idc kri,10icl..i, ~- \"áµen . e l Ll,55 0,53 5 33 0,91 41 53 0,1 U,09 2,Q3 

BJ t, écr\"en.: krinoiJo, (· 1,10 ll, 9 0, 19 53 70 1,10 43,21 O,Q7 
vúpcncc 1,47 U,46 ll,29 54,44 0,52 42,64 0,06 0,14 U,03 ll,02 0,16 O 28 

Vr hný dogger až spodný malm 0,58 0,64 O. 1 5 , 6 0,82 42 65 1,61 

Kelovcj-kimeri<li-Cl'rv hluz. vápen e ll,68 0,42 ll,21 0,9 1 43,05 O,ll3 

1 

l) 01 o 05 0,007 0, 18 , U,28 

Vrd,n,i jura, malm-1i1ón 0,72 0 .64 0,2" 5'1,36 0,56 42,90 1,33 

stylolitické 

1 

1,0 0,37 0,46 54 94 0,67 41,51 

1 

0,11 o.o:> 

1 1 

1,79 
kalpione lo\'é vápen~e 1, 17 0,59 0,30 54,3G 0 ,62 42,35 0,06 ll,05 0,38 007 O 14 0,20 

Analýzit: Laboratórium G. P . Turč . Teplice, 1965. 



Chemirké zloženie hlavných typov vápencov spodnej kriedy· Manínskej série bradla Bulkov- Ladce 

SiQ3 AliO, fcJO·, aO MgO s. ž. TiO; PJ0 s K10 NJJO SO; MoO 

barém-apt 11 ,47 1 2 55 1,29 45 64 0,83 6,85 0,13 0,11 U,64 0,21 
loraminilero· 11,33 2 48 1.27 45,68 O 80 36,98 0,17 0,10 0,57 0,21 
krinoidové 11 ,45 2,63 1,27 45 86 1) 8 1 0,1 6 0,07 O 52 0,17 
váp. slieni '.é (ncokóm) 11 ,34 2.2ll l ,67 44,23 1,12 ~5,69 0,23 0,07 X X o.o 0,05 

rádioU riové 7,87 1,94 0.88 -18,6 1 0,76 39, 12 0,09 0,11 0,4 1 0,24 
5 r. 1 1,35 1,1 r.o.69 O 63 40,85 0,04 0,09 0,35 0,26 U, 17 0,20 

vápence 11 ,b l 2,15 0,62 46 27 o, o 8,15 LI .O 0,09 0,16 0,18 0,28 u.ui 
1,10 0.38 U,27 54, 8 u,oc 43,29 st. 0,l)7 0,20 0,42 0,09 0,05 

s roliovcami 8 r.3 1,48 ll,89 48 65 o 63 ~8.97 O,lU O, ll 0,57 0,33 O,o9 0,20 
29,28 2,94 O 98 6 5_ 0,27 2 , 3 
12 62 3,70 U,78 ".5.03 0,70 36,90 

rohovec 89,96 ll,44 0,46 4 36 0,65 3,85 0,10 O.D4 U,Hi 0,09 0,13 0,02 

Apt 1,29
1 

0,38 O 33 54,33 () 43,00 0,0 1 0,0'1 0,12 0 ,29 
Orbi tolínové d pencc 3,47 U,77 0,48 52 47 0,63 4 1,44 O,o7 0,07 0,22 0,22 
gravelovi· 1•ápence 11 34 0,31 0,14 r. ,169 02 4 ,26 O,QJ 0,07 0, 12 - 0,()3 
urgón 0,70 0,05 O 25 5 188 o,r.4 43,35 0,04 0,02 0, 10 

Ana lýza : Laboratórium G. P . Turč ľepl ice, 1965 



Hornina predstavuje neobyčajne čisté karbonáty bez akejkolvek klastickej prí
mesi. Lokálne sa vyskytuje len hydrátový pyritový piglllent a nerovnomerne 
rozptýlená bituminózna prímes. Podla organických zvyškov možno v spodno
ladínskom komplexe vápencov odlíšiť vápence s dasyckladaceami, vápence s fora
miniferami a vápence so zriedkavými úlomkami lamelibranchyiát, krinoidových 
článkov, s úlomkami korálov a s fukoidami. 

čas( karbonátov spodného ladínu ukazuje rôzne stupne dolomitizácie s rozma
nitými formami dolomitizačných premien. Časté sú diagenetické dolomitízačné 
premeny v kalovej hmote. Najčastejšie je dolomitizácia viazaná len na granulo
vané úlomky organických zvyškov. Intenzita seknudárnej dolomitizácie nie je 
rovnomerná. Postihuje prevažne horninu v okolí tektonických porúch zvislého 
priebehu. Tento typ dolomitizácie má však len lokálny význam a malý postranný 
dosah. 

Výskyt dasycladaceí vo veterníckych vápencoch Vajarskej zistil C. W . G ii m
b e] (1872) , ktorý ako prvý spoznal, že rúročkovité fosílie uvádzané staršími 
autormi ako koral (And ria n - Pa u 1 1864), sú schránkami vápenitých 
rias Teutloporella aequalis Gi.imb. Napriek tomu, že vápence z Vajarskej sa stali 
v Západných Karpatoch prácami G ii m bel a (1872) a P iu (1912, 1920), pr
vou známou lokalitou s výskytom dasycladaceí a súčasne aj jedinou lokalitou 
Západných Karpát s druhom Teutloporelta aequalis (Gilmb. ) Pia, nevenovala 
sa až do roku 1962 týmto výskytom pozornosť. , 

Nálezy rias počas geologického prieskumu (žab k a 1962) spracoval Bystrický 
a rozšíril zoznam rias o Teutloporella herculea ( Stopr) Pia a dovtedy z veter
níckych vápencov neznáme aníske druhy Physoporella pa,lci/orata ( Giimb.) 
Sceinm, var. undulata Pia a Physoporella variacans Pia . 

Po ložiskovej stránke, vápence ložiska Vajarská možno porovnávať so stredno 
a vrchnotriasovými karbonátmi ostatných známych a ťažených ložísk Slovenska. 

Vyššie značky vysokopercentných vápencov sa vyskytujú v oblasti Slovenského 
krasu najmä na lokalitách Gombasek. Drienovec a Včeláre, ďalej v Tisovci, 
Galmuskom pohorí, ojedinele i v triasových útvaroch ostatných častí Slovenska. 
Tu však tvoria skôr výnimku. 

Lokality na Slovensku západne od Banskej Bystrice, vyznačujú sa vložkami 
dolomitov a prípadne sekundárnou dolomitizáciou. Obsahy MgO v hornine pod 
1 % sú tu vzácne. 

Jura 

Na území Slovenska karbonáty jury majú premenlivý litologický charakter. 
Preto ich využívanie pre výrobu cementu je obmedzené na jednotlivé horizonty 
a lokality. 

Bežne sa používajú: 
a) karbonáty malokarpatskej série z lokality Propadlé - Stupava, 
b) titánske slienité vápence krížňanskej jednotky, 
c) krinoidové vápence lokality Ostrá hora - Horné Srnie , bradlové pásmo, 
d) ~lové kalpionelové vápence lokality Ladce - Butkov, vrchná jura, 
ad 'a. 

Karbonáty malokarpatskej série na lokalite Propadlé majú pestrý litologický 
charakter , z toho vyplýva aj ich nižšia ložisková hodnota. Po chemickej stránke 
ide prakticky o pozvofné prechody vysokopercentných vápencov až po dolomity, 
lokálne s yysokým obsahom SiO2. 
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Borinské čisté vápence majú toto priemerné zloženie (bez dolomitov) SŽ 
43.75 - 43.36 %, SiO2 0.33 - 0.75 %, R2O3 0.35 - 0.60 %, CaO 53 -
:;5 % , MgO 0.30 - 1.20 % . Vápence tejto charakteristiky predstavujú len 

• nepatrnú časť zásob. Vystupujú ako svetlošedé až sivobiele lamelované vápence 
a tvoria vložky, prípadne šošovky v komplexe tmavošedých dolomitických vápen
cov ::i i. dolomíto ľ. 
ad/b. 

T itánske slieníté vápence krížňanskej jednotky možno stratigraficky členiť 
len na základe mikrofauny. Vo viacerých lokalitách nie sú samostatne vyčlenené, 
preto sa nimi budeme podrobnejšie zaoberať v súvrství spodnej kriedy. 
ad lc. 

Krinoidové vápence ložiska Ostrá h::,ra tvoria surovinovú základňu cementárne 
v Hornom Smi. Patria tzv. czorsztýnskej sérii a po stratigrafickej stránke zahr
ň uj ú strednú až vrchnú juru. V podstate ide o viac typov vápencov odlišného 
litolo5ického i chemického zloženia. 

St rednú juru (dogger - bajos) reprezentujú biele krinoidové vápence známe 
7 n tu VHS-6. Sú farby naružovelej až sivobielej, jemnozrnné až strednozrnné, 
obsahujú úlomky krinoidov radiolárií a ojedinelé zrnká kremeňa. V nadloží 
prechádzajú do červených krinoidových vápencov bathu. Overené boli vrtom 
VHS-7. Akcesoricky je v nich prítomný kremeň, muskovit a chlorit. 

Vrchný doggcr až spodný ma lm (kelovej - kimeridž ), .la stupujú lavicovité 
čen·ené hľuznaté vápence celistvej ~truktúry. Vyzna ču j ú sa bohatou faunou , 
o~Jsah ujú hlavne brachiopody, amonity, belemnity, aptychy a stonky kr ínoidov. 

Vrchná jura malm -- titán je tvorená svetlobežovými stylolytíckými vápencami 
celi s t\. ej štruk tú ry a ka lp icnelovými vápencami. 

ad d. 

Vrchn á jura - kalo v é kalpionelové vápence 

Reprezentant vrchnojurských vápencov bradlového pásma vystupuje na loka
:ite Butkov pri cementární Ladce. 

Ide o karbonáty paleon:ologicky preukazateľne zaradené k spodnejšiemu titánu 
( kal ové vápence s Crassicolaria intermédia Durand - - Delga a Saccocoma) 
a HC: hllému tí1ónu (ka lové vápence s hojnou Calpionella cilpiT?,a Lorenz) . 

V typických vrnrkách z ložis ka Ladce - Butkov, z mikrofauny má prevahu 
Calpione!la alpína Lorenz , menej Calpionella eliptica Cadisch. Smerom do nad
ložia pristupuje Tíntinnopsella carpatica (Murgeanu et Filipescu), smerom do 
podložia pribúda Calpionella intermédia (Durand - Delga) . Okrem uvedených 
t intíníd hojná je riasa Globochaeta alpína Lombard) . Dosť častá je Stomiosphaera 
-ninutussíma (Colom). Z foraminifér je prítomná Spirillina sp. Smerom do pod
ložia pribúda1ú články ramien planktonického krinoida Saccocoma. V pod.state 
ide a karbonáty , v ktorých okrem kalcitu možno odlíšiť nevefké množstvo klastic-
1:cj prímesi . Klastický kremeň je silitových rozmerov (pod 0,03 mm), ojedinele 
sa vyskytujú fosfatizované úlomky, zriedkavo vystupuje pyrit. 

Priemerné chemické zloženie kalpione!ových vápencov : Ložisko Ladce - vypo
.~ítaný priemer: 

SiO, 
G.U9 
5,26 

Al ,O, 
2,29 
1,54 

FeiO, 
0 ,99 
0 ,87 

CaO 
49,23 
50,28 

MgO 
0,58 
íl.46 

s. z. 
39,77 
40,22 

T i02 
O, ll 
0,12 
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Spodná krieda - neokóm - mezozoikum centrálneho 
pá s ma 

Horninové typy neokómu krížňanskej jednotky na Slovensku patria k osvedče-
ným cementárskym surovinám. Používané sú v cementárni Lietavská Lúčka • 
a Banská Bystrica. Uvažovalo sa s nimi i u perspektívnych cementární stredného 
Slovenska (Ružomberok). 

Spodná krieda je zastúpená monotónnym súvrstvím šedých až tmavošedých 
lavicovitých vápencov, striedajúcich sa so slienitými bridlicami a slieňami, s ten
kými po'ohami jemnozrnných organogénnych vápencov, lokálne detritických. 

V južnejších pásmach je výrazný podiel sialitickej zložky, v severnejších je 
prevaha karbonatickej zložky. 

Po s:ratigrafickej stránke ide o jednotný komplex titán - apt, ktorý možno na 
mikropaleontologickom podklade bližšie členiť len na niektorých lokalitách (Lie
tavská Lúčka, Biely Potok). 

Spodný odd ie 1 : zahrňuje žltošedé lavicovité až doskovité titónske kal
pionelové vápence viac alebo menej slienité. 

Obsahujú: 
Calpionclla alpína Lorenz, Calpionella elliptica Cadisch, Calpionella medeloi 

des , ojedinele Stomiosphaera, radiolárne, Globochete alpína Lombard. 
S t r e d ný od d ie 1 : titón bez výraznejšej hranice prechádza do hrubého 

spodnokriedového komplexu doskovitých šedých až tmavošedých slienitých vá
pencov s polohami slieňov . 

Na lokalite Biely potok - Partizánska Lupča bol mikrofaunou preukázaný 
vek valanž - barém, mikrofaunou titón - berias a v okolí Bieleho potoka 
spodný apt. 

V re h ný odd ie 1 : predstavuje vrchný neokóm - tmavošedé sliene a slienité 
bridlice v najvyšsích partiách s vložkami tmavých organogénnych vápencov. Pri 
mikroskopovaní boli zistené úlomky mäkkýšov, krinoidov, mechoviek, ostne ježo
viek, globigeríny, orbitolíny a zrnká glaukonitu. 

V okolí Lietavskej Lúčky, Salaj ( 1962) zistil, že spodný apt reprezen:ujú 
sivozelené sliene, kým vrchný apt je zastúpený flyšovou fáciou vo vývine sivo
mo:irých doštičkovitých až lupienkovitých slieňovcov s polohami jemnozrnných 
vápencov kalovoorganogénnej štruktúry. Po surovinovej stránke horniny titón -
apt, majú túto charakteris tiku : 

Vápence titónu 

s · známe z ložiska Kostiviarska a Ružomberok. 
Ide o okrovošedé, jemnozrnné vápence, tenkolavicovité. mies tami zbridlična telé 

silne znečis tené produktmi vetrania. Pri mikroskopovaní horniny štruktúra je 
kryptokryštalická, jemnozrnná, preniknutá žilkami sekundárneho kalcitu. Prekre
menenie je zretefné vo forme drobných zrniek. Primárne zrná sú alotriomorfné 
a vyznačujú sa výrazným undulóznym zhášaním. Mladšie zrnká sú neJľrušené . 
Po chemickej stránke hornina bez znečistenia má obsah Si02 do 10 1/o , Alz0 3 
do 2 %, Fe20 3 do 2 %, CaO okolo 47 -- 49 %, MgO pod 1 %. Zo sekundár
nych znečistení Si02 kolíše v medziach od 8,60 do 16 % , R 203 do 5 % , 
CaO 43-46 %, MgO 0,80 - 1,5 %, ojedinele 2 %. 

Karbonatické horniny stredného oddielu neokómu sú známe z lokality Lietav
ská Lúčka, Kostiviarska - Banská Bystrica a z okolia Ružomberka, kde tvor ia 

464 



základný typ ložiska cementových surovín. Prevažne ide o kremičité vápence 

kalovej štruktúry s drobnými zrnkami kremeňa ( 0,05 mm) , o;edine '.e obsahujú 
hnedé fosfátové minerály, autigénny pyrit ( 0,2 mm) a zhluky hema itu. Slienité 

dpence majú ka lovú štruktúru s ho;ným kremeňom (do 0,04 mm), da!ej šupiny 
chloritu, fosfátové minerály, magnetit, hematit a šmuhy limonitu . 

Po chemickej stránke majú variabilné z '.oženie s kolísavým obsahom CaO na 

úkor SiO2 a R 2O3. Obsah SiO2 sa pohybuje okolo 15 % , AlzO1 3 % , Fe2O J. 
J ,5 - 2 %, FeO okolo 1,2 %, obsah CaO 40- 43 % a rovnomerne nízky o~s:th 
MgO 1 - 1,50 % . Obsahujú po: etné vložky organodetrických vápencov !oká ne 

s tmavými roho\'cam i. Orgao:ietrické až mikro'.dastické vápence aptu z Lietav
skej Lúčky - Pol omec i Drieňovica - majú obsah CaO oko!o 45 % , SiO2 
13 %, A]zO3 1,6-1,3 %, Fe2O3 0,8 - 1,1 % a zvýšený obsah MgO 1,5 %. 
I<.ohovcové vápence vykazujú nižší obsah Ca O 32 % , v prospech S iO2 - 37 % , 
r.izky obsah AlzO3 1 % a Fe2O3 0,4 % . U rohovcových vápenco·✓ strata 
žíhaním dosahu je okolo 27 % oproti slieňom 33-35 % u mikroklastických 
vápencov 30 % . Odlišným typom hornín po chemickej i mínera logickej stránke 
sú ílovité vápence lokality Drieňovica y - 3, ktoré zastupujú najvy~ší neokom 
- vyšší ap '. . Vyznačujú sa obsahom SiO2 33 - 37 %, A}zO3 8- 11 %, Fe2O3 
3- 4,5 %, CaO 24-27 %, MgO 2,5 - 3,1 ~o-

Prehlad výsledkov chemických rozborov typ:>v suro Jiny ( vrá tane sek. znei:isteni3) tit:ín-apt 

Vek. označ. Lokali ta D ielo SiOz Al. 0 1 Fc20 1 CaO MgO S01 
Str. 
ž íh. 

Titón Kostiviarska V-54 11 ,14 [ 3 17 1,02 46,18 0,87 1 0, 12 37,52 

kalp. váp. B. Bystrica \ ·-56 12.67 3.20 1,62 45.27 0 89 0,15 36,32 

(čistý typ) \1 -52 12.93 3,49 1,37 44,24 1,33 0, 11 36,29 
V-20 l0,14 tJ 84 1,45 48,6 1 1,02 - 38,62 
\1-20 I 8 ,60 O 7() 1.55 49,76 0,82 0,08 38,90 

Spodný Kostiviarska '.'-23 17.25 4 58 2,12 41,16 1,19 0,35 34,07 

neokom \' -53 16,99 6 59 2 2 1 39,71 1,4 1 0,06 33,04 
'/-71 15 08 'i 36 1,44 41,96 1,5() 0,28 34,40 

1 0 2 19,10 5 56 2,44 38 ,59 1,43 0,10 32,35 
Lietavská Lúčka ! ' -1 o . 15, 13 1 90 1,07 44 53 1,27 35.80 
slieň váp. a V- 1 O 18,45 2,01 1,31 41 .f,S 1,25 34,08 , 
piesč. váp. V-2D 16 73 3,47 2,21 42 28 1,35 33,23 

V-4 D 16,23 3,96 1,94 41 ,73 2,06 34,08 
V-4 D 18,02 3,96 2,25 40,66 2.53 32,38 

Ružomberok ' 
Biely potok 0 9,20 2,10 1,50 45,1 5 1,40 0,10 43,13 . 

Vyšší Kkostiviarská 0 11,80 2,42 1,31 46 ,08 0,99 34,7b 
neokom Lie '.a vská Lúčka 0 14,00 5,00 1,20 40,00 1,70 34,94 , 

Apt 1.ie:a vská Lúčka 0 12,34 2,29 J ,14 45,95 1,21 36,69 1 

detri t. váp. 
Vrchný Lietavská Lúčka 30,45 9,53 3,81 27, 14 2,23 23,20 
neokóm V-3 33,43 10,35 4,45 23,54 2,82 2),19 
v.yšší apt Drieňovica 37,03 l 1,92 4,59 20.24 2,73 18,59 

' j 
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Neokon - spodná krieda - bradlo Bntkov (Ladce) 

Typickým znakom tohto súvrstvia sú horizonty s čiernymi róhovcami, ktoré 
vystupujú bud vo forme tenkých vrstiev alebo samostatných šošoviek veľkos t i 
do 10 cm, ojedinele do 25 cm. 

Karbonáty tejto skut>iny sú charakterizované horninotvornými organizmami 
nanokónmi. Masove je zastúpený Nannoconus steinmarini Kamptner, zriedkavej
šie väčš ie formy nad 20 - 30 mikrónov, patria druhu i\'ar. noconus globulus 
Bronnimann Okrúhle prierezy so širokou centrá lnou dutínou patria asi N anno
conus globulus Bronnimann. 

Horina má kalovú až mikroorganogénno--kalovú štruktúru. Z ostatných orga
nických zvyškov sú prítomné Globochaeta alpina Lombard , zriedkavé sú forami
nifery (drobné Spirillína sp. ) , Lenticulina , Nodosuria , Textularia a úlomky 
hruboschránkových lageníd. Veimi zriedkavé sú ostrakódy a úlomky echinoder
mových článkov, ďalej Stomiosferae rodu Cadosina, ostne ježoviek, spikula holo
túrie a kalcifikované radiolárie. 

V nižších horizontoch (valanž) vyskytuje sa tiež niekoľko Tintinnopsella car
patica (Murgeanu et Fílipescu) a zriedkavej šie aj Calpionellites darderi (Co
lom), ojedinele Tintinnopsella oblonga (Cadisch ) a Tintinnopsella cadischiana 
Colom. Vo vyšších polohách možno zistiť už len ojedinelé prierezy Tintinnopsella 
carpat ica (Murgeannu et Filipescu) . Hornina okrem kalcitu obsahuje klastickú 
prímes ílových minerálov, klastický kremeň siltových rozmerov, ojedinelé zrniečka 
fosfátov, lupienky chloritu, výnimočne glaukonit a pomerne hojný limonitizovaný 
pyrit. Charakter horniny poukazuje na ich vznik vo veľmi h1bkovodnom prostredí. 

Chemický charakter nanokónových vápencov je veľmi konštantný s malým 
kolísaním obsahu CaO v medziach 44 - 45 % ako vyjadruje tento prehlad : 

Dielo 
1 

štola 06 
Štola o 
Štola 3 
Štola. 55 
š tola 6 
š tola 7 
š tola. 87 
Štola 4 

Nanokónové vápence - neokom spodná krieda 
Bradlové pásmo - ložisko Butkov - Ladce 

1 Si0 2 1 Alz0 3 1 Fe20 3 1 CaO I MgO 1 S2 1 Ti02 1 P20 s I K20 1 

10,82 2,58 1,37 47.78 0,83 38,83 0,20 0, 12 0,63 
12,40 2,19 1,25 45,35 0,75 36,46 0, 14 0,11 0,58 
11 ,96 3,24 0,95 45,42 0,93 37,05 - - -
13,53 3,31 1,45 43,93 0 8 5 35,70 0,24 0,10 0, 78 
10,55 2,40 1,30 45,79 0,50 35,50 0 ,17 0, 11 0,71 
11 ,60 2,35 1,23 45,79 0,76 36,90 0,15 0,11 U, 52 
10,24 1,76 1,29 46,47 0,75 37,54 0,18 0,10 U,60 
12,21 1,87 1,33 45,48 1,31 36,44 0,14 0, 13 0,63 
10,31 2,31 1,13 4í ,54 0,66 37,63 0,12 0, 10 0,60 

! 

a , O 

0,21 
0 ,25 

-
0,12 
0 ,18 
0,21 
0,25 
0,13 
0,23 

1 Vyššia časť spodnej kriedy manínskej série bradla Butkov pri Ladcoch je cha-
rakterizovaná foraminifero-krinoidovým vápencom barém-aptu a orbitolínovým 
vápencom aptu - v urgónskej fácii. Foramínifero-kronoidový vápenec - barém
apt. - predstavuje nadložie kremitých rádioláriových vápencov s rohovcarni, do 
ktorých prechádza pozvoľne. V kremitom radioláriovom vápenci s rohovcami ( vid 
chemický rozbor) najhojnejšou zložkou sú radiolárie skoro vždy \7YJ?lnené chalce4 

dánom, níekedy kalcifik.ované. Dominuje skupina Spumellaria, zriedkavejšie sh 
Nasellaria. Podradnejšie vystupujú ihlice húb, silicifilcované echínodermové člán-
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ky, foraminifera a fosfatizované šup iny rýb. Prechody do rohovcov sú neostré. 
V zrnkách sekundárneho kalcitu bol zistený, okrem kalcitu, hnedý koloidnodis
perzný í lový minerál, pyrit, chalcedón, autigénny kremeň a jedinelc autigénny 
albit. 

Vlastné foraminifero-krinoidové vápence barém-aptu majú organogénno-klas
tickú štruktúru obvykle s kalovou základnou hmotou, prípadne tmelené sekundár
nym kalcitom. Na jhojnejšiu zložku tvoria echinodermové články (krinoidové) , 
časté sú foraminifery, textulárie i globigeríny a hruboschránkové lamelibran
chiáty, ojedinele sú prítomné ostne ježoviek, úlomky machoviek a koralinných 
rias. Okrem kalcitu zriedkavo vystupuje chalcedón, auligénny kremeň (neidio
morfný agregát). Je zriedkavý klast ický kremeň, podobne glaukonit a zrnká fos
fát u. Horniny vznikl i v morskom neritickom prostredí. Hornina tvorí masívne 
lavice s premenlivým zložením. 

Orbitolínové vápence - aptu reprezentujú typickú urgónsku fáciu. Majú 
organogénnoklastickú štruktúru. Úlomky sú tmelené sekundárnym kalcitom (bio
sparity, kalkarenity, gravelové vápence) . Ich najčastejšou organickou zložkou sú 
úlomky hruboschránkových lamelibranchiát, väčšinou sú rekryštalizované. Časté 
sú orbi tolíny a ich úlomky, miliolidy a drobné aglutináncie. Zriedkavejšie sú 
echinodermové články, ostne ježoviek, úlomky korálov, rias (Corallinoceale, Sole
nopora), kalcifikované rádiolárie, ostrakódy, rúrky červov . Časté sú intraklasty, 
synsedimentárne úlomky polospevneného kalového sedimentu. Okrem kalcitu 
býva zriedkavo prítomný autigénny kremeň, ojedinelý glaukonit a fosfátové 
zrnká . 

Pyrit je zr iedkavý. 
Orbitolínové vápence sedimentovali v plytšom pomere a v litorále. 
Po chemickej stránke majú pomerne rovnorodé zloženie. V pripojených tabuľ

kách sú uvedené jednak výsledky rozborov jednotlivých typov, vypočítané prie
mery. · 

Spodná kr i eda kys uckej sene (bradlové pásmo) , 
lokalita Horné Srnie - Dlhé 

Ide o jemnozrnné slieňovacie lokálne piesčité, škvrnité s vložkami vápencov. 
Obsah Si02 kolíše od 10 do 15 %, Alz03 2-2,7 %, Fo203 1,4-1,8 %, 

CaO 43-45 %, MgO 0,9 - 1,5 %, s. ž. 34 - 37 % pri nerozpustnom zvyšku 
14 - 20 %. 

S t redná krieda bradlového pásma 
(alb - cenoman - t urón) 

Vystupuje na ložisku Butkov-Ladce i na ložisku Horné Srnie. 
V teréne tvorí prevažne morfologické depresie. 
Na ložisku Ladce je reprezentovaná súvrstvím slieňov, slieňovcov a ojedinele 

pieskovcov s vápnitým tmelom. 
Spodná časť komplexu - alb je tvorený škvrnitými sleňmi s prevahou plan

ktonických foraminifér (Thalmaninella sp ., predtým tiež nazývané sliene s Tici· 
nellami) . Bežné sú tiež drobné globigeríny, ojedinele Nodosária, ostrakódy (Ca
dosina sp.) a úlomky echinodermových článkov. 

V submikroskopickej zmesi kalcitu a klastických ílových minerálov pristupuje 
hojne klastic~ kremeň silitových rozmerov -a často rpuskovit. Ojedinele sú prí· 
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Chemické zloženie hornín strednej kriedy bradlového pásma 

Lok:alita 
1 

Stratigr. zar. 
1 

Hornina 1 Si02 1 AhOJ I Fe103 1 CaO I MgO 1 s. ž. 1 Ti01 l so 1 PiOs l MnO I K iO I Na;O I NZ 1 

alb skvrtnité 
man. série sliene s 32,25 9,94 4,06 24,48 l,81 22,60 0,56 0,03 0,11 0,12 2,70 0,56 46,34 

thalmani-
nelami 

Ladce --------------------- --------- -----
cenoman-turón sliene s 30,82 10,09 3,66 25,89 2,34 23,31 0,56 0,06 0.15 0,12 2,47 0,60 44,96 

man. série globotrun- 30,21 9,61 3,66 26,22 1,81 2 ,95 0,44 0,43 0.16 o,og 2,30 0,60 44.37 

kánami 41,22 13, 1 5,JO 14,90 3.33 15,86 0,66 0,22 0,15 0,11 3,12 1,46 60,65 

spodný cenoman sliene s 
cz. série vložkami 20,92 5, l " 1,85 37,43 1,11 

pie . váp. 
-----------------------------------

Horné vrchný cenoman tma\'é slie- 35,00 7,8 3.17 25,52 l ,81 

Srnie cz. série novce s 18,87 6. 8 2,32 37,85 l ,U l 
vlozkami 20,12 4,81 1,81 3 ,12 U,91 
'kvrnitý h 
slieň . váp. 

Analýza : Laboratórium G. P. Turí: . [epike 1970. 



Chemické zloženie hornín vrchnej krieJy bradlového p!Ísma 

Lokali ta 1 Strat. zarad. 
1 

Hornina 
1 

SiO, 1 AbOJ I Fe:OJ I CaO 1 MgO 1 . ž. 1 TiOJ I SOJ 1 PiOs I MnO I K 10 1 Na,O 1 NZ 

kon iak tma vé 38, 6 9,98 4,12 19, 6 3,8J 19,99 53,43 
santón sliene s 45,74 16,28 5,11 9,23 2.8) 1J,9l 67,49 
Pupovské vložkami 32,07 9,37 4,43 23,45 3,5 23,48 44,92 
vrstvy detr it. v,ip. 44,20 13, 15 4,96 11 ,07 r:. ') r' 15,57 61,58 

Hornč 
J , ... ' 

Srnie - - --- ---------------- - ------ - -----
Gbelanské červené 15,20 5,39 1,70 42,00 1,16 3-1,50 0,05 0,20 1,00 IJ, 16 (J,80 U,20 
vrs tvy a zelené 17,17 5,32 2,18 39,32 1,23 33,40 l1,24 0,08 0,09 0,10 1,16 0,20 
san tón sliene až 16, 17 5,23 2, 15 '10,14 1,1 33,40 0,24 0,08 0,09 O,lU 1, 16 0,20 
kampan siien_. váp. 15,78 4,82 1,97 41,00 U,93 33,66 0,22 0,12 0,09 U,l U l,o3 U,23 

27,4 1 5,82 2,6 1 44,04 1,56 34,22 0,08 U,10 1,32 0,52 35,96 

----- -------- ---------------------
Gbelanské červené 

Skrabské vrstvy a zelené 
santón sliene 2 1,02 6,15 3,60 35,30 1,9 3H,53 st. 0,34 1,10 
kampan 

·Analýza : Laboratórium G. P . Turč. Teplice 1970. 



homné zrnká glaukonitu a fosfátov. Pyrit je častý a sústredený do výplne fora
minifer. 

Vyššiu časť komplexu zastupujú sliene cenomanu až najspodnejšieho turónu 
s globotrunkánmi. 

Z foraminifér sú prítomné cenomanské druhy Rotalipora Appeninica Renz, 
Rotalipora Cushmani . (Morrow) Praeglobotruncana debricensis turbinata (Rei
chel), ojedinele Praeglobotruncana helvetica (Bolli), ktorý charakterizuje bázu 
turónu. Hojné sú drobné globigerinidné foraminifery, pravdepodobne hedbergely 
a zriedkavo ostrakódy. 

Základná masá je vorená zmesou submikroskopického kalcitu a lupienkov 
ílových minerálov. Typická je hojná prímes siltového kremeňa, ojedinele sa 
vyskytuje muskovit a chlorit, vefmi čas to pyrit. Výrazný je podiel terrigén
neho materiálu. Na ložisku Horné Srnie bol paleontologicky preukázaný spodný 
cenoman, vo vývine zelenosívých slieňovcov s tenkými vložkami sivých pies
čitých vápencov a vrchný cenoman vo vývine hnedosivých, čiernosivých a mod
rosivých sJieňovcov s vložkami sivozelených škvrnitých slienitých vápencov 
a hnedočervených karbonátov s kremičitou prímesou. 

Vrchná kried a bradlového pásma je zastúpená na ložisku Horné Srnie 
a Bystré (Skrabské). 

Na ložisku Salaš a Ostrá Hora - Horné Smie, v podloží vystupujú tzv. pu
povské vrstvy reprezentujúce spodnú časť senónu a to: koniak a santón. 

Overené boli vrtom VHS-4 do 100 m. Púpovské vrstvy sú tvorené flyšoidným 
súvrstvím, v ktorom sa striedajú modrosivé slieňovce s vápnitými ílovcan1i, s po
lohami modrosivých vápnitých pieskovcov až piesčitých vápencov. Pre súvrstvie 
je typický zvýšený obsah MgO. Vlastné ložisko sialitickej zložky tvoria gbelan
ské vrstvy (santón - kampan), predtým označované ako púchovské sliene. Ide 
o hnedočervené slíenité vápence s kalcitovými žilkami. 

Obsahujú hojné planktonické foraminifery, hlavne globotrunkány. 
Majú kryptokryštalickú štruktúru, ich základná karbonátická hmota je často 

impregnovaná limonitom a po puklinách mangánom. Klastickú prímes tvoria 
jedince kremeňa , úlomky kremencov a šupinky sericitu. Vyznačujú sa nízkym ob
sahom MgO. Na ložisku Skrabské ide o rovnaký stratigrafický typ horniny, avšak 
s nižším obsahom CaO. Na ložisku Horné Smie CaO sa pohybuje od 39 - 41 
percent, kým v Skrabskom od 32 do 36 % . 

Horniny ložísk sú plastické a náchylné k zosunom. Sú pomerne mäkké, dobre 
ťažiteiné i melitelné. Hornina je dobre formovateiná, tepelne stabilná, dostatočne 
reaktívna. Obsahuje dostatok napučivých ílových minerálov. 

Podla K o n t u ( 1969) nerozpustný zvyšok sialitickej suroviny je zložený 
z illitu, ch!or ítu a vofného kremeňa v pomere 2.25 : 1.17 : 1. 

Terciér 

Terciér na ú,emí Slovenska pre výrobu cementu poskytuje suroviny vo viacerých horizontocli . 
Celkove sa vyznaču je rýchlym striedanim facií a s tým súvis1 i var;.abilný chemizmus sedi

mentov vo vert ikálnom i laterá lnom smere. 

Paleogén: 

Sedimenty paleogénu sa doteraz neťažili . Do úvahy prichádzajú na niektorých 
lokalitách bazálne zlepence a flyšoidné vrstvy centrálneho paleogénu. Hlavnou 
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škodlivinou je zvýšený obsah MgO v zlepencoch i bridliciach, to kladie vyss1e 
nároky na ložiská vápencov. Výskyty vhodných paleogénnych sedimentov sú· 
v širšom okolí Spišskej Novej Vsí (Olcnava), v Liptove (Važec-Hybe) a v do
manižskej pánve. · 

Pre cementáreň v Lietavskej Lúčke neprichádzajú do úvahy pre nadlimitný 
obsah MgO. . 

Flyšové bridlice sledovaných lokalít majú priaznivé mineralogické zloženie 
a tým i fyzikálno-mechanické vlastností pre výrobu ·cementu v šachtových pe
ciach. 

N_eogén: 

Sedimenty neogénu poskytujú surovinovú základňu sialitickej . korekcie pre 
cementáreň v Stupave, výhiadove pre Cementáreň Rohožník (lokalita Kono
piská). 

Lokálne sú použitelné i litotamníové vápence badenu , ktorých obsah CaO 
sa pohybuje okolo 40-45 % a vápence sá vyznačujú veľmi ľahkou melitef
nosťou . 

Neogénne íly majú prevažne premenlivý obsah detritickej prímesy. 
Cementárske íly na Záhorí, v oblasti Rohožníka , predstavujú morské sedimenty 

badenského veku. 
Podstatná časť ložiskového komplexu je budovaná súvrstvím sivých, lokálne 

tmavosivých ílov s premenlivým obsahom piesčitého komponentu, s vložkami pev
ných karbonátov, so zvýšeným obsahom MgO. 

Na základe milcrofauny, vlastný ložiskový komplex, patrí do zóny bulimino-bolivínovej a ro· 
ta lioveJ. 

Stredná čast vrchného morského badenu 
Po mineralogicko-petrografickej stránke ložisko tvorí peliticko--psamitícké sú

vrstvie, v ktorom hlavnú časť reprezentujú íly skupiny illitu a čiastočne illit
montmorillonitu, s premenlivým obsahom organických substancií, pyritu, vápni
tých konkrécií a kryštálov sadrovca. Po litologickej stránke ide o typickú 
príbrežnú fáciu. 

Z granulometrického hľadiska majú absolútnu prevahu frakcie od 2- 60 mik
rónov, v ktorých je prítomný montmorillonit, illit, kremeň a kalcit. 

Vo frakcií pod 1 mikrón je prítomný montmorillonit (beidelit), illit, zmiešané 
štruktúry illitu a montmorillonitu, kremeň a organické látky. 

Prítomný montmorillonit a I - M štruktúra Ínajú vysoký stupeň substitúcie 
Si4+ AI3+ v koordinácii IV. 

íly sú plastické, dobre formovateiné. V prírodnom stave obsah vody sa pohybuje v rozmedzi 
12 - 35 %. objemová hmotnosť l,í60 - 2,222 g/cm3, objemová hmotnosť sµchej vzorky 1,594 
g,cmJ. . 

Špecifická hmotnosť 2,583-2,685, v priemere 2,64 g/cm3. Obsah SiO, kol[še od 40-68 %, 
s maximom obsahov 45 - 55 %, v priemere 51 %. 

Obsah Al,0 3 je viazaný hlavne na llové minerály, menej na ži\ice, kolíše v medziach 5,5-
17,5 % s maximom od 11-16 ~o. v priemere 14 %. Obsah fe203 je viazaný .na ilové minerály 
limonit a minerály ťažkej frakcie . Obsah kol!še od 2,5 do 7,5 % prevažne od 4 do 6 % s prie
merom 5 ~o·. 

Obsah Ca O je vo forme uhličitanov ( schránky fosílii) kolíše od 4- 25 % , prevažne 7 -13 % , 
s priemerom 10 %. Obsah MgO sa pohybuje od 0,2-6,2 %, prevažne 2,6 - 3,8 % s prieme
rom 3,2 '}0 . K20 dosahuje v priemere ložiska 1,90 % Na20 len 0,38 % . Jednotlivé K20 do
sahuje ai 3 % Na20 do 2,2 %. 
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V súclc obsah alkálí dosahuje jednotlive až 3,7 %, obsah SOJ v prieme~<! dos::ili'lje 1 28 %, 
l'20 s 0,1 až 0,35 %, v priemere ložiska 0,14 o/o. 

Chemické vlastnosti ílov ložiska a základné a extrémne vypočítané surovinové 

zmesí s vápencami ložiska Vajarská, ako aj vypočítané potencioná'ne z1ožen ie 
slinkov, sú uvedené v tabuľkovej časti. 

Elúvia a limnické fácie neogénu v oblasti lpefskej kotliny ojedinele poskytujú 

suroviny vhodné na výrobu bieleho cementu, hlavne v kombinácií s vápencami 
ložiska Vajarská (Rohožník). Zvlášť výhodné, ako sialitická korekcia pri výrobe 
bie!eho cementu, sú kremité kaolínové piesky z lokalít Zlámanec, Vyšný Petrovec, 
Dobroč a početné výskyty v Lučeneckej kotline. 

Chemické zloženie sedimentov z ložiska Horná Prievrana v Ipeľskej kotline 
ilustrujú analýzu vrtu HPV-16 - základná hornina a výplav pod GO mikrónov. 
Výsledky znáwrňuje tento prehľad : 

Ipefská dolma - íly pre výrobu bieleho cementu vzorka HP\' - 16 - výplav 40 % 

Císlo SiO1 A]iQ3 Fc1O J s. ž. K 10 Na1O 1-hO 300 L 0,05 % 
v~orky 

l 53,18 29,42 2,44 9,88 2,51 0,23 3,4-1 52,87 

2 56,66 27,03 2 07 0,06 2,34 0,24 2,90 46 ,28 

3 55,45 27,41 1,81 8,80 2,95 0,2J 2 23 14,98 

4 64 26 22,54 1,48 6,15 3,3G O 27 1,16 27,01 

5 62,93 22 80 1,37 6,60 3,38 0 ,25 0 ,92 22,23 

6 60,86 24,35 1,40 7,05 3,20 0,28 1,14 22,26 

7 67,98 ?.0,62 1,40 5,97 2,57 0,23 1,03 33,26 

8 62,95 24,21 1,48 6,82 3,33 () 2~ 1,19 36,76 

9 G0,5:l 25,10 1,40 7,10 3,55 0,27 1,02 55,64 

10 61,53 25,23 1,44 7,25 3,20 u, 18 0,78 68,70 

11 53,37 27,30 1,59 7,68 3,74 U,23 1,06 63,19 

12 61,46 25,10 1,63 6,85 3,62 U,19 1,39 39,59 

Záver: 

Slovensko sa v súčasnos t i zúčastňuje na celoš tátnej produkcii cementu podie
lom 40 % , Výhladove, mjmä po roku 1980, bude podiel klesať a ustáli sa 
približne na 37 % , za predpokladu vybudovania dvoch nových cementární, Po 
roku 1980 ráta sa s dovozom cementu na Slovensko v množstve 3 - 5 % ro~nej 

produkcie, hlavne v komunikaéne priaznivých okrajových okresoch Trvale bude 
prebytkový stredos'.ovenský kraj a nedostatkový východoslovenský a západoslo · 

venský. 
Je možné, že podla reálnej dopravnej situácie v období 197'5-1980 bude po

trebné revidovať plán výhfadových cementární. Predmetom rokovania budú ob
lasti severovýchodného Slovenska a Žitný ostrov. Ukazuje sa potreba, aby geolo
gický prieskum v predstihu, urobil v tejto oblasti surovinovú stúd iu a etapu 

VP. 
Na Slovensku pre výrobu cementu sú mjvho:inejšie vápence stredného tr iasu 

- ladínu. Ojedinele prichádzajú do úvahy aj vápence karbónu (Gemer), jury, 



Ipehká dolina - íly pre výrobu bieleho cementu vzorka HPV - 16 - výplnv 40 % 

Metráž SiO~ Al_03 Fe20 3 'aO MgO TiOJ S03 P10 3 MnO s. ž. K20 Na20 ' 

5,0 - 'i,50 7U,8J 17, 18 1.4 1 0,57 0 ,61 0,99 

1 

O,uJ 0, 12 O 03 
1 

,00 2,02 ll,22 

6,3 · 7 74,48 14,87 1,25 0,85 O 51 0,95 o.o o.or. o.os -. 12 1,60 6 18 

7 - :a, 76,3- 1 , 4 1,0-1 0,57 0,4 1 1 00 0,05 U,03 U,04 4, 2 1,90 ,18 

8 - L) 79,63 11 ,' 5 o, o U,•12 o. 1 '.) U,ll3 0 ,U2 U,ll3 :i ,52 1,9 Ll.18 1 

1 
( IO 81,40 11.llJ 0,74 U, -1 2 u.r. 1 ll, )0 ll ,ll -1 ll.01 IJU5 · ,Ul 1,-18 ll . 18 

1 

1() - 11 82,0_ 10.23 0 ,65 ll ,42 0,61 u,c 4 0 II o.o O 05 3, 1 1.57 U, 18 

11 - 12 86,77 7.49 ll,74 0 .57 ·. 20 0 ,58 ll ,0-1 0,02 0 ,0-! '.l,30 tl,86 ll . l 

12 - 13 G0,23 11 ,7 0,82 0,57 0,30 U, >1 o.os 0,0 1 CJ.O l ,-IO J,5 0. 1 

13 - 14 6) ,23 19.74 1,12 0,57 U,5 1 o. 1 ll .ll4 0 ,02 G.Ll5 5 50 2,4ú 0, 16 

H - 15 69,92 18,77 1,llr. U.7 1 U,5 1 O, U,05 U.02 

1 

C,P5 5,52 2,4 l), 16 

1r. - 1G 9,29 19,2 1 1. 11 0,57 tl, 1 0,62 0,0-1 0.02 

1 

0,05 5.60 '.t: ,64 0, 18 

Analýza: Laboratórium G. P . Turč. Tep lice, 1965. 



Ťažba cementových surovín v kilotonách 

Tabufka 1 

Ťa ž ba 

Cementáreň Rok započatia ťúby 
1900 1910 1c20 1930 l 4U 1950 1955 1960 1965 1970 

Ladce 1 12. 11. 1889 1-+ 85 105 llO 104 43 228 270 285 292 507 

--------------
Lietavská Lúčka 11901 1-+ 12 42 66 135 108 277 376 417 463 549 

-------- --
Sk rabské (st.) 1 1856-1910 1 2001011 110 ton - - - - - - - -

----------------

Bystré 1 l S 1 1 - - - - - - 80 240 240 244 

------
Horné Srnie 1- 11891 1-11914 I 4 4 

- l 1928 1 - - - 69 140 238 265 307 396 "OS 

------
Stupava Pajštún II929 l-ll953 I-
r. 1929 

Propadl l 1952 1-+ - - - 19 6 99 27-J 3 O 404 410 

Žabáreň l 1929 1 --
------------- -

Bnnsk:í By trica 1957 - l 1958 1 - - - - - - - 5 4 704 1057 

-



Produkcia cementu v slovenských cementárňach v kilotonách 

Tabu!ka 2 

Cementáreň Značka cementu 1890 1910 1920 1930 1940 ]950 l 55 1%0 1965 1970 

Lietav ká Lúčka p - 350 a 450 
1 

6 6 32 5 99 80 213 :;: 8 320 364 49 
2P - 350 a 450 

---------------------------
Ladce PC - 350 a 450 2,3 21 21 42 105 32 175 246 294 25 [ 37 

2PC - 350 a 450 

------------------------------ ---

Horné Srnie p - 350 - - - - 6 65 183 2tA 2r.1 319 422 
ŽP -350 a 450 

-------------------------------

Bys tré PC-350 
ž PC- 350 - - - - - - - 5~ 3ľi 304. 347 
Pucolán - 350 
Vysokope - 250 

--------- - -------- ------- -----

Stupa a P ' - 350 a 450 - - - - 14 49 76 211 265 279 270 
žPC - 350 a 450 
Cest. cement - 450 

------------ ------------------

Banská Bystrica PC - 350- 450 - - - - - - - - 561 674 QO 
žPC - 350 a 450 
Vysokopec - 250 
ll ydraul. pojivo - 250 

1 



I'abulka 3 

l 
S ,ra1igrafické zaradenie suroviny 

1 
]•or. Trias Krieda bradl. pásmo 

'ement:ireií Krieda č íslo 

1 

Jura 

1 1 

Paleog. Neog~n Kvartér 
1 WerÍ<!n Ladin spod . spodná stredn:í vrchn,í 

I. Ladce ~-= JKI n JKI n JKI n + 

II . Lie tavská Lúčka VT1 Kn + 

II 1. llorné Srnie ] ,c PK1 cpm -

JV. Stupava Vj1 PN,2 -

v. Bys1r ~ Vh mK3 cpm + 

VI. Banská Byst ri ~:i Vt, Kn + 

VII. T uma nad Bodvou bvTI V12 PN,2 + 

VII[. Záhorie V12 PN .2 -

IX. Galmus Vt , Pe -

X. Rui omberok Vt i Kn + 

XI. Považie J2c PK3 cpm -

XII. Nitra V12 Np -

XIII. Biely cement 
Slovensko Vt 2 Nla-t1 -



kriedy, paleogénu a neogénu Oitotamniové vápence). Posledlné sú veCmi ľahko 
meliteiné (Záhorie, Belanské kopce - oblasť Štúrovo). 

Sialiticky komponent poskytujú aj doteraz nepužívané bridlice karbónu ( Ge
mer) s obsahom Si02 56 % , vo veľmi jemných frakciách a ílovej zložky Alz03 
okolo 28 %, Fe203 okolo 4 -6 %, CaO 1- 1,5 %, MgO 1,5 - 2,5 %, prípadne 
grafitické bridlice, s vyšším SiO okolo 64 % a nižším obsahom AbOJ okolo 
21 %. Bridlice werfénu (seis - kampil) možno výhfadove brať do úvahy pre 
cementáreň Turňa . Majú obdo"!.mé chemické a technologické vlastnosti ako boli 
zistené orientačným geologickým prieskumom v oblasti Silická Jablonica , pre 
alternatívu Turňa nad Bodvou, kde boli overené i laboratórnymi výp:1lmi slinku. 
Výpal slinku tohto typu surovín vyžaduje rotačné pece. 

Prevádzkove osvedčené typy sialitickej zložky sa vyskytujú v kremitých vápen
coch (bridliciach) neokomu (Lietavská Lúčka, Banská Bystrica) cenoman -
turónu (Ladce) a vrchnej kriedy (Horné Srnie, Bystré) . 

Sedimenty paleogénu sa uvažujú pre cementáreň IX - Spišská Nová Ves. 
íly neogénu sú spracovávané v cementárni Stupava a výh!adove v cementárni 
Rohožník - Vajarská. 

V ďa lšej etape geo'.ogického prieskumu a prieskumu cementárských surovín na 
Slovensku bude potrebné na vedeckom princípe sledovať všetky chemicko-techno
logické vlastnos ti surovinových typov jednotlive i v používanej skladbe, avšak 
v úzkej spolupráci s výskumným ústavom CEV A Trenčín i výrobnými závodmi. 

Geologicky deíinovateiné typy surovín bude potrebné vyhodnotiť po stránke 
technologickej a súhrnne po stránke ekonomickej , najmä v otázke účasti na kva
lite výrobku a výrobných nákladov. 

Pri očakávanom trende výroby vysokohodnotných cementov, bude potrebné 
urýchlene vyriešiť otázku zvyšovania silikátových modulov a to: bud cestou 
pridávania kremičitého piesku, kde náklady na mletie nie sú priaznivé, bu 
cestou využitia ložísk peliticko-detritických sedimentov, karbónu, permu, werfénu 
(zeisu), keupru-líasu a ojedinelých horizontov neogénu, v ktorých je prevaha 
jemných frakcií kremeňa a vyznačujú sa optimálnou meliteinosťou. 

Pri známej vysokej spotrebe energie na mletie suroviny, na požadovanú jem
nosť a jej vysokom podiele na celkových výrobných nákladoch na mletie suro 
viny, otázka mletia nemôže wstať neriešenou. 

Osobitným problémom zostáva zavedenie výroby bieleho cementu, ktorý sa 
dosiaľ v ČSSR nevyrába, napriek tomu, že geologický prieskum môže zabezpečiť 
niekoľko vhodných lokalít. Najvhodnejšia kvalita overená geologickým priesku
mom je lokalita Rohožník. 

Pre výrobu bieleho cementu prichádzajú do úvahy hlavne vysokoperoen '11 ' 
vápence ladínu, s kombináciami so surovinou typu HPV-16 a kaolinických pieskov 
z Ipeľskej kotliny, prípadne s dovážanými ílami z ložiska Unanov - v pries tore 
Znojmo - Breclav a korekciou pieskami z ložiska Šajdíkove Humence - Ro
hožník. Pre výstavbu cementárne prichádza do úvahy v prvej alternatíve oblasť 
Tisovec - Gombasek, v druhej alternatíve cementáreň Rohožník - Vajarská. 

Možná je i ďalšia skladba surovín a to v kombináci reiflinských vápencov 
s konkréciami rohovca, s kaolínmi typu KK, bez korekcie kremičitým pieskom. 

Výroba bieleho cementu v ČSSR sa odsúva jednak pre nedoriešené surovinové 
a technologické otázky, ale hlavne pre nedostatok tradície v používaní bieleho 
cementu. 

Ukázalo sa, že v niektorých výrobniach svetových značiek bielych cementov -
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v období prvých dvoch až piatych rokov - nastávalo obmedzovanie kapacity 
výroby pre nedostatočný odbyt. 

Potom zasa nasledoval rýchly vzrast spotreby, ktorý mnohonásobne prekročil 
percento prírastku výroby portlandského cementu. 

Výroba bieleho cementu patrí medzi znaky vyspelého hospodárstva . Výhľadove 
môže riešiť šedosť a fádnosť našich stavieb a nakoniec i nedostatok kvalitných 
rezaných dosák a obkladačiek z konglomerovaných blokov. 

Využitie všetkých poznatkov o geologicko-technologických vlastnost iach jed
notlivých typov cementárskych surovín na Slovensku a úspešná spolupráca s labo 
ratóriami cementární, môže prispieť k výrobe kvalitnejšieho cementu pri nižších 
výrobných nákladoch ako doteraz. 

Doporučil: Jozeí Mkhel Geologický prieskum, n. p., 
Spi!isk:í Nová es 
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Cement Raw Materials of Slovakia 

ALEXANDER ŽABKA 

The paper íncludes the author's result,s of the geological investigation of cement 
raw materíals of Slovakia in the years 1950-1970. 

In the first third of this period the author partícipated in investigation of raw 
material resources of older cement works, which required completement of resources 
for the planned capa:city of the cement work for further 30 years for reasons of 
post-war reconstruction or enlargement of production capacity. 

During these works the a uthor obtained valuable informaitian for investigation 
of raw material bases of new cement works in Czechoslowakia and abroad. 

With detailed treatment of positive and negatíve sídes of older cement works 
conditions for optimum location of new cement works and choice of raw material 
types were formed. The need of complex solution, not only from geological but 
m.ainly chemical, technologioal and economic sight have been shown. Having ob
taiined orientational data about the properúies of the mw materials in three-four 
alternatíve solutions, with gradual exclusion of less favourable localities, the definitíve 
site of consitructíon of the cement works was chosen on the basís of the study of 
geological conditions, the quality of the raw materials, the amount of expl.oi.table 
resources with regard to climatic, geographical and economic inťluences (low char
ges of production, communication, energetíc influences (low charges of production, 
communication, energetic base, extent of following investments and marketing area). 
After definitíve locatíon of the cement works project detailed investi.gation of the 
de1)96it was carried out by aid of progressive explonamon works. Geological problems 
weŕe solved by means of classical oore- drilling and sha.l.low pits. After solution of 
stratigraphy, tectonics, chemistry and technology of fundament.al types of deposits de
tailed deposit invest.i~on was cairried out, focused on physical-chemical properties 

478 



and chemical composition of the defined types of the deposit. Parallelly to them 
mineralogícal oompositton and the content of harmful substances were traced. The 
position of the sources of potable and economic water was solved and investigation 
of foundation soil for construction of objects carraed out. Hav1ng obtained geological 
and raw mater1al information, on the basis of economic analysís optimum composi
tion of the raw material, the pian of exploitation and way of production process, t:a
pacity of the plant and the type o•f producing equipment of the cement works were 
chosen. · 

The knowledge trom debailed investigation of the deposit was the pase for the 
choice of conception of exploita,t;ion and of machLne equi,pment of the quarry. 

Dist rib ution of exploration works corresponded to the variability of the deposit, 
wherein closer distribution of exploration network in the parts of the deposit for 
a 1-3-10 yea rs plan of exploitation was made by the types of drilling and exploita
tion machines, taken into consideration in definitíve exploitation of the deposit. 
This rnade possible evaluation of suitability of the individual types and capacity data 
for the project of equipment of the quarry were obta!Íned. 

Beside ·c1assical core- drilling works with suitable water circulation, rotary core
drill ing w ith air circulaton was employed, which made possible higher representa
tive drill core .recovery and investigation of deposíts disturbed tectonically. Denser 
drilling was made by raipidly proceeding rigs on full bottom with equipment for 
catching of core ií.n the form of crushed and dusty material. Conditions of overburden 
were solved by means of channel trenches and on llarges surfaces by means of 
bulldozers. lnvestigation of subsurface karstification of limestome deposíts and the 
relief of the karren below the overburden was carried out by aid of pressure
regulated stream of water. Beside common analytical wovks raw material tests were 
made on model producticm equipments. Raw material samples of 100 kg to 4000 tons 
in weight for operational experiments in cement works were taken from experi
mental quarries, which fulfilled the function of preparation of exploitation levels on 
the one hand and furnished the control of exploration works .a111d parameters for 
occasional coefficients of oorrection in systematic deviations of calculatiion of the 
chemical composition from the properties of the exploited raw material on the other 
hand. The deviations are caused by the natural properties of some raw material 
types and also by the present state of investigation apparatuses and works. For 
instance, using of drilling with pressure circu1ation in Lower Cretaceous rocks with 
rhytmic alternation of thin limestone layers and folded clayey- siliceous shales. In 
this complex the c-0ntents of CaO were overestimated, in contmst to blind shafts 
by 2-4 O/o. On the contrary, using of air circulation, with drilling in limestones with 
irregula,r layers of dolomites, in dependence on the intensity of karstiification of the 
deposit and the number of diaclases. underestimates the content of MgO. This pheno
menon is caused by different drillability of limestones and dolomites cm the basis of 
different bvittleness of rock. During dnilling the dolomites have higher portion of 
dusty frac.tions, which escape by side- w.ays 1n to drilled kaxst spaces. Differences 
between chemical composition of full undisturbed core and drilled dust caught in 
dust removing equipment of the drilling rig have been also found out. Systematic 
overestim:ation of S i0 2 Al20 3 and Fe20 3 is evident here, maiinly with investigation of 
parts disturbed tecoonically, where the joints rand karst phenomena are filled in with 
secondary clay. Distortion increases with the depth of the exploration work, what 
may be explained by abrasion of dr.illing dust from the annulus below the drill bit, 
cm its wiay to the surface. Investňgation of optimum crushability a,nd combustibility 
of the raw material appeared also to be important. As an example of possible saving 
of eleotric. energy for crushlng of the raw material with the chainge of the raw ma
terial base of the cement works with capacity of 1 million tons of clinker per year 
rnay serve the atta!Íned saving for one year of operation 6,000.000 KWh. 

The paper also presents ,a survey of raw material bases of older cement works 
in Slovakia as Ladce, Lietavská Lúčka, Horné Srnie, Stupava and also the new 
cement works Ladce II, Turňa nad Bodvou, Banská Bysbrica and Rohožník. 

In the course of htlsbory of cement production in S1ovakia the criteria for choice 
of the site of the cement works were ohanging. The oldest cement works a.re these 
from Skrabské :tlrom the yea,r 1856- for Romamiic cement, where the oonstruction 
was oonditioned by the megasoopic appearance of the raw matenial with !talian and 
English raw materi.:als from production places of that tíme. 
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Construction o,f further 3 cement work.s in Ladce, Lietavská Lúčka, Horné Srnie, 
was oonditioned by the construction ofthe railway line Koške-Bohumí.n. The criteria 
for the choice of the raw material corresponded to the situation of technique and 
energetic possibilities of that tíme. The cement works Bystré and Suupava are so 
oalled conjunctural ones. M.oreover, they are situated in areas with little perspective 
of resources and thus also of restricted possibil'ity to increase c~city. The cement 
works of Stupava were founded for building of Bratislava after World War I, ho
wever, with difficulties in raw materiral production has kept lllP to now. The cement 
works in Bystré were build up in the year 1954 to moderate the lade in cemant in 
reconstruction of desbroyed areas of eastern Sloviakia after World War II. The cement 
works of Banská Bystr,ica, but mainly o.f Ladce II, Turňa nad Bodvou a,nd Rohožník 
Ilave Jocation and raw material base solved on the basis oť oomplex suitability 
evalua tion . 

The paper provides for data about emp1oyed and perspeotúve types of cement raw 
materials for production of common Portland and white cement. 

From geo1ogi.cal view the largest resources of suitable limesvones fumishes the 
Middle Triassic (Anisian-La.dinian), with content of CaO more than 500/o. Resources 
of siliceous sil ty limestones with content of CaO about 42 % represents the Lower 
Cre~aceous, Neocorna.iltl. As siailillic oonreotlion. Neogene cliay:s aire usitalble, mamly 
from the Vienna Basin and Quaternary loams. Sialitic raw materials for the white 
cement suitable in natural conditions are found in the Lučenec Basin, with suita
bility of the most of exploitable deposits of high-percentual limestones. 
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MINERALIA SLOV ACA ROC. III. (1971) č. 12- 13 

Dolomity v Západných Karpatoch 

JOZEF HANACEK - SAMUEL IIRU~KOVJ C 

Etude des dolomies dans les Carpates Occídentales. 

Les dolomies offrent une grande possibilité ďutilisation ä la production industrielle. La 
Slovaquie est riche en cette matii:re premiére. A cause de leur pureté chimique, de leur 
solidité, grosseur du grain, produclion et préparation économique, les dolomies appartien
nent aux matieres premiires tres effec tives pour ľéconomie politique. Leur utilisation ne 
correspond pas avec les réserves vérifiées en Slovaquie. Cet ar1icle élait ~rit pour la 
Confércnce sur les matieres premeires non métalliferes :i Prague en 1971. 

Regionálne rozšírenie dolomitov a dolomitických hornín v mezozoíckých sé
riách Západných Karpát stavia Slovensko na jedno z popredných miest v Eu
rópe v surovinovom potencionál i tejto priemyslo;re význ:1mnej suroviny. Aj na
priek pomerne značnej ťažbe, ktorá ročne dosahu je okolo 2 300 OOO ton, nie sú 
na Slovensku využité všetky možnosti a predpoklady, ktoré poskytuje rozsiahla 
surovinová báza dolomi ov. 

Priemyslová ťažba dolomitov na Slovensku sa dátu;e o ::! 50-tich rokov a v tých
to rokoch začína aj ich intenzívnejší geo!ogický výskum a prieskum. Technolo
gický výskum dolomitov najmä z hľadiska ich použitia v stavebnictve, v hutnic
tve železa aj v iných priemyselných odve tviach sa rozvíja len od 60-tich rokov 
a ni e je doteraz uzavretý. 

Dolomity n:1 Slovensku tvoria samostatné súvrstvia morné až nieko!ko sto 
metrov hlavne v strednom a vrchnom triase, alebo vystupujú ako vložky, polohy. 
šošovky, prelínajúce sa často nepravidelne s okolitými vápencami . 
Podľa spôsobu vzniku delíme do 'omity ( M . Mi ší k 1970) m dve h'avné 

skupiny : 1. penekontemporáne dolomity, v ktorých sa vyčleňujú dolomity pri• 
márne \ zniklé priamym vyzráženírn z roztokov, a ranne diap,enetickť, ktoré vznikli 
zatlačením o:lkry tého alebo zakrytého vápnitého sedimentu; 2. epigenetické do
lomi ty vzniknuté v období neskorej diagenézy, vystupujúce v nepravidelných tele
sách viazaných na tek tonické lín ie, pukliny, stylolity a pod. 

K primárnym dolomitom možno zaradiť dolomity sprevádzajúce sadrovcovo
anhydritové ložiská v spodnom triase gemeríd, majúce charakter buňkovitých do
lomitov „rauwakov" (D . Andrus ov, 1955, A. B ie ly - M. Mahef 
1956) a tiež šošovky mikrozrnitých dolomi tov uprostred telies sadrovca vo vr
chnom triase vo fácii karpatského keupra (D. Andrusov 1955) . T ieto dolomity 
z hľadiska praktického použitia 1,emajú nijaký význam. 

Ostatné rozsiahle výskyty do1omi:o v v Zapadných Karpato::h sú diageneticko
epigenetického pôvodu a stretávame sa s nimi hlavne v strednom a vrchnom 
triase centrálnych Západných Karpát , prípadne v menšom rozsahu aj v liase 
(D. An<lru s o v (1955) . 

V spodnej časti stredného triasu v anísc do!omity tvoria v gutensteinských prí
padne annabergských a svet lých vápen::o::h obyčajne samostatné väčšie-menšie 
vložky a polohy, prípadne v ich podloží, a lebo nadloží samostatné súvrstvia men-

14 Mineral ia Slovoca č . 12- 13 48 1 



sieho rozsahu. Sú tmavé, tmavošedé, miestami aj svetlej šie, obyčajne masívne, 

a lebo vrstevnaté. Sú prestúpené hustou sieťou puklín a miestami sa rozpadajú na 

drobaý štrk. Mikroskopicky, najmä v čistých dolomitoch, pozorovať kryštalickú, 

prípadne mikrokryštaljckú štruktúrtJ ., Častá ie aj kalo':á. až pelitická, chuchval

covitá alebo pseudiolitická štruktúra. 
Chemizmus týchto dolomitov, na základe analýz zo vzoriek z povrchových od

kryvov, je uvedený v tabulke č. 1. 
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Chemizmus dolomitových polôh z anískych gu tensteinských a annaberg:.kých Váp'!llCOV. 

ľabulka č. 

Pohorie a séria 
Počet Si02 R 20 3 Alz03 Fe20 i CaO MgO 

Str. ner. 

anal. žíh . zb. 

vysocké vápence 
vysockej série 7 0,70 32,39 17,07 1,88 

vápenické vápence 
vápenickej série 3 0,55 34,59 16,96 0,41 

havranickf vápence 
vápenickej série 3 0,32 32,19 18,96 0,96 

-
annal>erské vápence 
čiernováž . série 2 0,34 0,22 0,13 34,52 18,21 46,20 0,85 

šedé vápence 
čiernovážs . série 8 0,35 0,16 CJ, 15 34,07 17,98 46,22 0,53 

šedé vápence 
Strážova strážov. 
série 2 0,29 o.os 0,13 32,84 19,54 47,23 

šedé vápence 
Mojtín 2 0,51 0,46 0,31 35,81 16,40 46,07 1.49 

silický vývin, guten
steinské vápence 3 1,42 0,33 0,92 40,50 15,96 44,9 2,15 

klauské vúpencC'-Lesnica 6 0,97 32,20 18,86 1,08 

klat.<ské vápence-Koliky ::; 0, 17 3 1,35 20,51 0,75 

svetlé vápence 20 0,15 32,fi4 18,58 0,27 

1 

Chemizmus anískych dolomitov tvoriacich samostatné súvrstvia bol orientačne 

overený v gemeridnom triase a to v Slovenskom krase. Tu vystupujú jednak 

v spodnom aníse v nadloží gutensteinských vápencov a ako väčšie šošovky 

v svetlých kryštalických vápencoch vrchného anísu. 
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Tabafka č. 2 

Útvar 1 Poč~t 1 Si02 1 Al,O, 1 Fe20 1 1 Ca O 1 MgO 1 Str. 1 Ner. 
analyz žíh. zb. 

Sp. anís tmavosedé dolomity 20 0,92 0,69 0,52 35,20 18,22 45,31 1,60 

vrch. anís šedé dolomity 9 0,67 0,59 0,43 34,96 16,45 46,14 1.36 

Z uvedených analýz vyplýva, že dolomitové polohy v anískych vápencoch 
i aníske dolomity tvoriace samostatné súvrstvia, majú nižši obsah MgO a že ide 
o slabovápnité dolomity. Spektrochemickými kvalitatívnymi analýzami boli v nich 
zistené nasledovné prvky: Ca, Mg, Si, Na, K, Fe, Sr, Mn, Al, Ti, Cu, Pb ako 
prdy stále, Cr, Ba , Ni, Ag, Sn, ako prvky zriedkavejšie, ojedinele Zn, Sb. V tma
vých dolomitoch pozorovať zvýšenie obsahov Pb, Zn a Cr a v niektorých vzor
kách zistila sa tiež stopová prítomnosť Rb a V. 

Tieto dolomity nemajú väč:ši priemyslový význam a ťažia sa len pre stavebné 
a cestné účely miestneho významu. 

Podstatne väčší význam z národohospodárskeho hľadiska ako aj svojím rozší
rením, majú dolomity vyššej éasti stredného triasu prípadne až vrchného tria
su . Stretávame sa s nimi vo všetkých jednotkách centrálnych Západných Karpát 
a to ako v obalových sériách tak aj v krížňanskom, hlavne však v chočskom prí
krove. 

Ladínske dolomity sú všeobecne svetlejších farieb ako aniske. Ide o svetlošedé. 
šedé, niekedy až biele, prípadne i ružové alebo žltkasté dolomity. Sú masívne 
alebo vrstevnaté, obyčajne skalného charakteru, no často tektonicky drvené a roz
padavé na dolomitické štrky a piesky, prípadne múčku. Mikroskopicky sú drob
nozrnitej , brekciovitej, alebo mozaikovej štruktúry. Často obsahujú organické 
zvyšky najmä rias a korálov. 

Chemizrr.us ladínskych dolomitov obalových sérií a krížňtJ,nslzej jednotky bol 
orientačne overený vzorkami z povrchových východov. (Tabuľka č. 3) . 

Stráionká hornatína 

Séria 

malomagurská séria 
V. Belá 

zliechovská séria -
V. Belá 

1::~i~ 1 Si02 1 AliOJ I Fe20 J I CaO I MgO 1 
9 0,61 0,33 0,27 1 30,51 21,10 

13 1,36 0,35 0,29 30,62 20,60 

Tabu!ka č . 3 

Str. 1 Ner. 
žíh. zb. 

46,87 0,49 

46,01 1,70 

Ide o čisté dolomity podobného chemizmu, až na málo zvýšený obsah Si02, 
ako sú ladínske dolomity chočského príkrovu. 

Najväčší význam majú tieto dolomity predovšetkým v chočskom príkrove, kde 
dosahujú najväčšie mocnosti a rozšírenie. Vyst~pujú jednak v svetlých ladín
skych vápencoch, v ktorých tvoria menšie šošovky alebo polohy, no predovšetkým 
budujú rozsiahle dolomitové komplexy v nadloží anískych prípadne ladínskych 
vápencov. V miestach, kde nie je možné ich ohraničiť do tzv. haupt-dolomitu, 
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prechádzajú pozvoJne až do vrchného triasu a vytvárajú jeden strednovrchnotria
' sový dolomitový komplex. 
: Chemizmus dolomitových polôh uprostred ladinskych vápencov z orientačne 

'odobratých vzoriek z povrchových východov z viacerých pohorí Slovenska je uve
i dený v tabufke č. 4. 
1 

' 
Tabuika č . 4 

Pohorie a séria I!~;~ l Si02 1 Al, OJ I R 20 3 1 FeiO, 1 CaO I MgO 1 Str. 

1 

Ner. 
žíh. zb. 

M. Karpaty 
vcternické váp. 3 0,52 38,52 14,60 0,55 

Strážovská hornatina: 
strážovská séria, svetlé 
vápence Žihlavníka 2 0,40 0,21 0, 15 33,34 18,50 46,38 0,52 

svetlé vápence Mojt ín 3 0,36 0,15 0,06 34,78 18,03 45,72 0,76 

Stratenská hornatina: 
teutloporelové vápence 
H rabušice 7 0,25 35,63 17,29 0,41 

teutloporelové vápence 
c rac 3 0,39 34,54 17,60 

Z uvedenej tabuľky vid ieť, že aj u dolomitových vložiek v ladínskych vápen
coch ide o slabo až stredno vápnité dolomity. Čisté domity sú vzácnosťou. 

V západnej časti územia Slovenska zaberajú ladínske dolomity rozsiahle pries
tory Malých Karpát , najmä v chočskom príkrove, prípadne vo vyšších príkrovoch 
v Bielom a Jablonickom pohorí. 

Ide prevažne o svetlé, svetlošedé ladínske dolomity skalného charakteru, no 
často i rozpadnuté na dolomitový štrk a piesok. 

Chemicky ide o čisté dolomity s nízkymi obsahmi prímesí. (Tab. č. 5 ). 

Tabufka č. 5 

Jednotka 1 Počet 1 Si02 1 Ah OJ I Fe20 3 1 CaO 1 MgO 1 
Ner. 

séria analýz zb. 

M. Karpaty 
6 0,17 0,03 31 ,76 20,27 0,59 vápenický vývin 

havranický vývin 35 0,32 0,10 0,08 31 ,25 20,70 0,49 

jablonický vývin 49 0,16 0,07 0,06 31 ,21 20,58 0,35 

Aj napriek vysokej čistote a vhodnému rozpadu sa tieto dolomity priemyslovo 
využívajú len v malom rozsahu. 

Podstatne väčš í hospodársky význam majú tieto dolomity v iných pohoriach 
Slovenska a to hlavne v Strážovskej hornatine, Považskom Inovci, Žiar i, Malej 
a Vefkej Fatre, Zvolenskej vrchovine a inde. 

V Strážovskej hornatine sú tieto dolomity vyvinuté najmä v čiernovážskej 

a strážovskej sérii v oblasti Predhoria-Mojtína, pri Košeckom Podhradí, Mnicho-
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vej Lehote, Trenčianskych Miticiach, medzi Čičmanmi a Fačkovom, pri Šuji 

a v okolí Malých Krštenian. 
Chemické zloženie týchto dolomitov je známe jednak z povrchových odkryvov 

( tabuľka č. 6), jednak z prieskumných diel vykonaných na viacerých lokalitách, 

kde sa priemyslove ťažia ( tabuľka č. 7). 

Tabulka č. 6 

Séria 1 Počet 1 SiO, 1 Al20 3 1 Fe201 1 CaO I MgO 1 ~~~-
1 

Ncr. 
anal ýz zb. 

Čiernovážska, Čičmany Fačkov 10 0,65 0,09 0,12 30,94 21,25 46,82 0,28 

Kosecké Podhradie - Trstie 16 0,51 0,52 0, 17 31,39 20,51 46,15 1, 14 

s1r.;žovská sér ia 9 0,10 0,06 0,09 31,80 20,51 46,78 0,33 

Tabulka č. 7 

Ložisko Si02 AhOJ Fe20 J CaO MgO 

1 Mníchova Lehota 1,60 30,73 20.46 

2 Trené. Mitice 0.61 1,57 30,85 20,51 

3 M . Kr&teňany 0,91 ú,33 o.os 30,95 20,87 

4 Chotár. Dolinka 0,15 0,05 30,40 21,75 

:, Hradi šte 0,60 0,23 0,26 31,77 21,44 

6 ŠuJa 0,77 0,36 0,22 30,ll 21,27 

7 V elká Č:ícrna 1,30 0,39 0,23 30,70 21,21 

Rajecká Lesná 0,08 0,40 0,07 30,60 2 1,72 

Suchá Dolina 0,40 0,39 0,19 31,58 20,41 

Čelkova LLho,a 0, 11 0,07 0, 17 31,33 20,98 

8 Baranová 0,26 0,12 0,13 30,78 21,55 

.rsll sz 

300 

15IJ 
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Obr. č . 2 Rez ložiskom dolomitu Chotárna Dolinka (podla Fólclesa 1957 ) 

1 - dolomity, dolomitické vápence, dol. brekcie, 2 - rozpojené až sypké dolomity. 

Fig. 2 
Section of the Deposit of Dolomite Chotárna Dolinka (According Io F&ldcs 1957) 

Str. 
zíh. 

46,23 
45,94 
46,81 
47 ,70 

1 - Dolomites, dolomitic limestones, dolomite breccias. 2 - desintegrated to loose dolomites . 
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V Pova,žskom Inovci sú dolomity rozšírené na rozsiahlych územiach medzi 
Hôrkou nad Váhom a Lúkou nad Váhom. Chemicky sú podobné dolomitom zo 
Strážovskej hornatiny. 

ľabulka č . 8 

Ložisko 
1 

SiO, 
1 

AliO1 
1 

Fc2O 1 
1 

CaO 
1 

MgO 1 Str. i íh. 

ľcmatín 0,25 0,20 30,72 20.42 

9 llu bína 0,58 O 23 U.10 31,20 20,33 47,83 

Lúh nad '/áhon: 
Ihelník O, 17 0,27 0,80 31,24 20,89 

110 
Lúka nad ' ! áhom 
Moclrov~ 0 ,24 0 ,36 0,06 31,36 2tJ ,79 

1 Rybník nad V~hcm 

1 
Rybník 0,22 0 ,18 1 0,09 30 ,95 21,13 

1 

V seuem.~ch územiach Slovenska uvedený typ dolomitov je vyvinutý na roz
siahlych územiach hlavne na západných prípadne severných svahoch Vefkej Fat
ry, v Malej Fatre, v pohorí Žiar, v severných čas t iach Nízkych Tatier a v Čier
nej Hore. A j v týchto územiach ide o č i s té dolomity s nízkymi obsahmi nečistôt. 
Chemické zloženie je známe z územia medzi Mošovcami a Čremošným zo vzo
riek z povrchových odkryvov a z prie~kumných prác u ložísk, k10ré boli preskú
mané. 

soo 

,oo ~ 
2 ~ 

O br. č . 3. Rez loiiskom dolomitov Krafovany (poclla Dvofaka 1955) 
1 - svetlé dolomity, 2 - tmavé dolomity, 3 - svetlosivé vápence. 

Fig. 3 
Section ol the Deposit of Dolomites Kra[ovany (According to Dvorák 1955) 
1 - Light-coloured dolomites. 2 - Dark-coloured dolomiles. 3 - Light-grey límestoncs . 
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Tabulka č . 9 

Oblasť (ložisko) 
1 

Si02 
1 

A'2O1 
1 

Fc 2O1 
1 

Ca.O l MgO 1 Str . ž!h. 

Mošovcc-Črerno~né 0,31 0,14 0,0'.) 31,19 21,09 45,88 
11 Rakša 0,34 0,21 O IO 31,01 21,08 
12 Mosovcc 0, 17 0,31 O 2) 30,82 21 ,45 46,30 

Slov. Pravno 0,65 0,42 0,22 32,3 1 20,15 45,80 
13 Kl;;štor p Zn. 0,16 0,09 0,07 30,72 21,53 46,84 
14 Kráľo an} 1 0,66 0,83 O 65 '.;0,86 2(),18 45,91 
15 Kráiovany 11. 0, 14 0,45 0,10 30,16 31,17 46,39 
16 Ružomberok 1,14 0,68 0,30 31 51 20,46 45,61 
17 Ploštín 0,53 0,37 O 15 31 25 20.91 46 ,65 
18 Malá Vieska 0,60 0,25 O 36 '.:,0,24 21,62 46,20 
19 Trebejov 1,80 0,71 2 07 3 1,52 19,24 44,14 

SV 

JSO 

J OO 
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3 0 0 / 

o 
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.,,., 
Oor č. 4 Rez ložiskom dolomitov Malá Vieska (podla Návesň.íka 1966) 
1 - h liny a su my 2 - paleogénne pieskovce, 3 - košická štrková formácia, 4 - rozpadové 
,dolomity. 
Fíg. 4 
Section o( th~ Deposi : of Dolomites Malá Vieska (According to Návesňák 1966) 
1 - Loam and scree. 2 - Paleogene sand; .ones. 3 Koš ice Grave! forma1ion 4 - Breaking 
dolomi •es. 
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Obr. č. S. Geologický profil ložiskom dolomi ,o·, Vernár (podla Antaša 1964) 

)V 

1 - svcdoedé dolom1Ly. dol. piesky (lad in) . 2 - tmavosedé <lolomi1y (anís), 3 - kremence, 
pieskovce, rauwaky, pestré bridlice (spodný trias ), 4 - kremité porlýry (perm). 

Fíg. 5 
(;eological Proíile of the Deposít of Dolomiles Vernár (Accor<l ing Io Antaš 1954) 
l - Llght-grey dolomites , dolomite sands) Ladinian) . 2 - Dark-grey dolomite (Anisianl. 3 -
Quarlzi tes, saodstones, rauwackes, variega ed shalcs (Lower Triassic) . 4 - Quartz porphyries 
,(Permian). 
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Na strednom Slovensku sú dolomity rozšírené najmä v okolí Banskej Bystrice, 
Slovenskej tupče, Šalkovej a Medzibrodu. Na chemické zloženie dolomitov tejto 
oblasti poukazuje priemerná analýza z ložiska Rakytovce Si02 = 0,53, AhOJ + 
+ Fe20 3 = 0,52, Ca O = 30, 78 MgO = 21,09, str. žíh. = 46,98. 

Dolomity stredného triasu sú v značnom rozsahu vyvinuté aj v gemeridnom 
triase a to hlavne vo vernárskom , st ratenskom vývine a v menšom rozsahu a j 
v Slovenskom krase. 

Chemické zloženie poznáme z povrchových vzor iek dolomitov z pohorí Gal
mus a Slovenský kras a z niektorých lokalít podrobnejšie geologicky preskúma
ných <Vernár) . 

Tabu!ka č . 10 

1 1 

1 
1 1 1 

1 Str . žíh. 
1 

Pohorie (ložisko) SiO2 AhO, 
1 

FezOi CaO MgO 
1 

i Ga!mu :; O, 18 1). 14 0,1)4 30,74 19,84 

1 Slovenský kras O 52 0.57 () ,44 35,17 17,85 45,26 

1 

211 Vernár 0 ,23 0,11 O, ll 30,64 21 ,67 
1 

Dolomity gemeríd, až na vernársky vyvm, hlavne v;ak dolomity Slovenského 
krasu, majú nižší obsah MgO íde tu v podstate o slabo až 1; tredno vápnité dolo
mity. 

Áj v iných oblastiach jadrových pohor í vyskyrujú sa loká lne polohy vápnitých 
dolomitov v dolomitových komplexoch. 

V <:hočskom príkrove, okrem stredHotriasových, majú značný význam aj do
lomity vyššej čas ti vrchného triasu . Tieto ležia nad lunzskými príp. karditovými 
vrstvami. Obyčajne sú tmavš ích farieb, čo však ne je pravidlom a sú vrstevnaté. 
Ich chemizmus je známy len zo vzor iek z povrchových odkryvov. 

Tabu[ka č . 11 

Pohorie - ~éria Počet SiO • AhO , fe ,O1 CaO MgO 
1 

Ner. zb. analýz 

M Karpaty: 
jablonický vývin, 
decht ická kryha 29 0 ,29 0. 15 o.or: 32, l 'J 20,72 0,46 

klcnovská kryha 21 0, 25 0,17 0.07 30,88 21,14 0,42 

ne<lzovský vývin 42 0 .73 0,38 0 .13 33,23 18,48 1,05 

'!e!ká ľa tra 4 0,45 i U.11 0,20 31,86 21 ,02 0,65 

Zastúpenie mikroelementov v stredno a vrchnotriasových dolomitoch je pomer
ne chudobné. Spektrochemicky boli v nich zistené nasledovné prvky: Ca, Mg, Si, 
Na, K, Fe Sr, Mn, Al, Ti, Cu, Pb a N~. ktoré sú obyčajne vždy prítomné, zried
kavejšie Cr, Ba, Ag, Sn prípadne Zn. 
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U mladších útvarov ako je trias treba spomenúť dolomity v obalovej jednotke 
Malých Karpát , najmä vo vývine tzv. ,,borinských vápencov", ktoré podľa po
sledných prác (M. Mahef 1967, J. Turan 1968) sa zaraďujú do liasu. 

V borinskom Yývine sa tmavé, obyčajne silné bituminózne vápence striedajú 
s dolomitmi (J. Tur a n 1968) . Ide o tmavé a tmavošedé obyčajne silne bitu
minózne dolomity často s bielymi kalcitovými žilkami. Ich mocnosť dosahuje 
okolo 10 m, aie najmocnejšie polohy až 40 m. Majú nižší obsah MgO a vyšší 
obsah nerozpustného zvyšku. 

Pomárnky ku genetickým problémom dolomitov a dolomitických pieskov. 

V úvo:ie tohoto príspevku bel vyslovený názor o prevažne diageneticko-epige
netickom pôvode slovenských dolomitov triasu. Aj keď pôvod niektorých dolo
mitov sa označuje ako kryptogénny (D. Andru s o v 1955) sú dôkazy, že ide 
o pôvodne sedimentárne horniny vzniknuté v morskom prostredí. Pôvodné hor
niny boli pravdepodobne vápence, resp. vápenité bahná, v ktorých v procese 
d iagenézy došlo k zatlačeniu vápnika horčíkom. V dô<iledku rekryštalizácie je 
dnes (ažko určiť pôvod primárnych vápencov, len v máloprípadoch je možné 
v dolomitoch stanoviť zvyšky organizmov. 

Dolomity vystupujú jednak ako pevné, súd ržné horniny skalného charakteru a tiež ako dolo
mitove pie,ky a štrky, ktoré v niektorých územiach úplne prevládajú Názory na vznik týchto 
hornín sú rôzne Niektorí autori pripisujú najväčší význam špedálnym podmienkam fosil ného 
zvetrávania. prípadne tektonickým účinkom, alebo obidvom (D. And ru s ov 1955, a iníl . 
Ďalší aulori ptipi,,ujú prvoradý význam účinkom termálnych vôd (J. Ja kuc s 1950), pripadne 
,pájajú v~nik dolomitových pieskov s pochodmi ka lcitizácie (E. V od t i n s k a s 1966) . 

Účinok termálnych vôd na vzmk dolomitových pieskov na Slovensku pripúš ťa aj And ru s o v 
(1955), no hlavný dôraz pripisuje účinkom povrchových vôd, prípadne podzemných vôd nie 
termálnej povahy, a le skôr krasového typu, cirkulujúcich v menších hlbkach. <\ni na ložisku 
Kršteňany nepovažuje tento autor účinok termálnych vôd za nutný. Na druht!j ~!rane J. Tur a n 
a J. Jab 1 on s ký (1970) pripisujú vznik týchto pieskov účinkom fosílnych term:ílnych vôd . 
.'.'la základe zistenia barytu vo vápnitých koncentráciách nachádzajúcich sa v <lolomitoch pred
pokladajú siranový charakter fosllnych prameňov. A. F o Ideš - D . Oč e ná š (1967) a E. 
Jab Ion s ký (1968) nevylučujú vznik dolomitových pieskov nepriamym účinkom termálnych 
vôd, t. j po<l vplyvom olJJemových zmien pri rekryštalizácii aragonitu, ktorý sa vyzrážal v inter
granulárach z minerálnych silne uhliéilanových vôd. 

Technologická charakteristika , úprava a použitie dolomitov. 

Technologická charakteristika dolomitov vychádza predovšetkým z ich chemic
kého zloženia a fyzikálno-mechanických vlastností podmienených prakticky stup
ňom rozpadu horniny. Podľa týchto kritérií by bolo možné vyčleniť niekoľko zá
kladných technologických typov reprezentovaných: 
1. dolomitickými pieskami a múčkami vysokej čistoty (obsah Fe20 3 pod 

0,05 % - ložiská Malé Krš teňany, Chotáma Dolinka ). 
2. dolomítickými pieskami a štrkmi pomerne vysokej čistoty (ložiská Mníchova 

Lehota, Kralovany, Rakša, Rakytovce a Malá Vieska ). 
3. menej rozpadovými dolomitmi taktiež vysokej chemickej čistoty ( Vernár). 

Treba však poznamenať , že aj v rámci jednotlivých ložísk sa stretávame prak
ticky s každým z uvedených základných typov. 

Chemická čistota a zrnitosť určujú možností priemyslového využitia dolomi
tov. Kým rozpadavosť dolomitov a ich granulometrické zloženie v prirodzenom 
stave je priaznivým faktorom pre niektoré priemyslové použitie (sklárstvo, kera-
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mický priemysel, poľnohospodárstvo a iné) v niektorých priemyselných pouz1-
tiach je faktorom menej priaznivým až škodlivým ( hutníctvo, stavebníctvo) . 

V terajšom čase základným problémom vo využívaní dolomitov v niektorých 
priemyselných odvetviach je ich zrnitostná úprava sklárskych a čiastočne hut
níckych dolomitov, kde hlavným problémom je dodržiavanie zrnitostného zlože
nia najmä v obsahu podsitných podielov. Závažnými faktormi sú kolísania pri
rodzenej vlhkosti a hydroskopické vlastnosti dolomitických pieskov, ktoré majú 
podstatný vplyv na kvalitu výsledného produktu ťažby a úpravy pieskov v zmysle 
požiadaviek príslušných TPH 12 455 (My nar, 1970). 

Intenzívnejšiemu využívaniu dolomitov v stavebníctve zabraňujú tiež niektoré 
vlastnosti, ktoré nezodpovedajú súčasnej ČSN 72 15 13. Problematika je dosť 
zložitá a na tomto mieste nie je ju možné podrobnejšie rozvádzať. Bude úlohou 
ďalšieho technologického výskumu v najbližších rokoch túto problematiku dorie
ši ť tak, aby využívanie dolomitov ako kameniva mohlo byť ďaleko intenzívnejšie, 
čo bude mať značný národohospodársky význam. 

V súčasnosti dolomity nachádzajú najširšie uplatnenie v hutníctve železa pri 
aglomeračnom procese spekania rúd. Od roku 1960 vzrástla spotreba dolomitov 
v hutníctve z 1049 kt na 1436 kt v roku 1970. Pre tieto účely sa dolomitické 
piesky triedia najčastejšie na frakcie 0 -4 mm, 4 -8 mm, 8-16 mm a 0-8 
milimetrov. 

V stavebníctve sa dolomity vo väčšom rozsahu uplatňujú pri výrobe betóno
vých prefabrikátov. Dolomitové kamenivo sa tiež úspešne používa v cestnom 
staviteľstve a to pre spodné obalované vrstvy asfaltových vozoviek. 

V sklárskom priemysle používanie dolomitových pieskov naráža na problémy 
spojené s úpravou a expedíciou surodn a je odrazom značného zaostávania úrov
ne úpravníctva tohto odvetvia. V roku 1970 bola spotreba 119,5 kt. 

Používanie dolomitov v ostatných priemyslových odvetviach, ako v chemickom 
priemysle ( vo výrobe umelých hnojív, vo výrobe syntetických živíc a lakov, ako 
plnidlo pri výrobe plastických hmôt, v gumárenstve, v kozmetike a inde ), v hut
nej a jemnej keramike, vo vodnom hospodárstve (ako filtračná hmota), v poľ
nohospodárstve je nízke a zďaleka nezodpovedá možnostiam, ktoré v tomto sme
re poskytuje preskúmaná surovinová základňa. Pritom napr. intPnzívnejšie vy
užívanie dolomitových pieskov a múčok v polnohospodárstve na zúrodňovanie 
pôd s nepriaznivou kyslou reakciou by bolo možné bez väčších investičných ale
bo iných nákladov. 

Z celkového množstva vyťažených dolomitov na Slovensku najväčšia spotreba 
je v hutníctve železa - až 66 % celkovej ťažby, prefabrikácia spotrebúva 13 % , 
chemický priemysel 3 % , sklársky priemysel 6 % , cestné staviteľstvo 7 % , zvy
šok v pozemnom staviteľstve. 

Niektoré problémy metodiky prieskumu a kvalitatívneho technologického 
vyhodnocovania dolomitov. 

Špecifickou vlastnosťou dolomitov je ich prirodzená rozpadavosť, ktorá na jed
notlivých ložiskách je rôzna a značne sa mení aj v rámci jedného ložiska. Pr i
tom, ako už bolo spomínané, táto vlastnosť dolomitov podmieňuje do značnej 
miery ich fyzikálne vlastnosti a tým aj ich vhodnosť pre určitý spôsob použitia. 
Najvýraznejšie sa to prejavuje pri oceňovaní vhodnosti dolomitov ako kameniva, 
podobne pre sklárske a hutnícke účely. V týchto odvetviach granulometrické zlo-
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ženie suroviny je limi tujúcim faktorom najmä zo súčasnej nízkej úrovne úprav
níctva. 

Pri geologickom pr ieskume ložísk dolomitov požaduje sa tiež stanovenie pri
rodzeného zrnítostného zloženia suroviny v ložisku. Ukazuje sa však, že súčasná 
prieskumná metodika ( vrty a banské práce) nedáva dostatočne presné a spo
ľahlivé výsledky v tomto smere, vzhľadom na to, že pri oboch d ruhoch prieskum
ných prác dochádza k podstatnému rozmeľovaniu horniny. P reto vyhodnocovanie 
granulometrického zloženia suroviny v ložisku nie je moi.né z vrtných a banských 
prác, ale len z prirodzených odkryvov, alebo odkryvov umelých, ktoré treba vy
hlbiť podobnou technológiou akou bude technológia dobývania ložiska . 

Stupeň rozpadu dolomitov v ložisku bolo by možné posudzovať aj na základe 
výsledkov geofyzikálnych meraní vykonaných v pomerne hustej sieti. Získané 
výsledky budú však len informatívne a bez preverenia pomocou prieskumných 
technických prác nemôžu sa spoľahlivo interpretovať. 

Najzložitejšia je problematika vo vyhodnocovaní technologickej vhodnosti do
lomitov ako kameniva pre stavebné účely. Problém je jednak v tom, že z prie
skumných technických prác sa nezískavajú reprezentatívne vzorky suroviny po
kiaľ ide o jej granulometrické zloženie ( pri hlbinnom vŕtaní alebo razení ban
ských diel pomocou trhacích prác získané vzorky majú vyšší obsah piesčitej 
a prachovej frakcie ako má surovina v prirodzenom stave na ložisku) a jednak 
v tom, že súčasné nároky ČSN pre kamenivo obsahujú také kritériá, ktoré dolo
mity nemôžu splňať. Na druhej strane z doterajších výsledkov podrobného vý
skumu, ktorý vykonal VÚ IS v Bratislave (K a zimí r, 1970) a praktických 
výsledkov a skúseností používania dolomitového kameniva pri výrobe prefabri
kátov je zrejmé, že dolomity za určitých podmienok a opatrení pri samotnom 
procese výroby betónov, sú rovnocenné, ba aj lepšie ako dnes používané kame
nivo (My nár, 1970). Používanie kameniva z uhličitanových hornín v zahra
ničí je bežné a v USA napr. predstavuje 79 % z celkovej ťažby kameniva, 
v ZSSR okolo 35 % . Posudzovanie vhodnosti dolomitového kameniva musí byť 
v budúcich rokoch postavené na iných kritériách, ako je súčasná ČSN 72 15 13 
ak má prísť v tomto smere k zásadnému obratu, t. j. k podstatnému zvýšeniu 
spotreby dolomi tového kameniva v stavebníctve. 

Technologická vhodnos ť dolomitov ako kameniva toho-ktorého ložiska mala 
by sa v budúcnosti posudzovať na základe skúšok zo vzoriek odobraných z po
vrchových odkryvov a otvorených ťažobní. Pre zvýšenie hodnovernosti vzoriek 
získaných z vrtov by bolo nutné vŕtať d iakorunkami. 

V závere nášho príspevku chceme znovu poukázať na neobyčajne rozsiahlu su
rovinovú základňu dolomitov na Slovensku, na vynikajúce kvalitatívne para
metre dolomitových ložísk, vysokú čistotu dolomitov hlavne v porovnaní s iný
mi svetovými ložiskami (ZSSR) a na druhej strane pomerne nízku intenzitu vy
užívania tohto surovinového bohatstva. Surovinová základňa dolomitov nás sta
via do pozície bohatej zeme na túto surovinu a napriek tomu existujú priemyslo
vé odvetvia, ktoré dolomity dovážajú (sklárstvo, gumárenstvo, vodné hospodár
stvo). Táto situácia je <losí paradoxná a stavia do popredia vyriešenie predo
všetkým koncepčných otázok efektívnejšieho využívania dolomitov v ČSSR. 
V najbližších rokoch treba dosiahnuť taký stav, aby zvýšenou exploatáciou a zdo
konalenými metódami úpravy bol úplne eliminovaný dovoz a naše kvalitné do
lomity popri podstatne intenzívnejšom využívaní aj v ďalších odvetviach prie
'llyslu, našli uplatnenia aj na svetových trhoch. 
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údaje o ťaibe dolomitov. 

Presn<! úda je o ťažbe dolomitov sú známe na ložiskách dobývaných podnikmi GR ČKP Praha 
a VSŽ Košice. Udaje o ťažbe v mensích ťazobniach miestneho významu , ú len priblítné. 

PrehJadná tabuika ťažby dolomitov podla ložisk ( v kt). 

Ložisko 
1 

Rok 
1 

Piesok 1 Kamenivo! Kamenivo! Štrkodr. 
1 

Celkom dolomit. hrubé drobné 

Kra lovany 1968 476 
1969 458 

Šuja 1968 196 
1969 116 

Rakša 1968 34 
1969 77 

Rakytovce 1968 69 
1969 79 

Mníchova 1968 469 
Lehota 1969 429 

Krštef.any 1968 162 
Chot. Dolinka 1969 153 

Hubina 1968 30 
1969 37 

Rožňove 1968 25 
Mit ice 1969 25 

Malá Vieska 1965 59 
1966 118 
1967 179 
1968 212 
1969 211 
1970 266 

Ostamé lokali ty 1968 
1969 

tažba celkom 
Piesok Kamenivo 

dolomil. hrubé 

1968 1.664 194 
1969 1.585 209 

Spotreba dolomi tov ( v kt) v hutníctve železa 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1049 1174 1333 1260 1312 1425 

Doporučil : Jozef Míchel 

- - 16 483 
- - 29 487 

88 14 22 230 
95 46 19 276 

95 49 18 196 
78 40 16 211 

11 - 16 96 
36 - 2 117 

- 16 8 493 
- 17 1 447 

- - - 162 
- - - 153 

- 57 2 89 
- 56 1 94 

- - - 25 
- - - 25 

- - -- 59 
- - - 118 
- - - 179 
- - - 212 
- - - 211 
- - - 266 

285 
300 

Kamenivo š trkodrte Celkom 
drobné 

146 82 2066 + 285 
159 68 2021 +300 

1966 1967 1968 1969 1970 

1316 1176 1216 1264 1436 

Geologický ústav D. Štúra, 
Bratislava 
Geologický prieskum, n . p., 
Geolog. stredisko B. Bystr ica 
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Dolomites in the W est C arpath ians 

JOZEF HANACEK - SAMUEL HRUŠKOVIC 

Dalomites are wid€ spread d.n Slov.akí.a. W.e enoounter them in all t.eotonic units of 
the Central. West Carpathians from the Anisian as la,te as the Liassic. The Anisia.n do
lomites form smaller layers in the Gutenstein Limestone or their overlier. They are 
usuelly of darker colour mostly stratified, fine-grainted. They ,are present in a relati
vely small extent and since 0!l.so i!Il their chemism do ,not suit for more pret.enti.ous 
i.ndustnial use (oontailni!Ilg 16-18 % MgO), they m:e locally used far buildi.ng oonstruc
tions only. 

Much more imparta,nce have the Middle und Upper Triassic dolomites. We fi!Ild them 
in the enrvelope unit.s and Klližna n.aippe, however, mai,nly in the Choč nappe, forming 
whole mounts respectively -ranges. There are predorninamly light-ooloured, light-grey, 
at plia.ces yellowish dolomites, af medium- to fiine-graii.ned mosaic texture, :frequently 
with orgamc lľemaá.ns . They ,a,re mas.sive or stra,ti..tied, usually ,af irocky chamcter, ho
wever, frequently crushed and desinltegrated int.o dolomite gravel and samd respecti
vely powder. 

Chemically they are pure with high content oi MgO <and low oontenits oi other oxi
des and insoluble iresidue. At present these dolomit.es are most tintensely used and that 
in the follawi!Ilg branches af industry : iron metallurgy, <pre-fiabricaites (13 %), in glass 
,industry (6 %), road-makň:n.g (7 %) and other brainches (8 %) oi tcrtal exploita.ti.on) . 

In western Slovakia they a<re maimly fou,nd tn the Malé Karpaty Mts., where they 
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are exploited a1: several localities, especially for objects of bui,lding industry and agri
culture. To ,a greater exitent they are exploited iat deposits Lnvestigéllted geologically in 
detaH, mairnly in bhe Strážovská hcm101tina Mts. (Mníchov,a Lehota, 'Ilrenčí'arnske Mi
tice, $uja, Mailé Kršteňany, Chotátina Dolinka) , 1n the Považský Inovec (Hubina, Lá
ka nad Váhom), Zvolenská vrohoväna Mts. (Rokytovce), Stratenská horrurti.na Mts. 
(VernáJr) and Cierna hora (Malá Vieska, Trebejov) . 

Exploib:ation of dolomítes i.n Slavakia reached in the year 1969 generally about 
2,300.000 tioins . More intense utilJizatíon of do>J.amirtes is hiindered by the low level o1 
dressing (maiinly at dolomites for glass prodruction), iln.c,oonplete solurtri.on IOf problems of 
technologíoa1 suitability far theír utili.zation as stcme-waire far buUdmg ,industry amd 
insufficient application in introduction of the ir use in some other branches of industry. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 111. [1971] č. 12-13 

{;fj · .r31, { '13'; ,) 

Ložisko petrurgického čadiča Brehy pri Novej Bani 

SAMUEL HRUŠKOVJČ: 

Le gisement du basalte a Brehy pres de Nová Baňa . 

L'article traite Ie gisement de la basani te néphélinique a Brehy pre~ de Nová Baľ,a le
quel est uníque en Slovaquie. Cette mati~re es t utilisée dans I indust rie pét rurgique. 

K petrurgickému spracovaniu čadičov dochádza u nás až po II. svetovej vojne, 
kedy sa zistilo, že výrobky z taveného a spekaného čadiča môžu nahradiť výrobky 
a súčiastky z ocele a farebných kovov, k toré sa vplyvom trenia a korózie rýchle 
opotrebovávajú. Výhodou výrobkov z taveného čadiča je velká odolnosť proti 
obrusu, oteru, kyselinovzdornosť a pod. Pre uvádzané prednosti výrobkov z ta
veného a spekaného čadiča sa tieto úspešne uplatňujú nielen u nás , ale sú aj 
hľadaným exportným artiklom. 

V ČSSR sú dnes 3 ložiská, kde sa ťaží čadič pre petrurgické úče ly: Stará Voda 
na Morave, Slapany v západných čechách a Brehy pri Novej Bani na Slovensku. 

Nefelnický bazanit z ložiska Brehy S'l petrurgicky spracováva v závode 
v Novej Bani od roku 1952. Od roku 1966 prebieha výstavba nového závodu, 
výroba ktorého bude vo väčšej miere zameraná na výrobu izolačnej vaty, v men
šej miere na ostatné výrobky. 

Ložisko Brehy sa nachádza v okrese 
Žiar nad Hronom v katastri obce Brehy 
pri Novej Mani, ktoré :.a ťažilo ako sta
vebný kameň. V rokoch 1958 a 1965 bo
lo ložisko preskúmané z hľadiska mož
nosti využiť ho ako suroviny pre tavenie. 

Ložisko nefelinického bazanitu je v naj
severnejšej časti spodného lávového prúdu 
čadičovej sopky Putiko\'ého vŕšku ( Fiala 
1952) . V bezprostrednom podloží čadi

čového komplexu sú polymiktné teraso
vé štrky rieky Hron, ktoré sú najprav
depodobnejšie pleistocénneho veku. Le 
žia horizontálne na lávových prúdo::h 
a pyroklastikách pyroxénických andezi
tov. V prevažnom rozsahu bazanitový 
prúd, ktorého mocnosť kolíše od 20 - 40 
m leží bezprostredne na štrkoch. Nadložím 

Sit uačná mapka ložiska Brehy. 
hg. 1 -

1 
\ 

Reconnaist,D('e Map of the Deposít Brehy 

ložiska sú pyroklastiká uložené na nerovnom povrchu bazanitového prúdu. Mies
tami sa vyskytujú ai v podloží a celkom výnimočne aj vo vlastnom ložisku, kde 
tvoria jeden-dva metre mocné vložky. Pyroklastiká zložené zo sopečného piesku 
a popola, úlomkov lávovej strusky a napenenej lávy, dosahujú mocnosť až 20 m , 
v priemere okolo 10 m. Predpokladá sa levantský až kvartérny vek bazanitov. 
Nad súvrstvím pyroklastík sú svahové a eluviálne hliny, vyššie sprašové a hu
mózne hliny o celkovej mocnosti do 8 m. 

15 Mineral ia Slovoca č. 12-13 
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Ložisko tvorí lávový- prúd, vytvárajúci širokú plošinu medzi Tekovskou Brez
n icou a Brehmi, o ploche as i 3 km2, z čoho preskúmaná oblasť vhodná pre 
ťažbu je okolo 0,3 km2

• 
-i , · .. ť' I • •• 1 

21(1 J 
v 

01:::, ==-- -===---==::::!~ 

Geo l ogiČký rez loziskom Brehy: Obr. č . 2 
1 - hliny a r. linité sutiny, 2 - bazanjlové pyroklastiká, 3 - nefelinický bazani t, 4 - pol y
miktné št rky, S - pyroxen ický andezit. 

Fíg. 2 - Profile o! the Deposit Brehy. 
l -· I.oam~ and foamy scree. 2 - Basan-ile pyroclastic~ . 3 - Nepheline ba~an ite. 4 - Poly
miet gravels, S - Pyroxene andesite. 

Bazanitové teleso je pet rograficky dosl rôznorodé. F ia 1 a (1952 ) označuje horninu ako nefeli
nický bazanit, podla Fr n č u (1965) ide o olivnický čadič alkalického charakeru. Pridŕžame 
sa pôvodného označenia hornín Fia lom, vzhľadom na vysoký obsah Na (až 4,7 % j, ktorý 
potvrdzuje prítomnosť nefelínu identikovanélio F iaiom. Ide o si •omodrú a fana tckú kompaktn ú až 
vesikullirnu horn inu, doskovitej a nepra vidd ne Mlpovitej od l učnosti. 

Štruktúra 1e porfýrická s mikroli•ickou 7ákladnou hmotou. Poríýrické výrastlice tvorí olivín, 
jednoklonn ý pyroxén a plagioklas. Kry~tály olivin11 dosahujú maximilnu veikosť 2 mm a ich 
zastúpenie v hornine neprevyšuje 15 %. '/ podobe mikrolitov vystupujú >!Š(e nefelín, magnetit 
a biolit. 'hliene je prítomný apatit a philipsit. 

Chemické zložen ie horniny je nas ledujúce: Si02 - 42 ,0 až 42,7 % , AJi03 -
10,Yáh.13, l %, F20 3 - 4,9 až 7 %, FeO - 4,3 až 6,6 %, Ti02 - 2,1 až 
2,7 %·, MnO - 0,18 až 0,25 %, CaO - 9,6 až Í0,7 %, MgO - 10,6 až 11,9 
perceáta, K20 - 1,6 až 2,1 %, Na20 - 3,5 až 4,7 %, P 20 s - 0,15 .až 0,9 
percenta, S03 - 0,04 až 0,11 % .'' 
· Objemová hmotnosť je 2,95 g/cm3

, pevnosť v tlaku okolo 2400 kp/cm2. Baza
nity ani v pe{J:ografickom ani v chemickom zložení doskovitej 'l. stlpcovej od
lučnosti uevykazujú výraznejšie rozdielý. Malé rozdiely sú v teplotách tavenia : 
bazaňíÍ s closkovitou odlučnosťou sa taví pri teplotách 1180 - 12_00 °C. bazanity 
so stlpcovou odlµčnosťou pri teplotách 1230 - 1240 °C. Oba typy suroviny sú 
vhoq_né na statické i dynamické odlievanie jednoduchých i náročných výrobkov 
i na výrobu. izolačnej vaty. Výroba i zolačnej vaty si vyžadu je vyššie teploty ta
ven í?,, -:tbY. .~qšľo k roztavfniu oliyínu,' kt~rý pri ne~os tatočnom pretavení spôso-
buje v.znik. .wa(ých granuliek, .znižujú~ich. kvalitu vaty. . . 

S~rovin!L ~ ťaž' v lomoch, k petru,~gickémy, sp! ac«;>Vaniu Ja · použíya frakcia 
50 - 120 mm, odpad v množstve okoľo 20 % ~a. .vyu_žJva aj<o Jcamenivo. . 
Ťažba bazanitov na petrurgické spracovanie záčala roku 195i. V roku 1969 
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bolo vyťažené okolo 25 OOO ton suroviny. Po dobudovaní nového závodu bude 
mať ťažba stúpajúci trend a to až na 60 OOO ton v roku 1975. 

Doporuč i l. Ján Bt. rian. 
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Deposit of Petrurgic Basalt Brehy near Nová Baňa 

SAMUEL HRUšKOVIč 

The nepheline basanite from the deposit Brehy has been treated petrurgically in the 
plant Nová Baňa since the year 1952. Tre deposit is a part of the lava flow situated at 
the Hron grave[ terrace and partly on pyroclastics of basa.nite. Its thickness varies 
from 20 to 40 m. In the overlier pyroclastics are present, higher up slope, eluvial and 
loess loams of total thickness up to 20 m . 

The nepheline basanite is a greyishblue aphanitic rock with tabular and irregularly 
prismatic jointing. Beside common minerals typioal of the rock also olivine is present, 
reaching the size of up to 2 mm and its representation in the rock reaches 10- 15 ° 0• In 
its chemical composition basanite suits to requi.rements of melting and production of 
insulating cotton-wool. It is explo.:ted in quarrcies. for petrurgic treatment the fraction 
50-120 mm is used. the refuse is used as stone ware. In the year 1969 25 OOO tons .:,f 
raw material were exploi ted . 
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MINERALIA SLOVACA ROC. III. (1971) č . 12-13 

Ložiská perlitov 

JÁN SLÁVIK 

Perlite. 

r .'article traite les gisements de perlite situés dans les roches náovolcaniques du magma
tisme tertiaire subséquent en Slovaquie. Parmi les plus connus, on doit citer Ie gisement 
de Lehôtka p. Brehy. Byšta, Bara, Pitelová el ďautres . Les perlites contiennent rhyolite, 
!ave ( Byšta, Bara, Brezina, mais aussi composant pyroclastiques (Lehôtka p. Brehy) . Le 
,olume total du produit représente 60 - 250 kg. Jusqu'ici, on ne fabrique pas de ľexpan
dite qui peut ervir comme charge de contruction pour Ie béton. 
La température ďexpansion atteint 1.150 °C. Celte matiere premiere est utilisée dans 
no; re industrie et merne elle est exportée. Les réserves représentent unc quanité prati
quement non limitée. 

Na Slovensku boli preskúmané ložiská perlitov, ktoré sa nachádzajú v neovul
kanických horninách subsekventného terciérneho magmatizmu. Známe sú ložiská 
Lehôtka pod Brehy i Byšta a výskyty Bara, P itelová a iné. Perlity majú ryoli
tové zloženie a sú to jednak lávové telesá (Byšta, Bara, Brezina), ale aj pyro
klastiká, hlavne Lehôtka pod Brehy a i. 

Expandovaný produkt dosahuje objemové váhy od 60 - 250 kp/m3
• Doposiaľ 

sa nevyrába expandit ako konštrukčné plnivo do betónu ; expandačná teplota je 
1150 "C. Surovina sa využíva doma i na export. Zásoby suroviny sú prakticky 
neobmedzené. 

Geologické dáta a údaje o ťažbe ložísk 

Oblasť Českého masívu v čase alpínskeho orogénu bola už tektonicky konsoli
doYaná. V Českom masíve nám nevznikli vulkanické typy alkalicko-vápenatej 
série. Z tohoto dôvodu považujeme za perspektívnu oblasť výskytu perlitov Slo
vensko a to jeho neovulkanické oblasti. 

Perlit geneticky i petrochemicky patrí ku kyslým sklovitým vulkanitom ryoli
tového až ryodacitového zloženia. Kedže petrografická charakteristika slovenskej 
časti vnútrokarpatského oblúka je v hrubých rysoch známa, vieme, že tieto sa 
môžu vyskytovať v Slovenskom stredohorí, v Prešovsko-tokajských horách a vo 
Vihorlate. 

V stredoslovenských neovulkanitoch môžeme z perspektívnych oblastí vylúčiť 
celú južnú a východnú časť, južne a východne od čiary Nová Baňa - Pliešov
ce - Zvolen. Týmto sa nám zúži prognózna oblasť výskytu perlitov na oblasť 
š tiavnického ostrova, Žiarskej kotliny a Kremnického pohoria. 

V Prešovsko--tokajskom pohorí kyslé vulkanily sa obmedzujú hlavne na južnú 
časť pohoria, na pohraničnú madarsko-čsl. oblasť. 

V oblasti Vihorlatu sa ryolity vyskytujú len sporadicky a z hľadiska výskytu 
hospodársky významných ložísk perlitov je bezvýznamná. 

DoposiaI preskúmané ložiská a výskyty sú nasledovné: 
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Nachádza sa v Stredoslovenskom kraji v okrese Žiar nad Hronom, neďaleko 

hradskej Zvolen - Nová Baňa, vedľa cesty Hliník nad Hronom - Sklené Tep

lice pri známej kóte Szabova Skala. Prieskum ložiska prebiehal v rokoch 1959 -

1963. Ide o veľké ložisko, ktorého zásoby prevyšujú 3 mil. ton v priemyselných 

kategóriách. 

Byšta 

Ložisko Byšta sa nachádza vo Východoslovenskom kraji v Trebišovskom okre

se, v chotári obcí Byšta a Brezina, len niekoľko 100 m od štátnej hranice s MI'..R. 

Prieskum ložiska prebiehal v rokoch 1960-1963. Zásoby perlitu na ložisku sú 

okolo 2 mil. ton v priemyselných kategóriách. 

Opatovce 

Lokalita Opatovce je vlastne pokračovaním lokality Lehôtka pod Brehy. Ide 

o územie priamo nadväzujúce na ložisko z východnej strany. Prognózne zásoby 

sú na lokalite niekoiko mil. ton. 

Vi n i č k y - B ara. Výskyty perlitu boli skúmané aj v oblasti zemplín

skeho paleozoika, kde perlitické horniny sa nachádzajú medzi obcami Viničky 

a Bara. Z týchto lokalít bolo vypočítané viac než 3 mil. m3 zásob. 

Geologická stavba ložísk 

L e h ô t k a pod B re h y. Okolie ložiska je budované vr-ehnobadenskými 

a sannatskými horninami. Sú to jednak vulkanické horniny severného okra

ja Štiavnických hôr a sedimentárne horniny výplne Žiarskej kotliny. Morfolo

gicky patrí celé ložisko do vulkanického komplexu Štiavnických hôr. Podložím 

ložiska je amfibolicko-pyroxenický andezit. Na ňom leží heterogénny komplex 

ryolitických hornín. Sú to ryolity budujúce chrbát Szabovej Skaly. Mikrolitické 

štruktúry základnej hmoty ich ako surovinu znehodnocujú. Marginálne partie 

tohto ryolitového telesa sú podstatne bohatšie na perlitické sklo a tvoria časť lo

žiska. Na tomto perlitickom plášti ryolitu leží mocné súvrstvie ryolitových pyro

klastík. Na báze ležia hrubo úlomkovité brekcie, azda pseudopyroklastického pô

vodu . Obsahujú aj obsidián a smolok. Ojedinele sa v nich objavujú aj okruhlia

ky amfíbolicko-pyroxenického andezitu. Na tejto polohe spočíva komplex pyro

klastík rôznych textúr. Sú to tufobrekcie s variabilným obsahom fragmentov. 

Tieto sú prevrstvené jednou alebo dvoma polohami vrstevnatých tufov. Pyroklas

tický komplex je preniknutý ojedinelými pravými žilami sklovitého felsosferoli

tického ryolitu. Celý komplex pyroklastík so žilami a so sklovitým plášťom ryoli

tového masívu predstavuje ložisko. Na niektorých častiach ložiska leží útržkovitá 

poloha tufitických zlepencov tvorených andezitovým materiálom. Nad nimi ešte 

leží poloha silno zahlinených exotických štrkov. Na úpätí ryolitového chrbta 

proti Žiarskej kotline sú deluvíálne hliny. Vrstva pôdy nad ložiskom je veľmi 

malá. 
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Ložisko perl itu tvorí asi 50 m mocné pyroklas tické sµvrstvie reprezentované 
tufobrekciami a tufmi. 

B y š t a . Po::lložím ložiská sú vrchnomiocénne sedimenárne horniny vrchnoba
denského až spodnosarmatského veku. Sú to svetlozelenkasté, sivé, jemne piesčité 
slienité íly. Ich povrch bol pred vulkanickou činnosťou erodovaný. Na nerovný 
povrch slienitých ílov v sarmate extrudovali ryolitové horniny. Extrúzie prenikli 
na pon ch systémom takmer vertikálnych žíl (mocnosti asi 10 m) a na po
vrchu sa nad nimi vytvorili lávové prúdy, kupoly, tufové polohy, ako aj menšie 
polohy tufoláv. Ryolitové horniny postihoi neskôr hydrotermálny metamorfiz
mus, ktorý spôsobil intenzívnu silicifikáciu väčšiny ryolitových hornín v okolí 
ložiska . Ryolitový vulkanizmus neskôr vystriedal andezitový vulkanizmus. Lo
zisko perlitov je geologicky aj geneticky analogické s rozsiahlými ložiskami per
litov v Maďarsku (ložiská Palháza a Telkibanya) . Ložisko Byšta možno pova
žovať za najsevernejší výbežok perlitických ryolitorých vulkanických hornín T o
kajských hôr. 
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Obrázok l 
Geologický profil ložiskom perlitu Lokalita pod Brehy 
1 - ryolit 2 - andezit . 3 - ryolitové tufy s úlomkami a okruh liačikmi andezitu . 4 -
tufobrekcic ryolitu. 5 - tufity až 1ufi1ické brekcie. 6 - andezitové tufi tické konglomerá ty. 
( l - l> sarmat ) . 7 - terasové ( ? ) strky - p liocén. 8 - diluviálne h liny - kvar tér. 

fíg. 1. 

1. rhyolit e. 2. andésite. 3. touffo-brechcs de rhyolite avec les débris et galcts ďandésite . 
4 touffo-breches de rhyolite. 5. toufiites, bre:hes touffi tiques . 6. conglomérats <l'andésite 
ct de touffite. (5, 6 - Sarmat ien ) . í . gra vier de terrasse U) - Pliocéne. 8. terres di
Juviennes - Quatemaire . 

Vlastné ložisko perlitu tvoria dve šošovky, a to východná a západná. Východ
ná šošovka je malá a jej zásoby sú radove im niekoľko desaťtisíc ton. Západná 
šošo•:ka je rezsiahlej sia a reprezentuje ju perlitický lávový prúd ryolitu, uložený 
v erozívnych nerovnostiach povrchu vrchno-miocénnych slienitých ílov. Okrem 
týchto ílov urč itú časť podložia perlitového te:esa . tvoria neperlitické ryolity, vy
tvárajúce dve po::lložné telesá menších rozmerov. V severnej časti perlitového 
te:esa sú vložky neperlitického ryolitu . Nie je objasnené, či ide o šmuhy alebo 
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o mladšie dajky neperlitických ryolitov. Ložisko má eliptický pôdorys s dlžkou 
asi 500 a šírkou 250 m. Mocnosť sa pohybuje od 10 do 25 m. 

Obrázok 2. 
<Gcologi~ký profil ložiskom perlitu Byšťa 
1 hlina - su11na. 2 - perli t. 3 - ryolitový tuf. 4 - ryolit. 11 - 4 sarmat) . 5 - siien/té 
íly - vrchný tortón. 

1-'ig 2 

l. terre - décombres. 2. perlite. 3. touffe rhyolitique. 4. rhyolite. O, 2, 3, 4 - Sarma
tícn 5. argiles marnt,uses - Tortorúen supérieur (Baderúanc) . 

Mineralogické a geochemické pomery ložísk 

Lehôt k a pod B re h y. Základnou hmotou tufobrel:cií aj tufov je vesi
lm!árne pemzovité sklo sivej až sivohnedej farby. V ňom sú uložené výrastlice 
plagioklasu a jeho úlomky (vzácnejšie) draselného živca a zriedkavého (3 -
kremeňa. Z tmavých minerálov je zvyčajne prítomný biotit, amfibol a pyroxén. 
Výrastlice tvoria asi 2 až 3 % 1, celkového objemu perlitu. Zvyšok tvorí kyslé 
vulkanické ~k!o s mikrolitmi a kryštalitmi živca a minerálmi kremeňa. V tejto 
popolovitej hmote sú ulož.ené úlomky sklovitého ryolitu so sivomodrastou a polo
i:riezračnou sklovitou základnou hmotou, ktorá má dobré expandačné vlastnosti, 
a v menšej miere ryolitu s vykryštalizovanou základnou hmotou, ktorý je balas
tom. Veľkosť fragmentov sa pohybuje od 2 do 15 cm. V polohe vrstevnatých 
tufov takmer chýbajú. Rozsah preskúmaného ložiska je asi 300 .X 200 m. Je to 
len časť z perlitového komplexu, ktorý pokračuje na Z aj na V. Povrch ložiska 
je nepravidelná topografická plocha. Technologické vlastnosti suroviny sú nasle
dujúce: chemická analýza: Si02 69,7 %, Ti02 0,33 %, AliOJ 12,39 %, Fe203 
2,28 %. MgO 0,86 %, CaO 1,61 %, K20 4,06 %. Na20 2,28 %, H 20+ 3,15, 
H20 - 1,81. Objemová hmotnosť vyťaženej suroviny je 980 až 1230 kg/m3 , 

objemová hmota expandovaného produktu 80 až 250 kg/m3 (materiál vyše 
250 kp/m3 sa dnes nepovažuje za surovinu), expandar.ný čas je 2 až 15 s. Lo
žisko sa zača lo využívať v roku 1962, keď sa surovina začala ťažiť pre pokusnú 
prevádzku. 

Analogick? vlastností majú perli ty z lokality Op a to v c e. 

B y š ta. Vlastná surovina je sklovitá, ryolitická hornina, ktorej hlavnou zlož- ' 1 

kou je polopriezračné tmavosivé aj modrosivé skJo tvoriace asi 96 objemových % 
horniny. Asi 4 % tvoria výrastlice, medzi ktorými prevládajú plagiokJasy. Oje-
<linele sa nájde aj draselný živec. Z tmavých minerálov je najčastejší biotit, no 
našiel sa aj amfibol a pyroxén; kremeň je pomerne vzácny. Na báze ložiska je 
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útržkovite prítomná poloha tufov ignimbritického typu, ktorú možno od vlastného 
perlitového prúdu odlíšiť iba mikroskopicky - prítomnosťou klastických štruktúr. 
Technologicky sa však od vlastného perlitového telesa neodlišuje. Vrchná časť 
ložiska sa ropadá na drobný piesok, čo je podmienené perlitickou odlučnosťou 
v štruktúre ryolitového skla. Preto vyťažilo miestne obyvatefstvo časť lož.íska ako 
piesok na stavebné účely. 

Technologické parametre suroviny sú nasledovné: chemická analýza: SiO2 
71,02 %, TiO2 0,09 %, AlzO3 12,68 %, Fe2O3 1,62 %, MgO 0,35 %, CaO 
1,21 %, K 2O 3,40 %, Na2O 2,32 %, H2O 5,11 %, H2O 0,79. Objemová 
hmotnosť vyťaženej suroviny je 950 až 1300 kpÍm3, objemová hmotnosť expan
dovaného produktu 60 až 250 kp/m3 (materiál nad 250 kp/m3 sa v súčasnosti 
nepovažuje za surovinu) . Expandačný čas je 2 až 15 s. Surovina z ložiska bola 
vyskúšaná aj v prevádzkovom meradle, zatiaľ sa však neťaží. 

Výskyty perlitick:ých hornín medzi údolím Rudnice, Ihračským potokom a Žiar
skou kotlinou sú felsosférolotické ryolity - za čerstva namodralé, šedé, na po
vrchu následkom oxidácie väčšinou ružové až červené, často fluidálne. Obsahujú 
drobné pelso[erolity 0 1- 2 mm, niekedy riedko rozptýlené, inokedy husto 
zhlukované, väčšinou okrúhle, niekedy hviezdičkovité, alebo amoebovité s radiálne 
vybiehajúcimi výbežkami. Vo výbruse bývajú niekedy zonálne s tmavším zakale
ným stredom obklopeným svetlohnedou, silnejšie od.sklenenou okrajovou zónou 
v podstate samdinovou s radiálnym usporiadaním čiernych trichitov. V medze
rách, medzi husto nazhl ukovanými felsosferolitmi, sa miestami objavuje silnejšie 
odsklenenie a kyslejší vývoj spojený s kryštalizáciou drobnozrnného agregátu 
sanidinu a tridymitu , prípadne kremeňa, premiešaných lupienkami biotitu. V nie
koľkých prípadoch bolo zistené, že drobné tyčinkovité až č iarkovité trichity sú vo 
[rlsosférolitoch orientované lineárne v smere fluidálnej horniny. V tom prípade 
je zrejmé vznik felsoferolitov mladší ako pôvodná fluidalita skla. Výrastlice 
felsosferolitických ryolitov v okoli Pitelovej patria najčastejši e plagioklasu (oligo
klasandezín, baz. andezín) , menej sanidinu a biotitu. Kremeň prakticky chýba. 
Základná hmota, pokiaľ je prítomná, je tvorená hnedastým fe lsitom. Tu a tam 
pozorujeme pretiahnuté felsosferoliticky štruktúrované tvary ( 0,6 X 1,4 mm), vy
plnené zmesami kryštálkov tridymitu, sanidinu, event. kremeňa . Miestami sa 
vyskytujú dutinky až 3 X 15 mm, sú vystlané drúzami drobných tabuliek tridy
mitových, niekedy vyplňujúcich celú dutinku, inde sa objavujú kalnejšie nízko
lomé ú tY.iry chalcedónové (F. Fiala 1960) . 

Felsosférolitické ryolity z návršia medzi údolím Rudnice a Ždiarskou panvou 
sú hustejšie porfyrické, vyrastlice patria kremeňu, biotitu a sanidinu, menej 
hojný je obyčajne oligoklasandezín. V neveľkom priestore medzi tesne k sebe 
priliehajúcimi felsos[éroli tmi býva vyvinutý drobnozrnný agregá t kremeňa a sa
nidinu . 

F elsitické ryolity sú v priestore Pitelovej vyvinuté hlavne pri južnom okraji 
ryolitovej masy Kamenice a Háje , v severných svahoch hronského údolia a ďalej 
na hrebeni kóty 517 , východne od Pitelovej . 

Genéza ložísk 

Perl it v technologickom slova zmysle je hydratované ryolitové sklo. Určité 
množstvo vody v magme možno považovať za dokázané. O tom svedčia aj priame 
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analýzy tekutých láv. Analýzy čerstvých vulkanických skiel však vykazujú ma
ximálne 1 % vody. 
Pod ľa Szitdeckého-Kardossa (1958), mechanizmus hydratáci magiem je na

sledovný: styk magmy s vodou, resp. s vlhkými horninami spôsobuje vznik pár 
s vysokou tenziou . Pritom vodná para migruje z mi st s vyššou tenziou a kon
centráciou na miesta s nižšou tenziou a koncentráciou, ide teda o hydratác iu 
v tekutom, resp. v plastickom stave. 

Podľa teórie, ktorú predložili Ros s C. S. a Smith R . L. (1955), voda do 
vulkanického skla sa dostáva až po utuhnutí - pohlcovaním atmosferických 
vodných pár. 

Úprava a použitie suroviny 

Expandačný proces perlitu je podmieňovaný dvoma faktormi : 
prítomnosťou lekavých prvkov, ktoré pri nahrievaní z horniny unikajú, 

- viskóznou konzistenciou suroviny v tepelnom intervale unikania prcha vých 
zložiek. 

Perlit je práve surovina, v ktorej sú uvedené požiadavky dodržané, preto je 
možné z neho vyrábať ľahčený agregát. Priebeh expandácie. t. j . v podstate prie
beh vylučovania vody, si môžeme, podľa K e 11 e ra a Pi c keta ( 1954), pred
staviť nasledovne. 

Hydratované sklo, nahriate na teplotu 1150 °C vykazuje už iba slabú absorbciu infračerveného 
spektra v intervale 2,7, ktorá poukazuje na prítomnosť vody viazanej vo forme hydroxylov. 
Ďalšie nahrievanie spôsobuje rozklad hydroxylovýc!1 skupfn podla vzorca 2 OH -= H20 + 0 2-. 
V tomto 1epd nom intervale sklo je vo viskoznom stave, unikajúce pary ho expandujú a vy
tvárajú v ňom dutiny, čím vlastne vzniká expandovany perlit. Skúšky, ktoré vykonala 
Manu j Io v á a i. (1961) na perlitoch z loZi&ka Muchor Tala v Burja tskE'j ASR, dokazujú, 
že perlit stráca sušením pri teplo,e 400-600 °C značnú časť svojej vody. Pre toto ložisko sa 
?istilo, ze vlastnej expandáncie sa zúčastňuje uz iba 0,6 % vody. 

Optimálny obsah vody, s ktorým surovina má ísť do expandácie je pod 3 % . 
Koeficient expandácie, pokia ľ sa týka technologických príčin, závisí priamo 
úmerne od jemnosti zŕn suroviny a nepriamo na dlžke trvania vlastného expan
dačn ' ho procesu. 

V súčasnosti sa ťazí jedine lokalita Lehôtka pod Brehy. Úprava perlitu sa robí nas ledovným 
spôsobom. Surový perlit sa dopravuje po prvostupňovom drvení s maximálnou velkosťou častíc 
4 cm do úpravnického zá vodu. Od (aženej predrvenej suroviny sa oddeľuje na vibračnom triediči 

tá časť, ktorá vykazuje menšiu granuláciu ako 1,5 mm. Nadsilný zbytuk postupuje priamo z trie
diča sklzom do klatiívového drviča . Takto podrvený materiál sa spojuje opäť na transportéri, 
ktorý oba podiely dopravuje do sušičky . Perlit sa vysušuje v rotačnej Hu~ ičke na maximálnu 
\"Ih kosť <lo i % , pričom treba dba( na to, aby teplota samostatného ohrevu surového perlitu 
nepresahovala 350 °C, čím by bola naru šená štruktúra perlitu vplyvom st raty jeho aktívnej vody. 
Vysušený perlit sa dopravuje zo sušičky korčekovým elevá torom na vih račný triedič , ktorý roz
trieďuje surovinu na tri základn~ frakcie: 0-0,5 mm, 0,5-1 mrr; a 1 - 1,5 mm. Nadsitný 
zbytok vadá sklzom do drviča k dodrvcniu. Surovina vychádzajúca zo šušiéky má ešte teplotu 
70 - BU °C a toto akumulované teplo stačí k samovoinému odparovaníu vody, ktorá sa dod rvením 
uvo!ňuje . 

Technologický postup expandovania perlitu sa odohráva tak, že surový perlit sa z hlavných 
zásobníkov dopravuje krytým gumeným transportérom do predzásobnfka, ktorý je súčasťou pece 
a odtial sa cez dávkovacie zariadenie dávkuje prís lušné množstvo suroviny cez sklz do pecného 
priestoru. Surový perlit padá cca z výšky 60-70 cm do spodnej najužšej časti pece smerom 
k horáku pece, kde nastáva prudký ohrev perlítového skla. Zrno surového perlitu ~a pohybuje 
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MetodickŔ tabuľka skúmania surových perlitov 
Tabu!ka 1 

Potrebný počet 
Druh ú č e 1 

Veľkosť vzoriek z cel-
skúšok vzorky kového fočt u 

v ~o 

labor. Kvalitatívne určenie vhodnosti a akostnej tri d y surov iny 5 kg 100 o ,o 
technológia 

chemická Určenie plného chemického zloženia SiOJ, + AhOJ, TiO ~, ľ,O i, FeO, 20 - 20 dkg 15 % 
analýza MgO, H20, CaO, K,O, Na20, P20s, lhO, H20, Q 3 

spektrálna Určenie stopO\'ých prvkov 5 dkg 5 o• 
/O 

analýza 

pe!rografia Mineralogická a štruktúrna analýza včí tane planimetrickej analýzy vzoriek 5 dkg 15 % 

fyziká lno-chemické Určenie obecný h fyzib i lno-chemických vlastností horniny (s pec. váha, asi 5 kg 5 % 
skúšky objemová äha , sypná váha, pevnosť tlaku , Jrtilefno ť, mc l itdnosť kusy neporn · 

a pod . ) š nej vzorky 

DTA analýzy Sle<lo anie zmien horniny v priebehu nahrievania 5 dkg 15 01 
, O 

DTG analýzy Sledovanie dynamiky. straty vody z horniny 5 dkg 15 % 

poloprevádzkové vy· et renic jednotlivých kva li tat ívn ch typov, re p. dobývacích úsekov 5- 10 ton 2- 3 00 

skú ky z hľadiska kval ity 

--
prevádzkový Vyšetrenie kva lity suroviny ako bude dodávanli z lomu n X 10 ton 1- 2 
pokus 
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mocnosť/plocha 

smer/sklon 

okolné geologické jednotky 

okolné horniny 

obsah úžitkových zložiek 

obsah škodlivin 

použitie 

podmienky dobývania 

stav prieskumu 

Názov ložiska 
Organizácia 

Hliník n Hronom, GP 

Lehôtka p/Brehy. KZ 

Byšta, KZ Košice 

s p o 1 u 

S. V 

Košice 

Súhrnná tabutka ložísk perlitu 

Lehôtka pod 
Brehy + 

(Opatovce) 

0-50 m 
~3 km2 

horn. masiv 

miocenné 
vulkanity 

ryolity 
zlepence 
andezity 

do 95 % 
kolíše 

stavelmíctvo, izolanty 
filtrácia 

lom 

1959-1963 

Tabufka zásob perlitu 

Stav zásob 

Bilančné 

A+B + C1 

volné 
1 

viazané 

- -

1809 -
1600 -

3409 
1 

-

k 

Byšta 
( Bara ) 

10-25 m 
0,25 km2 

nepravid. 
dvoj šošovka 

Tabulka 2 

miocenné sedimenty 
a vulkanity 
(sarmat - tortón) 

slienité íly 
ryol ity 
andezity 

do 98 % 
koliše 

stavebníctvo, i?Olanty 
filtrácia 

lom 

1960- 1963 

Tabulka 3 

1. januáru 1970 

zásoby 

C2 Nebi-

1 

lančné 

volné viazané zásoby 

4363 1 -
1 

-
787 - -
115 - 319 

5265 - 319 

vo vznose. l:,xpandádcu, ktorá nastáva ohrevom, sa zrnko zfahčuje (zv>šuje sa objem) pncom je 
prúdom spalín strhávané do hornej časti pece, kde sa rýchlosti prúdenia spalín vplyvom rozšl
reného tvaru pece znižujú na takú mieru, že zrnko expandovaného perlitu o objemovej váhe 
cca 200 kp,cm 3 udržiava vo vznose. Po úplnom a maximálnom docxpandovani mrového perlitu 
je expandovaný perlit strhávaný spalinami do odlučovača zásobnlkov. 

Expandovaný perlit sa po vychladnutí v zásobnJkoch vrecuje do papierových vriec, označkuje 
v súlade s technologickými podm ienkami na prís lušnú kva litativnu triedu a dodáva v tomto 
baleni spotrebiteloI,D k ďalšiemu sprac,:waniu. 
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Expando,·aný perlit vykazuje tieto technické parametre: 
objemová váha 50 - 200 kp/m1. 
granulácia od 0-4 mm, 
tepelná vodivosť pri strednej teplote 20 °C je 0,035-0,047 kcal/kp/°C, 
pevnosť zŕn od 1 - 4 kp/cm2

, 

nasiakavosť do 100 % váhových, 
teplota použitia max. 900 °C, 
bod tavenia = llOO °C. 

Expandovaný perlit sa vyuz1va hlavne v stavebnictve, hutníctve, poľnohospo
dárstve, tepelnej technike ako aj pri výrobe filtračných hmôt. 

Návrh na zdokonalenie metodiky vyhľadávania a prieskumu 

Aj keď dodnes overené zásoby perlitu ďaleko prevyšujú možnú i výhľadovú 
5potrebu, je možné, že určité špeciálne nároky si vyžiadajú ďal š í prieskum suro
viny. 

Pri týchto prácach bed treba vyhnúť sa nedostatkom, ktoré sa vyskytli v pred-
chádzaj úcom prieskume. Bude treba 

preveriť všetky výskyty sklovitých kyslých vulkanitov: 
chemickou analýzou, 
cit livými OTA a RTG analýzami, 
petrografickým popisom včítane planimetrickej analýzy, 
na základe vyššieuvedených analýz odskúsať laboratórne vzorky surovín a vo
liť režim laboratórnej skúšky tak, aby zohľadňovala vlastnosti suroviny, 
sledovať závislosť medzi chemizmom a koeficientom expandácie, optimálny 
obsah vody pre expandáciu, objemové pomery expandujúcich a neexpandu
júcich častíc, 
možnosť expandácie hrubších granúl. 

Vlastné zhodnotenie suroviny by malo prebiehať podia nasledovnej schémy 
( tabuľka 1) . 

Vzorkovací segment pre laboratórne skúšky by mal byť 3- 5 m, pričom každá 
petrograficky odlišná vrstva má byť odskúšaná samostatne. 5-15 % zo všetkých 
laboratórnych vzoriek by malo byť odskúšané chemicky a tie isté vzorky, ktoré 
idú na chemickú analýzu, treba zhodnotiť petrograficky, planimetricky, DT A, 
RTG, fyzikálno-mechanicky . 

Doporučil : Ján Bartalský Slovenský geologický úrad, Brati5la va 
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PERLITE 

JAN SLAVIK 

Perlite belongs gen~tically and petrochemically to acid vitreous vodcanics of 
rhyolite to rhyodacite composition. They were found in the Slovak Midmoutains, the 
Prešovsko-Tokajské pohorie Mts. and Vihorlat. 

The deposits and occurrences investigated up to now are as rollows: 

Lehôtka pod Brehy 

A large deposit, resources of which exceed 3 millicms tons in estimated reserves. 

Byšta 

The resources of perlite at the deposit are about 2 m.illions tons in estimated reser
ves. 

Opatovce 

This deposit represents the continuation of the locality Lehôtka pod Brehy. 

Geological Structure of Deposits 

Lehôtka pod Brehy 

The enviros of the deposit is formed by Upper Tortonian (Badenian) or Sarmation rocks. 
sedimentary rocks of the filling of the 2.iarska kotlina Basin. The underlier of the 
They are volcanic rocks of the northern margin of the Štiavnické hory Mts. and 
deposit is amphibole-pyroxene andesite. On it rests the heterogeneous complex 
of rhyolite rocks. They are rhyolites building up the ridge of the Szabova Skala 
Rock. The marginal parts of this rhyolite body are essentially richer in perlite 
glass and form a part of the deposit. On this perlite mantle lies a thick cornplex 
of rhyolite pyroclastics. At the base rest coarse fragmental breccias, possibly of 
pseudopyroclastics origin. They also contain obsidian and pitchstone seldom also 
rounded pebbles of aanphibole-'Pyroxene andesite are found Íiil them. On this layer 
the complex of pyroclastics of various structures rests. The are tuffeceous breccies 
with variable content of fragment.s. These include one or two layers of stratified 
tuffs. The py.roclastic oomplex is pierced with soarce dykes of vitroous felsosphero
litic rhyoliste. The whole camplex of pyiroc1asti.cs a,nd vitreous mamitle of the rhyol.íite 
massif represents the deposit. 
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B y šta 

The basement of the deposit is formed by Upper Miocene sedimentary rocks of 
Upper Badenian to Lower Sarmatian age. On the uneven surtace of rnarly clays in 
the Sarmatian rhyolite rocks extruded. The extrusions penetrated to the surface 
through a system of nearly vertical dykes flous domes and of the surface lava tuffa
ceous layers as well as smaller layers of tuffaceous lavas formed above them. The 
perlite deposit Byšta may be cansidered as the 111.orthennmost p romontory of the per
li te rhyoli te volcan ic rocks in the Tokaj Mountains. 

The deposit of perlite is formed by _two lenticles, the eastern and western one. The 
eastern lent icle is small and its resources a re in the range of several ten thousands 
tons only. The western lenticle is more ex tensive, represented by a perlite lava 
flow of rhyolite, lying in erosion unevennesses of the surface of Upper Miocene 
marly clays. The deposit is ell ipsoidal in the ground-plan , about 500 m long and 
250 m w-ide. Thiakmess varies from 10 to 25 m . 

Mineralogical and Geochemical T eatures of t he Deposits 

Lehôtka pod B rehy 

Thc groundmass of tuffaceous breccias and also tu((s is vesicular pumiceous 
glass of grey to greyishbro·wn colour. Phenocrysts of plagioklase a nd its fragments 
(more rarely of potassium felds par) and scarce J3-quartz are found in it. From dark
coloured minerals bioiite, amphibole and pyroxene are commonly present. The phe
nocrysts form abouL 2 io 3°,0 of the total volume of perlite. The rest is formed by 
acid volcanic glass with microlites and crystallites of feldspar and quartz minerals. 
In this ash -like mass fragments of vit reous rhyolite are present wiih greyish-bluish 
and sem i-transparent vitroous groundmass, which has better expanding pro
perties, and to than the rhyolite with crystallized groundmass. The size 
o[ fragments varies from 2 to 15 cm. Technological properties of the raw rnaterial 
are as follows : chemical composition : SiO 69,7 IJ 0• Ti02 0,33 ° 0• Alz0.1 12,39 ° 0, Fe20 1 2,28 o 0, MgO 0,86 %, CaO 1,61 %, K 20 4,06 %, Na20 2,28 °,0, H20 + 3,15, H20- 1,81. 
The mass volume of the exploited raw m aterial is 980 to 1230 kg 'm 3, ihe expanded 
product is 80 to 250 kg/m 3 (the material of m ore than 250 kg/m 3 not considered as raw 
malcrial nowadays), t íme of expandation is 2 to 15 sec. The deposit siarted to be 
exploited in the year 1962. 

Byšta 

The proper raw material is vitreous, rhyolite rock, the main constituen t of which 
is semi- iranspa rent dark-grey and also bluishgrey glass form ing nearly 96 volume 
per cent o[ the rock. About 4 ° 0 are íormed by phenocrysts, among which plagio
clases predominate. Rar~ly also potassi um feldspar is found. F rom dark-coloured 
minerals biotite is most abundant, h owever, also amphi bole an d pyroxene have been 
found; q uartz is relatively scarce. At the b ase of the deposit a layer of tuffs of ignim
brite type is present in shr eds, distinguish able from the perlite flow under 
microscope onl:v- by the presence of clastic text ur es. However , in technology it 
does n ot differ from the proper perlite b ody. The upper par t of the deposit disin te
grates into fine sand, wh at is conditioned by perlite jointing in the t exture of rhyolite 
glass. 

The technological p rurameters of the raw material are as fal1ows : chemical ana 
lysis: Si 0 2 71 ,02 O/o, Ti02 0,09 %, A h 0 1 12,68 %, Fe20 3 1,62 %, MgO 0,35 %, CaO 
1,21 %, K 20 3,40 %, Na20 2,32 %, H 20 5,11 °'o, H 20 0.79 %. The m ass volume of the 
exploited raw m aterial is 950 to 1300 kp/km3, the m ass volume of the expanded 
product 60 to 250 kp/m 3 (the material more than 250 kp/m 3 is not considered as raw 
material at present) . The tíme of expandation is 2 to 15 sec. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. III. (1971] č. 12-13 

Ložiská štrkopieskov na Slovensku 

JOZEF MICHEL 

Contribution ä ľétude des gravieres en Slovaquie. 

ťau1 eur présente de nouvelles connaissances sur les gravieres slovaques, sur !eur position 
géographique, sur les régions de sédimentation, ltmr gent?se et la p roduction annuelle 
moyenne. 

Štrkopiesky sú dôležitou surovinou pre silne sa rozvíjajúci stavebný priemy
sel. V posledných rokoch sa vybudovalo na Slovensku niekoiko nových moder
ných závodov na výrobu prefabrikátov, ktoré sú rozložené po celej ploche Slo
venska. Väčšina z nich využíva kvalitné suroviny zo svojho blízkeho okolia 
(Vlkanová , Sučany, Košice), niektoré však boli postavené bez náležitého a pred
chádza júceho geologického prieskumu a tie majú ťaž.kosti pri zabezpečovaní po
trebných materiálov pre výrobu (napr. Rapovce, čiastočne Krupina ) . 

Priemyselné akumulácie štrkopieskov sú sústredené hlavne v povodí veľkých 
riek (Dunaj, Váh, Hornád, Morava) , kde sa využívajú na mieste alebo zásobujú 
nielen blízke okolie a le i vzdialené oblasti Slovenska, - napr.: štrky z Dunaja. 
V poslednom čase sa veľmi rozšírili vedomosti o štrkopiesčitých sedimentoch 
v súvislosti s uvažovanou výstavbou diaľnice, kde priemyselne požadovanou suro
vinou sú i čiastočne zahlinené, alebo i silne zahlinené štrkopiesky, užívané na 
násypy a výstavbu telesa diafnice. 
Veľmi nádejnými akumuláciami štrkopiesku sú i limnické a fluviolimnické 

sedimenty, výplne niektorých kotlín (Košická kotlina, Nitrianska kotlina, atd. ), 
ktoré sa javia, po posledných prácach vykonaných v rámci prieskumných štúdií, 
ako bohatá zásobáreň kvalitných štrkopieskov po petrografickej stránke. Tieto 
však nutne vyžadujú úpravu triedením a hlavne praním drobnejších frakcií. 

Geologická stavba ložísk 

Geologickú stavbu ložísk štrkopieskov budeme charakterizovať po jednotlivých 
povodiach, resp. kotlinách, v ktorých sú prakticky akumulované všetky dôležité 
ložiská štrkopieskov. 

Povodi e Dunaja 

V slovenskom úseku Dunaja od Bratislavy po Stúrovo usadzovali sa štrko
piesky vo veľkom priestore ( max. šírka až 15 - 20 km) a tvoria prakticky nevy
čerpateľné a sústavne doplňované množstvá štrkov. Horninový materiál pochádza 
jednak z vlastných sedimentov v aluviálnej nive - v našom úseku má Dunaj 
ešte charakter vysokohorskej rieky - jednak z nánosov svojich prítokov - Váhu 
pri Komárne a Hrona pri Štúrove. V povodí Dunaja sú sústredené najväčšie 
ťažobne štrkopieskov na Slovensku, ťažba na jednotlivých ložiskách sa pohybuje 

16 Minero lio S lovoco č . 12-13 513 



od 100 OOO m3/ rok až do plánovanej ťažby - v okolí Bratislavy - 400 OOO 
m3/ rok. 

Mocnosť štrkových sedimentov sa pohybuje cca od 10 m v okolí Bratislavy 
a zvyšuje sa po toku do stredu .,pánwy na viac a)<o 300 m , ná~ledkom tektonických 
pohybov, ktoré vytvorili rad krýh s rôznou· intenzitou poklesu. (Max. mocnosť 
cca 300 m je pri Gabčíkove.) Hladina spodnej vody siaha prakticky až k po
vrchu, preto i všetka ťažba štrkopieskov z vody sa vykonáva pomocou rôznych 
druhov plávajúcich bágrov. Nadložie štrkov tvoria rôzne druhy hlín, ílov a pies
kov, ktoré nedosahujú velké mocnosti. V mnohých miestach (hlavne v koryte 
a v jeho blíz~osri) surovina - štrkopiesok - vychádza úplne na povrch. 

Petrograf1cké zloženie štrkov pri skúmanej lokalite Ovsište pri Bratislave je 
m s!edovné: kremeň vo váhových % kolíše od 35,2 - 60,54 % , kremence od 
9 ,3 - 22,3 %, metamorfované horniny 0,78 - 31,90 %, vápence 1,16 do 
21,83 %, dolomity 0,29 - 1,73 %, rohovce 0,56 - 2,08 %, žuly a pegmatity 
0,40 - 12,46 % . Dobrá opracovanosť okruhliakov svedčí o dlhom transporte 
hornín. Veľmi dobrú opracovanosť majú okruhliaky kremeňa, rohovca, žuly 
ä pegmatilu, pri k!orých index plochosti sa pohybuje v rozmedzí od 1,6 - 2,0. 
Indexy plo~ho:,ti ostatných hornín sú o niečo väčšie. V piesčitej frakcii sa fahká 
frakcia pohybu je v 0 okolo 96 %. Tvorí ju kremeň v priemere 42 %, živce 
v priemere 26 % , karbonáty 25 % , muskovit 2,9 - 5,9 % . Percento karbonátov 
má v priemere hodnotu 10 9o. Hlavnú ča s ť ťažkej frakcie tvorí ~ranát (23,1 -· 
46,7 % ). pyroxény (9,5 - 16,9 % ), amfiboly (5,6 - 18,3 % ). rudné mine
rály (2,8 - 19,8 % ), limonit (2,9 - 18,2 % ), apatit (2,1 - 9,5 % ), chlorit 
(1,8 - 11 ,6 % ), zirkón (0,9 - 5,4 % ); 

Obsah p iesčitej prímesi je pomerne nízky, pohybuje sa oko!o 30 % a štrko
piesky bude nutné upravovať pri výrobe pridávaním piesčitej frakcie. Po úprave 
surovina , yhovu je na výrobu betónov najvyšších značiek. 

Povodie Váhu 

V povodí rieky Váh kvalitatívne i kvantitatívne na jvýhodnejšie ložiská štrko
pieskov sú uložené v kotlinách a pánvach vytvorených počas gc'Jmorfologického 
utvárania sa jeho koryta. V hornom toku sú io Liptovská a Turčianska kotlina , 
smerom po toku nasleduje Žilinská kotlina , Bytčianska kot lina , púchovský prie
lom a Ilavská kotlina, Trenčianská kotlina ( medzi trenčianskym pr ie!omom a bec
kovskou bránou) a Podunajská nížina na dolnom toku Váhu . Do týchto prie
s torov sa v prevažnej miere sústreďovala ťažba i prieskum štrkopieskových sedí· 
mentov pre stavebné účely. 

Najvýznamnejšími zdrojmi štrkového materiálu sú Vysoké a ízke Tatry, 
Veľká a Ivh lá Fatra, Strážovská hornatina, Považský Inovec. Ťažba štrkopies
kov v povodí Váhu prebieha prakticky od Liptovského Hrádku až po úst ie do 
Dumja. 

Pomerne značné akumu lácie štrkopieskov sú na zastavanom ložisku pri Lip
tovskom Hrádku, kde je mo::nosť suroviny štrkopiesku až 15 m, pričom skrývka 
nedosahuje 1 m. Ďalšie značné množstvá kvalitných štrkopieskov sa nachádzajú 
v zátopnom území budúcej priehrady Liptovská Mara, kde v súčasnosti prebieha 
rozsiahla ťažba štrkopieskov pre výstavbu hrádzového telesa. 

Ďalšou bohatou oblasťou na zásoby štrkopieskov je ohlas( Krpelian - Sučian, 

ohlas( Turcianskej kotliny, až po jej ústie do vážskeho alúvia pri Vrútkach. 
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V te jto oblasti sú charakteristické 2 typy štrkopieskov: štrky v aluviálnej nive 
Váhu (prevažne tvorené kryšt. horninami, kremeňmi, kremencami, amfibolitmi , 
\·ápencami a dolomitmi) a štrky v povodí Turca, tvorené z 95 % horninami 
karbonátovými s malými podielmi neovulkanitov a žúl. 

V Žilinskej kotline sú štrkopiesky sedimentované jednak v alúviu rieky Váh 
a na jej terasách ( vysoká, stredná a nízka terasa), pričom kvalitatívne najvyhovu
júcejšie sú štrkopiesky z alúvia a nízkej terasy. Materiál strednej a vysokej terasy, 
i keď v značných mocnostiach, je si lne zahlinený a zvetralý (lokalita Šibenice). 
V petrogra fickom zlození štrkopiesku alúvia silne prevládajú žuly ( 50 % ) , bá
zické vyvreliny , melafýry, kremt::nce, menej vápence, pieskovce (znos z r ieky 
Kysuca a Rajčianka ), arkózy, zlepence. 

V Bytčianskej kotline je významné ložisko P levník - Vrtižer (zatiaľ sa ne
ťaží), v Ilavskej kotline Košeca - Ilava, kde štrkopiesčité sedimenty dosahujú 
10 až 15 m s ojedinelými medzivrstvami ílov. V petrografickom zložení prevlá
dajú karbonáty (49 % ), pieskovce, žuly, kremeň, kremence, rohovce. Menšie 
zastúpenie majú kryštalické bridlice, porfyrity, melafýry, arkózy a iné. Po úprave 
drvením vyhovujú na výrobu prefabrikátov ( treba upravovať hlavne granulo
metrické zloženie) . 

Smerom po toku Váhu sa štrkopiesky ešte ťažili a ťažia v Trenčianskej Teplej 
(ťažba zastavená pre ochranu pôdneho fondu), Nové Mesto n/Váhom ( ťažba 
ZKŠ Bratislava), Siladice ( ťažba zastavená pre ochranu pôdneho fondu), P ieš
ťany, Sered -čepeň (z koryta Váhu), Dolná Streda, Hlohovec (miestna ťažba) 
a na iných ložiskách miestneho významu . 

'/ povodí Vá-iu boli vykonané Geologickým prieskumom, n . p., Spihká Nová Ves štúdie o su
rodnách z celého povodia rieky i jeho prítokov. Na tieto štúdie upozorňujeme ťažiarov a iných 
záujemcov o túto surovinu. Pomerne podrobne (zatiaľ do kat. C2 ) sú spraco·,an~ ložiská alu
viá,nych sedimentov povodia rieky Váhu aj v dielčich sprá~ach pre účely výstavby diainicc Bra
tislava - Lipt. Hrádok - Štrba. Podla týchto záverečných správ len v úseku Piešťanl Trenčín 
Je možné ťažit pre výstavbu diainičného telesa v 16 blokoch l<at. C2 b 101 968 668 m a v kat. 
D - sú odhadnuté prognózne zásoby v 25 blokoch 551603150 m3 štrkopieskov. V týchto záso
bách sú však počítané i čiastočne zahlinené štrkopiesky, ktoré sú vhodné do násypov dalnice. 

P o \· o d i e M o r a v y 

Ložiská štrkopieskov v povodí Moravy sú akumulované v jej kvartérnej alu
ľiál nej nive. Táto je v severnej časti široká až 5 km, v strede sa zužu je a v ob
lasti Zohora sa znova rozširuje. údolná niva Moravy je zarezaná až 10 m pod 
hladinou do podložných ílov . Jej výplň tvoria od podložia štrkopiesky, ktoré 
postupne prechádzajú do pieskov s drobným štrkom, miestami s medzivrstvami 
ílovitých pieskov až piesčitých ílov. Na povrchu sú vyvinuté hlinito-piesčité a ílo
vi té náplavy, tvoriace skrývku ložísk. Mocnosti štrkopieskových sedimentov v ob
lasti nivy sa pohybujú v rozmedzí 7 - 15 až 17 m ; priemerná mocnosť je okolo 
10-14 m. Mocnosť skrývkových materiálov kolíše od 0,90-2,90, pričom prie
merná mocnosť je 1,80 - 2,0 m. 
Ďa lšou zásobá rňou štrkopieskov v povodí rieky Moravy sú zachované pleisto

cénne riečne terasy , resp. ich zby tky. Podľa V. Ba ň ackého (1963) rozlišu
jeme 3 terasové stupne: 
l. terasový stupeň (wiirm). Báza štrkopieskov je 8 m pod hladinou Moravy. 

Mocnosť št rkopieskových akumulácií je 8-11 m . 
2. terasový stupeň (riss) - relatívna výška povrchu terasy pod hladinou rieky 
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je 16 m; báza 1 m nad hladinou. Priemerná mocnosť štrkopieskových aku
mulácií je 15 m. 
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Obr. 1, 2 

Geologické rezy pochovanými depresiami pri Kútoch a Marchegu. Podla V Baňackého 1969. 

1 - fluviál. hlinito-piesčité sedimenty inunclač . územi - holocén; 2 - eolické piesky nevápni

té - wiírm; 3 - piesčité štrky, piesky so štrkom - wúrm 1, 2, 4 - ?iesči1é štrky , piesky so 

štrkom riss 1, 2; 
RV- 7, K-8 - vrty 

Fii:. 1, 2 
Charactcristic Profiles of Buried Depressions near Zohor and Marchegg, 
1 - Loam sandy, aleuritic (overburden). 2 - Sand. 3 - Gravelous sand . 4 - Sand with 

various portion of clay. 5 - Clay. 6 - Gravelous sarul with various portion of clay. 
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3. terasový stupeň (riss), ktorého relatívna výška povrchu terasy je 26 rn nad 
hladinou rieky; báza štrkopieskov je asi 16 m nad hladinou Moravy. Prie
merná mocnosť štrkopieskových akumulácií je 8 m. 

Petrografícké zloženie štrkov v aluviálnej nive a terasách je kvalitatívne rov
naké, rozdiely sú iba v kvantitatívnom zastúpení jednotlivých typov hornín. 
Značné akumulácie štrkopiesčitých materiálov sú v Záhorskej nížine v „pocho

vaných depresiách" ( S a bo l 1964). Depresie sú tektonického pôvodu, pretiahle 
smerom severo-južným, ohraničené mladými zlomami S/J smeru. 

Kútska depresia v priestore Kúty - Moravský Ján je 1 až 1,5 km široká. 
Po::! štrkmi najmladšej terasy Moravy mocnosti 8--12 m sú štrkopiesky rissu 
o mocnosti 20-25 m, v híbke cca 12 m od seba oddelené 2 horizontami povod
ňových kalov. Ťažiteľné je iba necelých 12 m štrkov, ktoré sú petrograficky po
dobné fluviálnym uloženinám rieky Moravy. 

Pochovaná Marcheggská depresia ( Baňacký 1969) je v pries tore medzi Zoho
rom a Devínskou Novou Vsou. Jej šírka dosahuje až 3 km, je preti ahnutého 
tvaru v smere S- J. Mocnosť kvartérnych sedimentov v nej dosahuje až 100 m; 
sú tvorené vi.irmskými štrkmi a pieskami (cca 16 m) a 84 m mocnými štrkmi 
a čistými pieskami s občasnými medzivrstvami málo mocnej ílovitej polohy. Táto 
depresia v okolí Zohora bola predmetom vyhľadávacieho geologického prieskumu 
(zásoby v kat. C2-37,244 988 m3

) a v budúcnosti môže byť bohatou zásobár
ňou kvalitných štrkopieskov. 

Petrografické zloženie strkopieskov rieky Moravy sa mení <llžkou transportu. 
V okruhliakovom materiáli v severnej časti prevládajú kremence a pieskovce 
(zhruba okolo 55 - 60 % ), dalej kremeň (35 - 45 % ), metamorfované hor
niny do 25 % a rohovce do 8 % . V južnej časti územia (Zohor) sú kremence 
a pieskovce zastúpené 10 - 25 % , kremeň 60 - 75 % , metamorfované horniny 
do 15 % , rohovce do 10 % . V okruhliakovom materiáli nápadne chýbajú karbo
náty. Podiel ľahkej frakcie v priemere sa pohybuje okolo 91,9 % , ťažká frakcia 
v priemere okolo 8,46 % . Percento karbonátosti v priemere 1,2 % . 

Veľkou prednosťou štrkopieskov v povodí rieky Moravy je priaznivý obsah 
piesčitej frakcie v surovine (60-70 % drobného kameniva v surovine), nízky 
obsah sľudy a vyplaviteiných ílových podielov, menej priaznivým faktorom je 
často zvýšená humusovitosť suroviny a prítomnosť hlinených hrudiek, hlavne 
v hornom toku rieky Moravy. Pod zásobami strkopieskov (napr. na lokalite Kúty 
a Zohor ) sú i zásoby čistých piesčitých surovín, ktoré vyhovujú ČSN 721512 
pre kvalitatívnu triedu drobného kameniva a , b, c. 

Povodie Nitry 

Štrkopiesky akumulované v povodí rieky Nitry a jej prítokov majú ve!mi ne
rovnomerné rozloženie mocnosti. Horná Nitra v okolí Prievidze má mocnosti štr
kopiesku 3- 7 až 12 m v nadloží, v ktorých sú hlinito-piesčité materiály ( okol ie 
Lazany) . Materiál sedimentov je tvorený v prevažnej miere kryštalickými horni
nami, kremeňom, hojne karbonátmi. 

V druhej časti povodia - v strednom a dolnom toku Nitry - sú akumulácie 
štrkopieskov väčších mocností - o 3 m. ( v priemere 7 m), v okolí Chynorian, 
po maximálnu mocnosť 18 m na lokalite Komjatice. Nové poznatky o mocnos
tiach a kvalite štrkopieskov na tomto úseku povodia vyplývajú z najnovšie vyko
návaných geologicko-prieskumných prác. Geologicky i technologicky možno roz-
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deliť štrkopiesky až pieskoštrky povodia Nitry do 2 stratigrafických horizontov: 

a) Kvartérny horizont štrkopieskov bielosivej farby s obsahom 35-40 % drob

ného kameniva dosahuje mocnosť 3-8 m; 

b) Pcxlložný horizont nazelenalých štrkopieskov až piesko-štrkov s obsahom 60 

- 80 % drobného kameniva a častým výskytom nazelenalých plastických 

ílových šošoviek. Vek týchto sedimentov je levant. 

Na lokalite Komjatice, ktorá je v súčasnosti zásobárňou kvalitných štrkopies

kov pre stavebníctvo, sú zastúpené oba tieto typy. Kvartérne štrkopiesky sú tech

nologicky vhodnejšie, možno ich zadeliť podľa ČSN 721512-11 do triedy I. 

(drobné kamenivo) a do II. triedy (hrubé kamenivo). Podložné levantské piesko

štrky obsahujú zvýšené množstvo siudy a ílovité medzivrstvy, pri ťažbe je po

trebná úprava praním. 
Na ložisku Komjatice štrkopiesky sú petrografícky reprezentované kremencami, 

kremeňmi, pieskovcami, karbonátmi, ojedinele neovulkanickými horninami. 

Povodie Ipľa 

V povodí Ipľa akumulácie štrkopiesčitých sedimentov nedosahujú väčšie moc

nosti. Zrnitosť štrkopieskov je značne nerovnomerná, petrografické zloženie je 

mimoriadne premenlivé pre velkú rozmanitosť štrkových sedimentov. 

No loiisku Velká n/1 plam, ktoré sa ťaží pre Prefu v Rapovciach, petrogra

fické zloženie sedimentov je nasledovné : kremeň (okruhliaky 2 -7 cm), v men

šej miere kremence, kremité bridlice, andezity, pieskovce, žuly a ruly. ílovitosť 

štrkopieskov je v priemere pod 2,3 % váhových; ílovitosť pieskov dosahuje hod

notu až 15,3 % . Skrývkový pomer na ložiskách v povodí lpfa je veľmi nepriaz

nivý, nemožno uvažovať s priemyselným využívaním štrkopieskov, iba ak miest

nym vyžuívaním (v oblasti Pincinej, Velikej n/ Ipfom, Kalondy, Hališe) . 

Povodie Hrona 

Štrkopiesky v povcxlí Hrona sedimentovali velmi nepravidelne. Vo väčších 

mocnostiach sa vyskytujú hlavne v oblastiach vnútorných kotlín: v oblasti B. 

Bystrice mocnosť štrkopieskov sa pohybuje cxl 3 - 7 m (lož. Majer - Šálková, 

Vlkanová-Badín): v oblasti Zvolena 3 - 7 m, extrémne až 30 m (lož. Zvolen 

- Budča) . Žiarska kotlina má mocnosti štrkov 3 - 7,5 m ( lož. Horné Opa

tovce, Hliník n /Hronom), v oblasti pod Hronským Bedadiktom ( Psiare -Kozá

rovce); južne od Tlmač - (lož. Velké Kozmálovce 4- 16 m, extrémna mocnosť 

až 27,0 m). Na dolnom toku, až po ústie do Dunaja, mocnosť štrkopieskov klesá. 

Skrývkové pomery vo všeobecnosti sú v celom povodí veľmi nepriaznivé a pre 

túto skutočnosť je väčšina ložísk nebilančná. 

Petrografické zloženie štrkopieskov sleduje geologické zlo~enie okolitých horstiev. 

Zatiaľ čo v hornej časti povodia prevládajú ruly a iné metamorfované horniny 

( až 86,4 % ) , v oblasti Zvolena obsahujú až 65,2 % kremencov, v oblasti Žiaru 

n/Hronom 45 % andezitov, za nimi nasledujú žuly a metamorfované horniny; 

v oblasti Ver. Kozmáloviec v štrkopieskoch prevládajú kremence, kremene, ande

zity, ryolity, žuly, menej vápence, kryštalické bridlice, zlepence. 

1lovitosť štrkopieskov je značná, vyššia ako dovolujú ČSN, sú vhodné len 

pre betóny nižších značiek (B-250), a to iba po úprave. 
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Povodie Popradu 

V povodí Popradu zásobárňou kvalitných štrkopieskov je aluviálna niva, v kto
rej sa v súčasnosti ťažia štrkopiesky dvoch ložísk : Svit - Batizovce a Orlov -
Plaveč. Je zaujímavé, že ložisko pri Batizovciach na hornom toku rieky má zá
soby suroviny v podstatnej miere väčšie ako zásoby na strednom toku. Na ložisku 
v Batizovciach je i kvalita -štrkopieskov vyššia ako v Plavč í. To vyplýva z petro
grafického zloženia štrku . V monomiktných štrkoch v ob'asti Batizoviec abso
lutne prevládajú zdravé nezvetralé žuly z Vysokých Tat ier (87 ,4 % ), ostatné 
horniny sú zastúpené v pomere: pieskovce 3,2 % , kremeň 4,3 % , metamorfované 
norniny 1,8 %, báziká 1,2 %. Piesčitú frakciu (0,5 mm) tvoria opracovan ~ 
zrnká žuly, kremeňa , živca , pieskovca, o;edinele zrniečka biotitu, max. mocnosť 
dosahuje až 13,6 m; priemerná mocnosť skrývky 1,8 m. Po úprave sú štrky 
z ložiska Batizovce vhodné aj pre najnáročnejsic druhy betónov, z ložiska Plaveč 
sú vhodné po úprave , pre výrobu prefabrikátov dobrej kvality . Ostatné preskú
mané ložiská v povodí Popradu ( Plavnica pri St. .tubovni, Bušovce a Andrejov
ka) nedosahujú kvalitatívne parametre horeuvedených dvoch ložísk, i ked hod
noty mocnosti ložísk suroviny sú priaznivé (Plavnica v 0 6,20 m pri 0 moc
nosti skrývky 1,70, Andrejovka 0 mocnosť suroviny kolíše od 8 - 9 - 20 m ; 
priemerná mocnosť skrývky 1,7 m) . 

Po v odie Hornádu 

V povodí Hornádu priemyselné akumulácie kvalitných štrkopieskov zacma1u 
v oblasti od Košíc po čs . -maďarské hranice. Úsek povodia o:i prameňa po 
Ťahanovce nemá väčších mocností štrkopieskov a i tieto majú zväčša veľmi 
nepriaznivý skrývkový pomer ( 0 skrývky je 1 -- 2 m, 0 mocnosť suroviny 
2 - 3 m) a štrkopiesky sú vefmi zahlinené. 

V úseku pozdíž Hornádu od Košíc po štátne hranice. sú najväčšie a najkvalit
nejšie akumulácie štrkopiesku na východnom Slovensku. V tejto oblasti sa nachá
dzajú aj najväčšie ložiská: Krásna n/Hornádom, Geča - Nižná Myš ľa a Milhosť ; 

Lož. Krásna n/Hornádom má ešte použiteľné zásoby suroviny pre ďalšiu ťažbu 
1,4 mil. m3 v kat. C1, ložisko Mi lhosť: voiné zásoby v kat. C1 4 800 0003 

a v kat. C2 4 400 0003
• Najväčšie a najdôležitejšie ložisko štrkop ieskov pre sta

vebné a vodohospodárske účely je ložisko Geča (Nižná Myšľa ). Štrkopiesky sú 
sedimentované v najmladšej terase rieky Hornádu, v ktorej bolo preskúmané 
15,8 mil. m3 zásob kat. C1 a C2, s priemernou mocnosťou loži ska 6,5 m 
a s priemernou mocnos ou skrývky 1,9 m. Petrografické zloženie strkov je nasle
dovné: podstatný podiel tvoria horniny najodolnejšie voč i zvetrávaniu - kre
mence a kryštalické bridlice 46 % , kremeň 26 % , granitoidy 13 % , vápence 
5 % , pieskovce 15 % a bázické vyvreliny 3 % . Index plochosti sa pohybuje 
okolo 2. 

Pre obyčajné stavby je možné použiť horniny bez úpravy. Po úprave (drve
nie, pranie, triedenie) je surovina vhodná do betónov najvyšších značiek. 

Okrem týchto troch dôležitých ložísk boli, na základe mocností suroviny 
v hydrogeologických prieskumných prácach, odhadnuté zásoby štrkopieskov cca 
na 170 mil. m3• 
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Pov od ie Torys y 

V povodí Torysy sedimentovali štrkopiesky v aluviálnej nive, v najmladšej te
rase rieky. Dlžka a luviálnej nivy je cca 90 km, šírka 300 m - 2 km. Priemer
ná mocnosť štrkopiesku sa pohybuje okolo 4,5 m do 7 m, skrývka kolíše od O, 1 -
2,90 m. Štrky maj ú pomerne vysokú ílovitosť a miestami nepriaznivý skrývkový 
pomer. Petrografické zloženie pozdlž toku rieky kolíše: v úseku po Prešov pre
vládajú pieskovce, zlepence, droby, kremence, buližníky, kremene a bridlice. Od 
Prešova k juhu pribúdajú andezity a vulkanické vyvreliny a objavujú sa i ílo
vité medzivrstvy. Po úprave štrky sú vhodné pre najnáročnejšie druhy betónov, 
"prirodzenom stave pre betón B- 135. 

Po v odie Laborca a Cirochy 

Povodie týchto riek odvodňuje prevažne oblasti budované vonkajším flyšom, 
iba v strednom toku prerážajú mezozoikom Krivoštianskeho pohoria. Geolog ic
ké zloženie okolía povodia sa odráža na petrografickom zložení štrkopieskov, 
\, ktorých absolútne prevládajú pieskovce (95 % ), menej karbonátové horniny, 
žilný kremeň a rohovce. V alúviu Cirochy sa pridávajú ešte andezity, ktoré sú 
značne navetralé. Štrkopiesky sú vhodné do málo namáhaných konštrukcií a pros
tého betónu. 

Povodie Bod vy 

V povodí Bodvy je najznámejšie ložisko štrkopieskov pri obci Drienovce, kde 
Bodva akumulovala pomerne veiké množstvo zahlinených štrkopieskov o mocnost i 
od 5,60-14,0 m. Mocnosť skrývky do 1 m. ílovitosť presahu je 3 % váhové a je 
vo frakcii pod 5 mm. V štrkopieskoch prevládajú okruhliaky kremeňa a kremen
ca, kryšt. bridlíc a hornín zo Spišsko-gemerského rudohoria. Pre praktické vy
uží vanie do prostého betónu a železobetónu sa vyžaduje úprava drvením, triede
ním a praním. 

š l r k o p i e s k y n a z h r o m a ž d e n é v K o š i c k e j š t r k o v e j f o r
m á C ii 

Geologický prieskum v roku 1968 urobil štúdie na ocenenie štrkopiesku a pies
ku pre betonárske účely v Košickej kotline. Skúmaná surovina - štrkopiesčité 

sedimenty patria košickej štrkovej formácii, ktorá vo vrchnej časti pliocénu ob
sa huje štrkopiesky vyvinuté na okrajoch pánvy. Štrkopiesky sú dobre opracované, 
velkosť okruhliakov dosahuje až 15 cm, petrografické zastúpenie v okruhliakoch: 
kryštalické bridlice, žuly, pegmatity, kremité porfýry, žilné kremene, permské 
arkózy a bridlice, triasové kremence, dolomity a vápence, pieskovce a paleogénne 
zlepence, neovulkanické horniny a andezity i ich tufy. Zloženie je velmi pestré, 
v smere vertikálnom sa mení; materiál je jazernoriečneho pôvodu, pravdepodobne 
pochádza zo Spišskogemerského rudohoria a Čiernej hory a bol viackrát rede
ponovaný. Materiál košickej štrkovej formácie sa miestami mieša s holocénnymi 
náplavmi rieky Hornádu. V Košickej kotline sa jeho alúvium roz;iruje na 3 km, 
po sútoku s Torysou až na 5 - 7 km. Význačnejsie lokality štrkopieskov sú Če
i:ejovce, ( vlastne aluviálne náplavy riečky Korony), dalej Polov - Šaca -
0 mocnosť skrývky do 1 m, 0 mocnosť limnických štrkových usadenín 10 m; 
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Vyšný Lánec - lokalita v širšom okolí obce, mocnosť štrkopiesku 10 m pri štát
nych hraniciach až 20 m ; materiál je vefmi zle vytriedený. Na lokalite Buzica 
dosahujú štrkopiesčité sedimenty okolo 10 m; materiál je zle triedený. 

Pri prípadnej ťažbe bude potrebná úprava triedením a praním; zrnitostné zlo
ženie suroviny je veľmi dobré, vyhovuje na výrobu drobného kameniva, v ma
teriáli je nadbytok drobného kameniva ( 40 -60 % v priemere) . 

Genéza a vek ložísk 

Predvrchnomiocénne štrkové formácie na Slovensku boli diageneticky spevnené 
do zlepencov . Vrchnomiocénne a pliocénne štrky sú jazerné až riečno-jazerné 
usadeniny, v ktorých sa pelitický podiel nedostatočne oddelil od psamiticko-psefi
tického a preto sú tieto ložiská štrkopieskov zaílované v celom profile. Na ich 
použitie v stavebníctve bude potrebná úprava - najmä triedenie a pranie. P loš
ne dosahujú veľkú rozlohu - stovky km2

, preto v budúcnosti bude potrebné ve
novať 1omuto typu väčšiu pozornosť. 

Riečne štrkop iesky - hlavný typ ložísk kvalitnej suroviny sú tvorené kvar
térnymi holocénnymi až pleistocénnymi sedimentami, ktorých vznik je podmie
nený riečnou transportačnou a sedimentačnou činnosťou . Sú vyvinuté jednak 
v údolných nivách a tiež v terasách riek. Ukladajú sa v riečiš ti podla spádovej 
krivky rieky . Neustále sa sťahuj úca prúdnica rieky, zvlášť v nížinných oblas
tiach tokov, rozdielna rýchlosť prúdenia v koryte, kolísanie prietočných množstiev 
vo::ly, spôsobujú striedanie polôh s rôznym granulometrickým zložením - štrky , 
štrkopiesky, pieskoštrky. Tieto sedimenty tvoria tzv. fáciu riečneho dna. Z ďal
ších vývinových fácií riečneho údolia sa štrkopiesky nachádzajú aj vo fácii mŕt
vych ramien, tu bývajú viac zahlinené. Z terasových sedimentov sú najvyhovu
júcejšie štrkopiesky najnižšej terasy r ieky, tzv. stredná a vysoká terasa (napr. na 
Váhu) je značne zahlinená s vysokým podielom odplavitefných látok, horniny 
sú značne navetrané. 

Ročná ťažba na loziskách v fažbe podnikmi SKŠ, Žilina, VKŠ 
Bra tislava a čiastočne Prefa, n . p., Sučany. 

- Ťažba v roku 1966 
Ťažba v roku 1967 
Ťažba v roku 1968 
Západoslovenský 
Stredoslovenský 
Východoslovenský 

4 049 00 m3 

3 679 OOO m3 

podla krajov: 
2 121 OOO m 3 

495 OOO m3 

1 056 OOO m 3 

spolu: 3 672 OOO m 1 

Ťažba v roku 1969 
kraj : 
Západos lovenský 
Stredoslovenský 
Východoslovenský 

SpBsk:i Nová Ves, ZKŠ 

spolu: 

3 026 OOO m3 

461 OOO m1 

833 OOO m3 

4 300 OOO m 3 
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Obr. 3 
Geografirké ro:.:mies tnenie ložisk strkopie~ku nu lovensku. 

Fig .. 
Geographical Distribution of Gravclous and Deposits in lovakia. 
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t ai.ba v roku 1970 pod(a jednotlivých ťažobných podnikov: 

Lokalita 

VKš - - Sp. N. Ves 
Vyšné Opatské 
Krásna n /Hornádom 
Svit - Batizovce 
Geča - Nižná Myšia 
Orlov - Plaveč 
Milhosť 
ZK S - Bratislava 
Štúrovo 
Zlaté Piesky 
Jakubov 
Malé Leváre 
Sered - Cepeň 
Nové Košar iská. 
Nové Mesto n/Váhom 
Calovo 
Cuňovo 
Komjatice 
Komárno 
SKš - · Žilina 
Párnica 
Parížovce 
Lipovec 

Sučany 
Dubnica 

Doporucíl : Juraj Antaš 

Ťažba 

100 OOO m1 

140 OOO m1 

250 OOO m1 

420 OOO m1 

140 OOO m1 

480 OOO m1 

210 OOO m 1 

170 OOO m1 

SQQQO m1 

35 OOO m1 

65 OOO m1 

220 OOO m 3 

170 ()QQ m1 

130 OOO m1 

135 OOO m3 

210 OOO m1 

250 OOO m1 

115 OOO m 3 

92 OOO m1 

Sb OOO m1 

cca 30 OOO m1 

70 OOO m3 
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Deposits of Gravelous Sands in Slovakia 

JOZEF MICHEL 

Gravelous sands are an important raw material employed in building industries for 
va,rious produots irespeot~vely they may be employed wi:thout adjustrrnenit or after 
necessary adjustment as raw material in concrete, highway embankments, dams etc. 

Gravelous sands in Slovakia are accumulated either as limnic and fluviolimnic se
diments in basins, these are predominantly Pliocene in age (Košice Gravel Forma
tion) or they deposited in flood-plains of rivers, mainly in the ríver bottom facies 
they form the essenti.al part of river terrace sediments (of b.est quality are in the 
lowermost terrace, gravelous sands of the middle and high terrace are largely loami
fied and weathered) a special case of position of gravelous sandy sediments in the 
Morava river alluvii are so called buried depressions- the Záhorie, Kúty and Mar
chegg Depression, where their thickness is greatest. 

The richest deposits of gravelous sands and of best quality are in the Danube river 
basin, where their sedimentation is always completing; they attain greatest thickness 
about 300 m, what is caused by tectonic subsidence of certain blocks below the 
river bottom and filling up with river sediments. Large accumulations of gravelous 
sands are also found in the river basin of the Váh, Hornád, Morava, smaller ones are 
in rn,ver basiJns .of other SlOIVak rivers. On the basis of the performed geological stu<l ies 
in the river basins the possibility of wider using of local deposits throughout the 
whole region of Slovakia has become evident, not re!ying upon gravels exploited 
from the Danube only, with expensive transport, e. g. as far as eastern Slovakia, 
where can be sufficient own raw materials. 



MlNERALIA SLOVACA ROC. lll . (1971) é. 12-13 

Ložiská ílových surovín na Slovensku 

IVAN KRAUS IVAN IIORVATH - EDUARD DOBRA: 

Les gisemenls ďargiles en Slovaquie. 

Les auteurs représentent ľaper~u des gisements ďargiles utilisés dans ľindustrie céramique 
en Slov<UJuie. lis étudíent cette matiere premiere au point de vue géologique, minéralo
Bique et technologique-économique. Les gisements les plus importants sont situés dans 
Ie Bassin ďlpef quí occupe Ie bord sud du crisla ll in des Véporides et Gémérídes, merne 
la région de Kosice, la plaine de la Slovaquie de !'Est et les bassins intérieurs situés sur 
les terrains néovolcaniques de la Slovaquie centrale. 
Se basant sur les études récentes , on distingue 2 types de gisemcnt3 ďargiles : 
1. gisements résiduels de kaolín et de halloysite. 
2. r,isemtn& sédimentaires (redéposé8) ďargiles kaoliniques el polyminéraux. 
Les gisements du type premier oni pris !eur naissance vraisemblablement avant l'Oligoce
ne a u cours de la période depuis Ie Torlonien jusq 'au Pannoníen inférieur. Les sédiments 
ďeau douce rangés au P liocene étaícnt les plus favorables pou r ľaccumulat ion des gíse
ments du second type. 

Za posledných 20 rokov sa báza ílových surovín na Slovensku, napriek pô
vodným nepriaznivým prognózam, podstatne r<nšírila. Získali sa základné po
znatky o perspektívnosti jednotlivých útvarov, overili sa zásoby a technologické 
postupy na najvýznamnejších ložiskách. V predpokladanom prehľade uvádzame 
geologické, mineralogické, ložiskové a technologické údaje základ.ných typov lo
žísk ílových surovín na Slovensku. údaje o ostatných ložiskách a výskytoch sme 
zhrnuli do tabelárnych prehľadov . Z hľadiska akumulácií ílových surovín majú 
najväčš í význam Lučenecká kotlina, Východoslovenská nížina, Košická kotlina 
a kotliny stredoslovenských neovulkanitov. Na základe mineralogického a gene
tického štúdia ílov v uvedených oblastiach vyčleňujeme dva základné typy suro
vín: 

l. Zuetrávacie ložiská kaolínu a haloyzitu . 
2. Sedimentárne (r.edeponouané) ložiská kaolinických a polyminerálnych ílov. 
V súčasnom období najväčší ekonomický význam a perspektívy má oblasť 

Lučeneckej kotliny s ložiskami kaolínov, žiaruvzdorných a kameninových ílov. 
a oblasť Východoslovenskej nížiny s ložiskami haloyzitu a kameninových ílov 
V ostatných dvoch oblastiach sa vykonáva vyhiadávací prieskum, a zatiaľ sa 
k exploatácii ílových surovín vo väčšom rozsahu neprikročilo. 

Ložiská Lučeneckej kotliny 

Lucenecká kotlina je najvýznamnejšou oblasťou kaolínov, žiaruvzdorných a ka
meninO\-ých ílov v Západných Karpatoch. Rozpres,tiera sa na južnom okraji kryš
talinika veporíd a gemeríd. 

Z mineralogicko-genetického hiadiska sa tu vyskytujú dva základné typy su
rovín a to zvetrávacie ložiská kaolínov, spojené svojim vznikom s kryštalickým 
komplexom paleoooika gemeríd a sedimentárne ložiská kaolinických ílov, ktoré 
tvoria súčasť pliocénnej sladkovodnej výplne Lučeneckej kotliny. 

525 



Kaolíny Lučeneclcej kotliny. 

V rámci vyhľadávacieho prieskumu keramických surovín Lučeneckej kotliny, 
V. H a n o ( 1966) zistil polohy metamorfitov paleozoika gemeríd postihnutých 
intenzívnou kaolinizáciou. Ložiskom priemyselného významu, na ktorom sú v sú
časností o\'erené bilančné zásoby kaolínu, je Horná Priei1rana. Podrobným apli
kačným výskumom sa zistila atypická povaha týchto surovín, nakolko predstavu
jú medzistupeň medzi surovinami charakterizovanými ON 721 320 - ,,surové 
kaolínyu a ON 721 566 - ,,zemíny žáruvzdorné, kameninové a belninové". Ce
lá problematika vyžaduje zohiadniť kvalitatívnu špecifičnosť pri zostavovaní no
vých noriem pre tento typ suroviny. 

Materskými horninami kaolínu sú porfýroidy a rôzne typy fylitov. Povrchové 
klimatické zvetrávanie prebiehalo po dynamickej metamorfóze pôvodných vulka
nicko--sedimentámych hornín. Účinkom metamorfných procesov sa uplatňuje 
v produktívnom súvrství výrazná foliácia so sklonom 80-85° k JV. Poloha 
kaolínu dosahuje maximálnu mocnosť do 25 m. Intenzita kaolínizácie vertikál
nym smerom klesá, pričom hranica medzi kaolínom a materskou horninou je po
merne výrazná. Petrografické zloženie materských hornín ovplyvňuje mínera!o
gické zloženie a chemizmus produktov rozkladu. Variabilita chemického zloženia 
materských hornín je zjavná predovšetkým u alkálilí a Fe ( tab. 1). Bližšie po-
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Geologický rez ložiskom Horná Prievrana. Zostavil : V. Hano - 1970. 

" - JV 

1 - kvartér, 2 - poltárska formácia - pliocén, 3 - sutina - miocén (?), 4 - kaolinické pies
ky, 5 - kaolín „in situ" s naznačenou loliáciou. 4.5 miocén(?) 6 - 1naters:Cé uorruuy kaolínu 
- paleozoikum gemerfd. 

figure 1. 
Geological Sectioo of the Deposit Horná Prievrana 
1 - Quatemary. 2. Poltár Formation - Pliocene. 3 - Screc 
sands. 5 - Kaolín „in situ" with indicated loliation. (3, 4, 5 
rock of kaoline - Gemeride Paleozoic. 

Miocene (?). 4 
Miocene \ ?) . 6 

Kaolín 
Mother 



stavenie materských hornín v paleozoiku gemeríd a vek kaolinizácie nie sú za
tiaf definitívne vyriešené. Súčasné predstavy majú predbežný charakter a na tom
to mieste ich nebudeme uvádzať. 

Chemické zloženie materských hornín kaolínu na ložisku Horná Prievrana 

Tab. 1 
--

hornil'\3 1~1 AhOJ I Fei01 ,~1~ MgO I Na 201 K,O 

porfyroid 71,70 15,46 2.61 0,16 0,70 O 20 5,36 2,46 

serici1 ický íylit 73,22 12,49 4,06 0,56 0,85 1.73 0,74 2,22 

serir.iticko-kremitý fylit 74,62 13,12 3.00 0, 16 0,70 1,21 O 21 4,34 

scrici1icko-ch loritický fy! it 61,45 15,93 6,23 0,63 2.-11 1,83 0,97 2,96 
1 

Mineralogické pomery 

Najjemnejšie frakcie zvetralých metamorfítov na lokalite Horná Prievrana tvo
ria kaolinit a ílové sľudy. Zve trávaním porfýroidov vznikal illitický minerál pri
pomínajúci z krystalochemického hradiska brammalit (Na, K illit) s hodnotou 
bazálneho reflexu v oblasti 9,6-9,7 Á. Zvetrávaním fyl ito·: vznikla ílová sfu
da s hodnotou bazálneho reflexu pri 10,0 Á. Na základe výsledkov rtg . štúdia 
a chemických analýz sa podarilo definovať obidva základné typy í lových sfúd 
a poukázať na ich kvalitatívnu rozdielnosť. 

Chemické zloženie ílových s[úd z kaoHnu na loži ;ku Horná Prienana 

Tab. č 2 

zložka ( % ) ílova siuda ílova siuda 
d " 10,0 Ä „d" 9,6-9,7 Á 

SiO? 50,56 59,55 
Al ,O i 25,10 24,37 
fe:0 1 4 ,26 3.27 
CaO 1,46 1,71 
MgO 2,55 0,79 
Na20 0,21 4,29 
K 10 10,36 3 ,95 
l-1 20 - 5,50 2 ()8 

Na základe granulometrických rozborov, mineralogicko-chemického zloženia 
a technologických vlastností kaolínu sa vyčlenili tr i kvalitatívne typy. Z keramic
kého hľadiska najkvalitnejší kaolín I . triedy vznikol zvetrá vaním porfýroidov, 
po:lradnejší kaolín III. triedy zvetrávaním fyl itov. Kaolín II . triedy tvorí medzj
stupeň , ktorý vznikol prevažne na báze porfýroidov. Zníženie kvality spôsobuje 
prítomnosť oxidov Fe vo forme zátekov. 

Z mineralogicko-chemickej charakteristiky kaolínu je zrejmé, že hlavným no
,i efom variability je druh a množstvo ílových sľúd, čo súvisí s petrografickým 
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Granulometrické zloženie kaolínu z ložiska Horná Prievrana 
Tab. 3 

1 

1. trieda 
1 

III. trieda 

Frakcia nad 2,0 mm 3-15 % 3-15 % 
Frakcia nad 0,05 mm 45-70 % 45-70 % 
Frakcia pod 0,02 mm 30- 55 % 30-55 % 
Frakcia pod 0,002 mm 5- 6 o/o 10 - 12 % 

Priemerné chemické zloženie kaolínu z ložiska Horná Prievrana 
Tab. 4 

1 

I. trieda 
1 

II 1. trieda 

Si02 68,0 -73,0 O' o 60,0 - 65,0 % 
Alz03 12,0 -16,0 % 15,0 -18,0 % 
Fe203 0,5 - 1,0 % 1,8 - 2,5 % 
TiOz 0,12 - 0,25 % 0, 12 - 0,25 % 
Ca O 0,7 % 0,7 % 
MgO 0,6 % 0,6 - 1,2 % 
Na20 1,2 - 2,5 % 0,05- 0,15 % 
K20 2,5 - 3,5 % 3,5 - 6,0 % 

Mineralogické zloženie kaolínu frakcie pod 0,02 mm z ložiska Horná Prievrana 
Tab 5 

1 

1. trieda 
1 

III. trieda 

kremeň (4,26 A) 25 % 25 % 
kaolinit (7,1 Á) 50 % 35 % 
ílová sluda (9,6--9,7 A) 25 % -
ílová sluda ( 10,0 A) - 30-40 % 

1 

Keramické vlastnosti kaolínu z ložiska Horná Prievrana 
Tab. č . 6 

1 

I. trieda 
1 

III. trieda 

rozrábacia voda 22,0- 30,0 % 22,0-30,0 % 
zmraštenie sušením 1,5 - 2,5 % 1,5- 2,5 % 
celkové zmraštenie 
po výpale na 1250 oc 5,0- 10,0 % 5,0- 10,0 % 
váhová nasiakavosť 
po výpale na 1250 °C 2,0-10,0 % 2,0-10,0 % 
vypalovacia farba biela-krémová šedá-hnedá 
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zložením materskej horniny. S obsahom ílových sfúd úzko súvisí obsah a pomer 

alkalických zložiek a Fe20 3, fo sa súhrnne prejavu;e pri technologických vlas: 
nostiach suroviny, predovšetkým pri jej vypafovacej farbe. 

Ekonomicko-technologické a ťažobné pomery 

Na základe doteraz získaných poznatkov S3 v prvom rade uvažuje využ i ť 

kaolíny z Hornej Prievrany v keramickom priem ysle . N avrhuje sa ne
t radičný postup ich spracovania bez predchádzajúcej koncentrácie jemných frak

cií. Dokázalo sa , že koncen tráciou jemných podielov sa škodl ivé obsa hy Fe20 3 
neznižujú. Kaolín I. tr iedy je po zvýšen í p!ast icity prídavkom väzného kompo
nentu výbo:nou surovinou pre výrobu bielo sa páliacich keramických hmôt ako 
je p:Jrcelán , s<i n itná keramika, elektroporcelán, obkl adačky . V tomto smere čias

t očne vyhovu je aj kaolín I I. tr iedy. Čas ť zásob kaolínov III. triedy sa dá využi ť 

ko!11b infrii s vysoko väznými ílmi po!t árskej formácie pre výrobu 

hospodárskej a stavebnej kameniny. Napriek tomu, že niektoré po'.ohy kaolínov 
I. triedy dosa hu jú za su rova bie l osť oko!o 70-80 % (leukometrom ) a neobsa
hujú „gumárenské jedy" je použitefnosť týchto surovín v netermických technoló

giách obmedzená pre nízky obsah fr akcie pod 1 mikrón. 
Kaolín l. triedy na lokal1íe Horná Prievrana patr í už teraz k vefmi cenným 

urovinám v ČSSR . P ri vyhľadávaní ďa lších ložísk tohoto typ u je potrebné sa 

orientovať na celú oblasť kryštalin ika gemeríd , kde sú vhodné predpoklady p re 

kaolinizáciu porfyroidov. Overovanie ďalších ložísk kaolinizovaných metamorfi
tov na báze fylitov má podla pozna tkov získaných na lokalite Horná Prievrana, 
iba druhoradý význam. Loži sko Horná Prievrana je v ťažbe od roku 1970. V tom 
istom roku Keramické závody, n. p., Košice vyťaži li v povrchovom lome cca 

25 OOO t kaolínu I. t r iedy. 

Ložiská ílov Lučeneckej ko tliny. 

Produktívne súvrstvie „po'társkej formácie" vystupuje približne na ploche 
] 00 km 2. Celý komplex tvoria íly, piesky, štrky so \'Zájomnými precho'.lmi 
a medzivrstvami hemixylitu. ÍlC!vito-piesčitý komplex sa vyznačuje velkou va
riabilitou v zastúpení jednotlivých petrografických typov. Zatiaľ sa nepodarilo 

zistiť premejšie zákonitosti v rozmiestnení ílov. Na základe doterajších prieskum
ných prác sa uvádza, že ekonomicky významné polohy ílov sa koncentrujú pre

dovšetkým ľ západnej a strednej časti kot liny , zatiaľ čo vo východnej častí sa 
nachádzajú menej kvalitné í y vhodné pre tehliarskú výrobu. Názor M. M i š í

k a ( 1956) o levantskom veku po'. társkej formácie sa doposiaľ p lne akceptuje. 
Problematickým ostáva zaradenie kremitých kao!initických pieskov, k oré M. Mi
ši k ( 1956) považuje za produkt rozkladu laterárno-sekrečného kremeňa kryšta

linika veporíd a považuje ich za súčasť poltárskej formácie. P ra depo::lobnejší je 
názor V. H a na - I. Ho rvátha (1966 ), ktorí ich považujú za redepono
\'ané produkty pôvodných kaolínových zvei ralín. 

Mineralogické pomery 

llovým minerálom s p::idstatným zastúpením, ktorý urcuie základné technolo

gické vlastnosti týchto surovín je jemnodisperzný kaolinit s nedokonale usporia
danou št ruktúrou. VyznačµJ e sa difúznym bazálnym reflexom v rozmedzí 7, 1 -

17 Mi nera lia Slavaca č . 12- 13 



7,3 Ä, vysokým obsahom medzivrs '. evnej vody, veľkosťou častíc od 0,3 do 0,8 mik
rónov bez typického pseudohexagonálneho obmedzenia. Pri kyselinovej extrakcii 
v 10 % HCl dochádza k čiastočnému porušeniu jeho štrukti1ry. Najväčším problé
mom stále zostáva otázka pritomnosti ilových sľúd . V niektorých prlpadoch 
sa prítomnosť ílových sľúd prejavuje v malom množstve, na druhej strane v celom 
rade študovaných vzoriek z technologicky najvýznamnejších typov sa prítomnosť 
ílovej sľúdy rontgenograficky nepotvrdila, napriek tomu, že vysoký obsah medzi
wstevnej vody, Fe203, ale predovšetkým K20 - okolo 1 % vo frakcii pod 2 
mikróny, by tomu mali jednoznačne nasvedčovať. V súčasnosti sledujeme mine
ralogické a štruktúrne vlastnosti tohoto minerálu . Z ostatných prímesí je tak
mer vždy prítomný v podradnom množstve haloyzit, na ložisku Breznička boli 
zistené gibbsit a diaspór ( 1. K ra u s 1968) a v poslednom období sa jednoznač
ne potvrdila prítomnos ť montmorillonitu a zmiešaných štruktúr typu IM z lokalít 
Dechtaník, Vyšná Kováčová baňa a Breznička. 

Podmienky vzniku 

Doterajšími prácami mineralogicko-genetického zamerania (Kr au s I. -
Gerthoff e rová H . - Križáni I. 1966, Hor v áth I. 1966, Kraus I. 
1968 ) 1,a po tvrdilo, že v oblasti Lučenckej kotliny poznávame dva základné štruk
túrne typy kaolinitu, ktoré súčasne reprezentujú aj dva rozdielne genetické a tech
nologické typy surovín. 

Obr. č . 2 
Geologický rez ložiskom Tomášovce - Halič (Zostavil V. Hano - 1966) . 
l - hlina so š trkom - kvartér, 2 - žltos ivý piesči tý íl. 3 - hn edý pla;tický ii, 4 - sivý 
í lovitý p iesok, 5 - sivý plast ický íl , 2 - 5 - pliocén , 6 - rozložené :mdo:zit. tufy - · vrch 
tortón. 
ľigurc 2. 
Geological Section of the Deposit Tomáfovce-Halič 
1. - Loam wih grave) - Qualernary. 2 - Yelowisgrey sandy clay. 3 - Brown plastic 
clay. 4 - Grey clayey sand. 5 - Grey plastic clay. (2, 3, 4, 5 - Pliocene ) . 6 - Decompo
sed andesite tuff - Upper Tortonian . 

1. Kaolinit s relatívne dobre usporiadanou štruktúrou sa nachádza na primár
nych kaolínových ložiskách: Horná Prievrana, Zlámanec a súčasne je prítomný 
v kaolinitických pieskoch: Hrabovo, Vyšný Petrovec, ktoré považujeme za rede
ponovaný derivát primárnych kaolínových kôr zvetrávania. 

2. Kaolinit s neusporiadanou štruktúrou je podstatnou zložkou žiaruvzdor-
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ných a kameninových ílov vlastnej pánvy, kde dochádzalo k tvorbe ílovito-pies

čitého komplexu tzv. poltárskej formácie. Ako pôvodné materské horniny prichá

dza jú do úvahy pravdepodobne rôzne variety fylítov kryštalinika veporíd a ge

rneríd. Proces zvetrávania bol dlhodobý a pravdepodobne pretrvával od paleogé

nu až po pliocén. V detailoch je celý tento problém ešte nedoriešený. 
. l 

· 'i!J_ 1 

Tab. 7 

Chemické zlo-lrnie základných technologických typov ílov poltárskej formácie v prirodzenom stave. 

1 

A1 
1 

A, 
1 

B1 
1 

Bz 
1 

C1 
1 

C2 

SiO2 48,41 °o 48 00 - 50,00 % 58,83 ~o 57,00-60,00 % 44,58 % 44,00-50,00 % 
AlzOJ 33,31 24,00-33,40 22,12 21,00-26,00 30,44 26,00-31,00 

Fe2O3 1,50 1,40 - 3,00 1,70 1,60- 400 2,27 2,20 - 5,00 

TiOz 0,59 0,25 - 0,80 0,88 0,70- 1,20 0,88 0,80 - 1,30 

CaO 1,25 1.15 - 3,20 0,56 o.so- 0,85 0,70 0,60- 0,80 

MgO 0,27 0, 15 - 0,60 0,27 o.z~- 0,80 0,53 0,50- 0,90 

NazO 0,09 0,9 - 0,20 0,45 0, 18 - 0,60 0,43 0,20- 0,45 

K,O 1,62 1,00- 2,00 2,98 2,70- 3,25 1,56 1,50- 1,80 

str žíh. 13,19 13,00- 18,00 12,24 8,20- 11,00 19,14 

1 

16,00- 20,00 

A1 - svetlosivý plastický íl Točnica , B1 - svetlosivý piesčitý íl Breznička , C1 - čierny íl 

s obsahom org. pigmentov Gregorova Vieska, A2, B2, C2 reprezentujú medzné hodnoty z tých 

istých lokalít. 

Ekonomicko-technologické a ťažobné pomery 

Na loži skách žiaruvzdorných a kameninových ílov poltárskej formácie moze

me vyčleniť tri základné litologicko-technologické typy surovín. Ich základné 

technologické vlastnosti sú uvedené v tab. 8. 
A. Svetlosivé plastické íly . Sú najkvalitnejšou surovinou. Zatia! sa využívajú 

na výrobu šamotu, ale na základe poloprevádzkových skúšok sú mimoriadne 

vhodné pre výrobu keramických výrobkov prevažne kameninových. Reprezentujú 

hlavný surovinový typ na lokalitách Gregorova Vieska, Tomášovce-Halič, Tomá

šovce-Kopáň a Točnica . 

B. Svetlosivé piesčité íly. Sú piesčitejším analógom predošlého typu. Ich pred

nosťou sú, v porovnaní so surovinovým typom A, nižšie hodnoty zmraštenia po 

výpale na teplotu slinutia. Vyskytujú sa predovšetkým na lokalite Breznička 

a Pondelok. 
C. Čierne íly s obsahom organických látok. Pre svoje niektoré nepriaznivé 

vlastnosti patria pri ťažbe kameninových ílov k škodlivinám. Na druhej strane 

sú dostatočne žiaruvzdorné a uvažuje sa o ich použití pri výrobe ľahčeného ša

motu, keramoperlitu a sanitnej keramiky. 
Začiatky priemyselného spracovania ílov Ipe!skej doliny spadajú do r. 1769 

V r. 1867 bola v Poltári založená prvá fabrika na výrobu šamotu. 
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urovina 

A. . ve:lo~ed; 
až béžové 
plastické ily 

B. vc1losedé 
piesči té tly 

c. icrn ·, pla s-
tickJ íly 
s organic. 
l~1kumi 

Tab. 8 
Technologické vlastnosti jednotlivých litologických typov ílov v Lučeneckcj ko tline 

i'iaru- cclk . zmra s ť . 
váhová na-

Joki, lita pouzil ie zvyš. na 
vzdornosť 

rozráb. zmrasť . 
po v · pale siaka vosť po 

site O, b 
Scg žiar. vod.a % SUŠ . 0& 

na 1250 °C % výpale na 

1 
1250 °C 

Točnica ziaruv .dorn · 0,5 - 3,0 32 - 33 43 - 47 ll - 13 21- 23 0,9- 1,5 
kanwnino é 
keramoperlit 

Brcwii:ka kameninové 15 - 16 26 - 27 30-33 7 - 8,5 13 -- 15 2 - 4 

Greg r va keramoperl i t ( ? ) 2 - 4 29 - 32 39 - 41 9,5 - 10,5 13,5-20,5 6 - 9 
Vieska sanitná kera-

mika( ~) - zat ia! 
neoverené 

' 

vypalov. 
farba 

béžová 

bé2ová 

špinavo-
biela 



Tab. 9 
1'ažba žiaruvzdorných a tehliarských surovín podnikom Slovenských magnezitových závodov, 

závod Kalinovo 

rok 
1 

ťažba žiaruvzdorných 

1 

lažba tehliarskych surovin 
surovín 

1950 29 150 t -
1960 25 744 t 42 450 t 
1969 27 921 t 1 410 t 
1970 27 723 t 16 227 t 

Íly Východoslovenskej nížiny 

Niektoré pelitické sedimenty neogénu vo Východoslovenskej mzme sa pova
žujú v súčasnosti za perspektívne pre keramický priemysel. Ide o suroviny dvoch 
základný,h mineralogicko-technologir.kých typov a to: lož1skŔ haloyzitu a lo
žiská polyminerálnych ílov. 

Ložiská haloyzitu 

Tento typ suroviny reprezentuje ložisko Biela Hora pri Michalovciach . Ložis
ko haloyzitu má šošokovitý tvar o rozmeroch 300 krát 400 m, s maximálnou 
mocnosťou 36 m. V podloží vystupujú vrchnotortónske až spodnosarmatské bra
kické a kontimentálne slienité íly. V strednom sarmate (besarab) doš lo k vzniku 
ryo1itov a ich pyroklastík, ktoré predstavujú materskú horninu haloyzitu. V nad
loží vystupujú pliocénne štrky, vo vrchných partiách s polohami pestrých kame
ninových ílov. 

Mineralogické pomery 

Modernými identifikačnými metódami ako prví študovali 3urovinu z ložiska 

z 

0 hr. č . 3 
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~ 
4~ 

-==---~-=-- = 

259,,., 

s~ 
t:=-=-.1 

v 

Geologický re7. ložiskom Biela Hora Michalovce - haloyzit a kamenmové íly (Zostavil J. Slá
vik 1969) 
l - slíenité íly - - tortón, 2 - ryolity a ich pyroklast iká - str. ~armat, 3 -· haloyzit, 4 -
zaílované štrky, 5 - tehliarske a kameninové íly, 3 - S - vrchný pliocfo. 
l· igurc 3. 
Gcological Profile of the Deposít Biela Hora Michalovce-halloysite and stonewarre claýs 
1 - Marly clays - Tortonian. 2 - Rhyolites and their pyroclastics - Middlc Sarmatian 
3 - Hálloysite. 4 - Gravels wit.h clay portion 5 - Brick and stoneware clays. (4, 5 -
Vpper Plíocene) . · 
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K a 11 au ne r O. ml., (1949) a Bár ta R . - Č á p M. - Š :i ta v a V. (1949) 
ktorí zistili, že je zmesou kaolinitu, halloyzitu a jenÍnodisperzného kremeňa. Ku
k o v ski j E. G. (1966) sa podrobne zaoberá štruktúrnymi problémami mi
chalovského haloyzitu. Najnovšie R a dz o V. (1970 osobné zdelcnie), zistil , 
že základnými zlozkami sú čiastočne dehydratovaný haloyzit s prímesou kaoli
nitu a {3 kremeňa. 

Podmienky v zniku 

V záverečnej správe. V. Žur ek (1958) povazuJe ha loyzit za produkt pre
meny ryolitov postvulkanickou hydrotermálnou činnosťou. J. S 1 á v i k (1962) 
zdôvodňuje pri vzniku haloyzitu hypergénne procesy. Rozklad ryolitov a ich 
pyroklastík prebiehal podla tejto predstavy účinkom atmosferických vôd v ne
utrálnom až slabo kyslom prostredí v období medzi stredným sarmatom a vrch
ným pliocénom. Čiastočne zachovaná štruktúra materských hornín v spodnej 
časti halloyzitovej šošovky poukazuje na vznik in situ. Aj ked názor o hyper
génr1om pôvode je pravdepodobnejší, nemôžeme považovať celú problematiku za 
definitívne vyriešenú. 

Ekonornicko-technologické a ťažobné pomery 

Na základe Fe20 3 sa surovina rozdeiuje do troch kvalitatívnych tried. 

Tab IO 
Kvalitatívne triedy haloyzitu na ložisku Biela Hora 

1 
1. trieda 

1 
II . trieda 

1 
III. trieda 

Si02 44,0 % 47,0 % 65,0 ~n 
A)z03 33,0 % 300 00 25 0 % 
Fe20 3 0,4- 1,2 % 1,2 - 1,8 % l,8 - 2,3 ~o 

Surovina má mnohostranné použitie. Môže slúžiť ako plnidlo v papierenskom 
a gumárenskom priemysle. Ako prísada je vhodná v množstve 15 % pri výrobe 
porcelánu kde výrazne zvyšuje pevnosť a v množstve 10 % pri výrobe bieleho 
cementu. Haloyzit je dalej vhodný ako prísada do žiaruvzdorných materiálov, 
obkladačiek, v cukrovarníctve na odfarbovanie štiav a v metalurgii na výrobu 
silumínu. Surovina sa začala ťažiť v r. 1884 pod názvom kaolín, na výrobu pó
rovinových a žiaruvz.domých hmôt v Maďarsku. Ložisko je v súčasnosti otvorené 
40 m hlbokou šachtou. Za obdobie 1959 - 1970 sa vyťažilo 3400 t. Približne po
lovica tohoto množstva sa exportovala do Francúzska a Dánska . Na domácom 
trhu sa používal v tomto období pri výrobe elektroporcelánu a figurálnej kera
miky. 

Kameninové íly 

Reprezentantom kameninových ílov je ložisko Pozdišovce vo Východosloven
skej nížine. Ložiskové teleso je súčasťou „pozdišovskej štrkovej formácie" . Ma
teriál štrkov - pieskovce, rohovce, kremeň pochádzajú z flyšového pásma, len 
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ojedinele majú vulkanický pôvod (ryolitové tufy) . Vlastné ložisko je tvorené 

dvoma šošovkami , v ktorých sa koncentrujú hrdzavo-hnedé a sivé plastické íly 

s variabilnou prímesou piesčitej frakcie, najmä v spodnej čast i ložiska. 

Mineralogicke pomery 

Mineralogické zloženie pozdišovských ílov detailne študoval Rad z o V. 

(1963) . V podstate ide o polym inerálny psam iticko-aleuritový ( 35) íl (65 ). 

Pelitickú frakciu tvoria minerály zmiešaných štruktúr IM (54 ) . kremeňa, illitu 

a kaolinitu (44,2) a montmorillonitu (1 ,8 ). Na zložení psamiticko-aleuritovej 

zložky sa podieľajú predovšetkým kremeň (90) , živec, (5) , konkréc ie Fe a Mn 

hydrox idov, muskovit, granát, glaukoni t, biot it, a zirkón. 

Podm i enky v zn i ku 

Vznik ílov je pod fa S lá vi k a J. ( 1962) a Rad z a V. ( 1963) viazaný na 

stagnantné obdobia sedimentácie št rkov v miernych depresiách. Predstavujú re

deponovaný materiál z paleogénnych sedimentov flyšového pásma. Nepatrné 

množstvo montmorillonitu sa pravdepodobne viaže na znos materiálu z vulka

n ických oblastí. Kaolinit môže pochádzať z flyšového pásma , ale aj z produktov 

vetran ia vulkanických hornín. K sedimentácii „pozdišovskej štrkovej formác ie" , 

spo'. u so šošovkami ílov dochádzalo na jpravdepo:lobnejšie v ponte. 

140 \ f;J; 

fJ() 

125 

Obr. č . 4 
Geologický rez loži~kom Pozdišovce ( Zostavil J. Slávik -· 1963) 

l - štrkopiesky, 2 - pozd išovské íly, 3 - za ílované štrky, 1- 3 - p liocén. 

figure 4. 
1 - Gravelous sa nds. 2 - Pozdišovce Clays . 3 - Grave lous sands w,ith clay portion. (1 , 2, 

3 - Pliocene) . 

Ekonomick é -technologi c ké a ťažobné pomery 

Z technologického hľad iska sa íly klasifikujú ako surovina, vhodná pre vý

robu kameninových dlaždíc s červenou vypalovacou farbou. Okrem toho sú íly 

vhodné ako pojivo v odlievacích formách. Pozdišovské íly slúžia 400 rokov na 

hrnčiarsku výrobu a ludovú keramiku . Od r. 1969 ložisko tvorí hlavnú surovino

vú bázu pre výrobu dlaždíc v Keramickom kombináte v Michalovciach. 

Íly Košickej kotliny 

V Košickej kotline sú známe polohy redeponovaných ílov v dvoch stratigrafic

kých obzoroch. 
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1. 

1. Pliocénne í!y ,,košickej štrko·vej formácie" ; reprezentujú sedimenty plytkých 

prietočných jazier, kde sa v centrálnej časti usadzovali pelity a v okrajových čas

tiach produkty psefiticko·psamitické. Ich použitie je limitované granulometrickou 

variabilitou a vysokým obsahom frakcie nad 20 mikrónov. 

2. !ty „kolčovského súvrstvia" s nejasným stratigrafickým postavením repre

zentujúcim podľa Č ver č k a ]. 0964) spodný sarmat-vrchný tortón , v mor

skom až brakickom vývoji. Predstaviteľom tohoto typu je ložisko Tep;ičany Vi 

r;ícná. 
Úžitková zložka sivých ílovitých aleuritov sa koncentruje v dvoch navzájom 

oddelených šošovkách polohami nebilančných, pestrých ílovitých aleuritov. 

Úžitková zložka reprezentovaná sivými ílovitým alturitami sa koncentruje 

v dvoch šošvkách navzájom odde!ených, polohami nebilančných, pestrých ílovi

tých a leuri lo\·. 

z 7- 15 

v 
r 16 7-18 

7·19 7- 20 

o o 

Obr i: 5 
P1i<-cny geologickf rez lokalitou Tepličany - Viničná (Zos!avil E. Dubra · · 1970 ) 

l h! ína a lesná pôda - kvartér, 2 - hnedé pel.itické a leuri ty, 3 - ~ivé pelitícké aleuríly, 

4 - psa111í1í cko-psefi1ícké detrítícké súvrstvíe, 2 - 4 - vrch, tortón - sp. sarmat „kolfovské sú· 

vrst vic ... 
Fiµurc 5. 
Transvers, Geo!ogical Section of tbe Locality Tepličany - Viničná 

l f ortsô soí! loam - Quatcrnar) . 2 - Brown pelitíc aleuri tes. J - · Gre, pelítíc a]eurí tes. 

4 - P,;: mmi,c - psephíte det rítal complex. (2, 3, 4 - Uppcr Tor tonian-L<,wer Sarrna tía::i 

., Kolčo•, Complex" . 

M ine ralo g ické pomery 

Pelitická frakcia íloví tých aleuritov je zložená 
má obyčajne prevahu nad kaolinitom typu 
montmorillonitu sa pohybuje v rozmedzí 1-5 %. 

z diokatedrického illitu , ktorý 
„ fire-c!ay". Prímes Ca - Mg 

Tab. IO 

Medzné hodnoty chemických analýz ílov z lokality Tepličany Viničné 

Si02 Ah01 Fe201 TíO, 

65 - 74 00 8,7 -21,5 ~o 1,4-5,96 OÓ 0,8-1 ,2 "o 

1 I. šošovka 63 - 75 L1 5-22,4(1 1,5-5,19 0,6 - 1,1 

CaO K20 Na20 

!. šošovka 0.4-1,1 % 2,1-3,0 % O 1-0,8 % 

11. šošovka 0,4 -· 0,9 1,2-3,0 0,5-0,3 
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Podmienky vzniku 

ílovito-aleuritické sedimenty vznikli v období s pokojnou sedimentáciou 
v plytkovodnom prostredí so znížen::>U salinitou. Dobra E. (1970) predpokladá 
zdrojovú oblasť v paleozoiku Čiernej Hory a v neovulkanitoch Slánskych vrchov. 
Sedimentačný priestor sa postvulkanickou činnosťou obohacoval H2S, účinkom 
ktorého vznikol markazit a neskôr druhotne limonit s jarozitom. Celý komplex 
„kolčovského súvrstvia" sa začlenil do spodného sarmatu až vrchného tortónu 
len na základe palynologického štúdia. 

Ekonomicko-technologické a ťažobné pomery 

Nežiaruvzdorné íly so svetlou vypaľovacou farbou sú vhodné ako prímes pre 
výrobu kameniny a jemnej keramiky (dlaždice, slinuté :>bkladačky, pórovina, 
zdravotná keramika), v zlievárenstve ako ílove pojivo pre ťažšie odliatky. Prvé 
zmienky o ťažbe ílov z oblasti Tepličian sa datujú od r. 1817, kedy sa tieto ťa
žili pod názvom „biela hlina" a spracovávali v manufaktúrnej výrobni v Koši
ciach (porcelán , kamenina) . V r. 1840 manufaktúra, pre nedostatočný odbyt , za
nikla . Podrobný prieskum sa na ložisku ukončil v r. 1971. 

Kotliny stredoslovenských neovulkanitov 

Ide o severné výbežky Bátovskej kot liny, Žiarsku a Slatinskú kollinu. Kaoli
nizácia v tejto oblasti postihia vulkanické horniny prevažne vrchnotorton-sarmat
ského veku. Stretávame sa tu, v rámci jedného výskytu, práve tak s prejavmi 
kaolinizácie in situ, ako aj s redepozíciou produktov rozkladu na krátku vzdia
lenosť. Pre celú oblasť je charakteristická velká kvalitatívna variabilita v obsahu 
úžitkovej zložky, čo zatiaf spôsobovalo, že napriek značnérnu úsiliu využívať ke
ramické suroviny, s ťažbou sa nezačalo. 

Ložisko žiaruvzdorných ílov Pukanec 

Litologické členenie ložiska urobil Po 1 a še k S. ( 1961) . Princíp tejto sché
my je znázornený na priloženom profile. Stratigrafické členenie sa urobilo len 
na základe analógie s geologickými celkami vystupujúcimi v Bátovskej kotline 
a v Kremnicko-štiavnickom pohorí. Takéto porovnávanie však naráža na značné 
ťai.kosti pre odlišný vývoj sedimentov na vlastnom ložisku. Úžitkovou zložkou 
sú polohy s plynulými prechodmi od kaoliniwvaných tufov a tufitov ku 
kaolinický ílom s vefmi variabih1ým zastúpením pelilic:kej frakcie. Mo:nosť 
tohoto komplexu sa pohybuje od 2 do SO m. 

Mineralogické pomery 

Mineralogickému zloženiu pukaneckých ílov sú venované práce Mi ší k a M. 
- Číčela B., Markovej M . (1957, 1958, 1959) a Barmana M. 
(1964) . Produktívne súvrstvie je tvorené kaolinitom typu „fire-clay", často 
s charakteristickými makrokryštálikami červíkovitého tvaru ( Bacillarites), dalej 
haloyzitom a alofánom. Kvantitatívne zastúpenie jednotlivých minerálov, ako 
aj vzájomný vzťah a priestorové rozšírenie je v detailoch nie objasnené. V ťažkej 
frakcii (priemerný obsah 16 % ) sa koncentruje predovšetkým ilmenit, siderit 
a zirkón. Na veľkú kvalitatívnu variabiiitu poukazujú aj medzné hodnoty che
mických analýz v tab. 11. 
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Tab 11 

Chemické zloženie ílov a kaolinitu v prirodzenom stave na ložisku Pukanec. Analytik Holička 

R. GÚDŠ Bratislava. 

Si02 
AhOJ 
Ti02 
MnO 
Fe201 
FeO 
P20 s 
CaO 
MgO 
K20 
Na20 
str. suš. 
str. žíh . 

0hr. č . 6 

1 

1 

2í'ooo;I 
~ 

1 

medzné hodnoty kaolinit bacillaritového 
v % typu 

40,42 - 49,21 41,84 
22,64-32,47 32,46 

0,07-0,80 0,40 
0,01 - 0,06 0,04 
1,20-9,95 1,64 

- 3,19 
0,Ql-0,04 stopy 
0,95 -3,00 1,40 
3,35 - 1,29 1,82 
0,06 - 0, 18 0,25 
0,04 - 0,48 0,20 
2,72- 4,37 3,64 

J0,68 - 23,20 12,92 

S~ í- 7\vvvvv\ 

Geologický rez ložiskom Pukanec (Zostavil S . Polášek - 1960) 

1 

1 - hliny, sutiny - kvartér, 2 - andezitové štrky , 3 - nadlo'i.né llovíto-tufmkké súvrstíve, 4 -

uh lie, 5 - íly, 2 - 5 - vrch. sarmat, spod panón ó - podložné ílovito-tufitické kaolínizované 

súvrstvíe, 7 - tufy, 8 - andezity, aglomeráty, 6 - 8 vrch. tortón, sp. sarmat. 

Figure 6. 
Geological Section of the Deposit Pukanec 
1 - · J.oam, scree- Quaternary. 2 - Andesite gravels. 3 - Overlyi,ig clayey - tufliti c complex. 

4 - Coal. 5 - Clays (2, 3, 4, 5 Upper Sarmatien - Lover Panonnian) . 6 - linderlying 

clayey - tufitíc kaolínizetl complex . 7 - ľufls . 8 - Andesites, agglomeratcs. (6, 7, 8 -

Upper Tortonian J.ower Sarmat ian). 

Podmienky vzniku 

Na priebeh kaolinizácie andezitových pyroklastík sa vyslovili dva odlišné 

názory. Mišík M. B. Č:íčel M. Marková (1958, 1959) , 

zdôrazňujú pôsobenie hydrotennálnych roztokov pozdlž lineárnych pásiem S - J 
smeru a neskôr pôsobenie pos tvulkanických roztokov, ktoré sa uplatnili v regio

nálnejšom rozsahu. Naproti tomu Po 1 á š e k S. (1961) považuje sa najdôle

žitejší proces klimatické povrchové vetranie, pričom pripúšťa len lokálnu pôsob-
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nosť hydrotermálnych roztokov. P ro::es rozkladu sa odohrával po vzniku podlož
ného vulkanického komplexu, to znamená, že ho môžeme situovať do vrchného 
sarmatu až spodného panónu . 

JZ 

361 21 

+ r1 + + . s + :Jqt., 
+ + + + 

+ + + + + + + + + + + + + 
JOOm 

.. , 
+ + + + + + 

s' •· :•:•"' 6r..;--:;::-:;i 
~ L -±-.L.J 

Our. č . 7 
Geologický rez ložiskom kaolínu Podbáj (Zostavil P. Moško - 1971) 
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1 - ílovité hliny - kvartér, 2 - lírnnokvarcit, 3 - kaolín, 4 - kaolinizované ryolit . tufy 
a ryol i•y, 5 - ryolit. tufy, 6 - ryolity, 2 - 6 - sarmat, sp. panon. 
Figur~ 7. 
Geological Section of the Kaolín Deposit Podháj 
1 - Clays -- Qualermary . 2 - Lirnnoquartzi tc. 3 - Kaolíne. 4 
and rhyolites. 5 - Rhyolites tuffs. 6 - Rh}olites . (2, 3, .;, 5, 6 
nían) . 

Kaolinired rhyolilPs tuffs 
5ar'llation Lower Panno-

l:.konomicko-technologické a ťažobné pomery 

Pukanecké íly sa z technologického hľadiska rozdeľujú na keramické a ziaru
vzdorné ( hranica 26 sž). Všeobecne sa konštatuje výrazné kolísanie žiaru vzdor
r.:is:i, čo &:.ívisí s vanabdnym obsahom ílovej frakcie v surovine. Kvalita suro
viny sa úpravou, pomo::ou hydrocyklónov v laboratórnom meradle, podstatne 
zlepšila (Lešták P. - Holička R. - Číčel B.1957, Holička R. 
1959), ale pri vysokých nákladoch. V záverečnej správe z roku 1963 sa hovorí 
o vhodnosti suroviny na výrobu šamotu len na základe orientačných laboratór
nych skúšok. Od roku 1963 sa k ďalš ím prácam neprikročilo pre veľkú \'a rié! 
'.J ilitu uži tkO\·ej zložky a vysoké náklady pri jej úprave. 

Záver 

Na základe urobeného rozboru ílových surovín na Slovensku (okrem bentoni
to·✓ ) môžeme vysloviť niekoľko zásadných poznatkov o ich podmienkach vzniku, 
priestorovom rozšírení, geologickej pozícii, mineralogickom zložení a ekonomicko
technologickom význame. 

P od m i e n k y v z n i k u, p r i es t or o v é r o z š í ren i e a g e o 1 o g i c k á 
pozícia. 

Z genetického hľadiska vyčleňujeme dva základné typy surovín 
l. Zvelrávacie loziská kaolínu a haloyzitu. 2 . Sedimentárne ložiská kaolinických 
a polyminerálnych Uov. Tieto ložiská sa koncentrujú v š tyro::h oblastiach. 



Je to Lučencká kotlina, Výcho::loslovenská nížina, Košická kotlina a ko:
liny stredos!ovenských neovulkanitov. Tieto oblasti už doteraz sústredili 
najväčšiu pozornosť Geo'ogického prieskumu, n . p., a ostatných pracovísk, ktoré 
sa zaoberajú štúdiom ílových suro•1ín. Okrem týchto môžu v budúcnosti prísť do 
úvahy neogénne sedimenty severných výbežkov Podunajskej nížiny v sladkovod

nom vývoji, kde môžeme očakávať predovšetkým sedimentárne ložiská polymine
rálneho zloženia a oblasť kryštalinika Tríbeča, Magury a Žiaru, kde poznáme 

• na viacerých miestach (Jedľové Kostoľany, Bojnice, Rudno ) indície kaolinizova

ných granitoidov. 
Do~eraz sa v regióne Západných Karpát nepodarilo presne stanov iť obdobia, 

v ktorých prebiehali procesy tvorby ílových minerálov zo skupiny kaolinitu v pô
vodných kôrach zvet rávania . Domnievame sa, že tieto pro::esy sa n:ijpriaznivejšie 
uplatňoval i v dvoch etapách. Jednou bolo obdobie pred oligocénom :t druhé po

čas sarmatu . Pritom sa ukazuje, že na východnom Slovensku prebieha!o vetranie 

kaolirilckého typu dokonca ešte aj v pliocéne. 
Najvýznamnejším útvarom pre akumuláciu sedimentárnych ( redeponovaných) 

ílových surovín v Lučeneckej kotline a Košickej kotlir.e ie ne5porne vrchný oti

céu. Ten!o útvar p:)Važujeme za n:1jperspektívne1ší pre ten to genetický typ 
v ce1ej oblasti západnych Karpát. Pri vyhľadávaní zvetrávacích ložísk je potreb
né D2 JYäči;iu pozornosť venovať porfýroidom gemeríd . 

Mineralogické zloženie 

Pri doterajšom štúdiu sa je:inoznačne potvrJ i!a úzka vzájomn:i sú·;is! o;,ť medzi 
mineralogickým zložením ílových surovín a ich technologickými vla stnosťam i. 

Po:lstatnými ílovými minerálmi na sledo·;aných ložiskách sú kaolinit a ílove 

sľudy . Vo vulkani::kých oblastiach pristupu1e veľmi čas 'o haloyzit. Na ložiskách 
zvetrávacích ( in situ) sa stretávame so štruktúrne dobre usporiadaným kaolini
tom tr ik linického typu, ktorý je vhodný pre n:i ročnejšie aplikácie jemnej kera
miky. Na ložiskách sedimen 'árnych (redeponovaných) je to obyčajne kaolinit 
s nedokonale uspori adanou štruktúrou. Má jemnodisperzný vývoj, vysoký obsah 
medzivrstevnej vody a významne ovplyvňuje technologické vlastnosti v tom zmys
le, že okrem žiaruvzdornosti ma jú tieto suroviny takmer optimálne vlastnosti pre 

keramickú výrobu. Potvrdil sa veľký vplyv ílových sl úd u obidvoch základných 
genetických typov, čo sa prejavuje predovšetkým pri slinovateľnosli a vypaľova

cej farbe. 
Súčasná báza ílových surovín na Slovensku umožňuje zabezpečiť výrobu širo

kého sortimentu keramických výrobkov. Okrem ložiska haloyzi tu Biela Hora pri 
Michalovciach sa všade uplatňuje povrchová ťažba . Najväčší ekonomický uýzMm 

a perspektíiiy má nesporne o blasť Lučeneckej kotliny s ložiskami kao'.ínov, žiaru

vzdorných a kameninových ílov. V súlade s tým sa pristupuje predo\·še:kým 
v tejto oblasti k budovaniu výrobných kapacít. 

Doporučil : Samuel Hruškovič Geologický prieskum, n. p ., 
Spišská Nová Ves 
Katedra nerastných surovín UK, 
Bratislava 
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Ložiská ílov Lučeneckej kotliny. 

1 

stav prieskumu 1 loi isko okolné horniny a geol. geol. po~lcia obsah užitk . 
obsah škodlivín použitie dobývacie 

jednotky ložiska zložky podmienky 

Tomášove - vápnité piesky - oli- levant sivé plastic. zmrašt. po vý- 1 žiaruvzdorné, povrchová predbež. GP, Halič goco!n, ro1.loicné ande- íly pale 18 - 21 % doporučujú sa ťažba ukončený v r. zit. tufy - vrch. tor- sivé piesčité obs. piesč . frak- prehodnotiť do 1966 zásoby tón ii cie nad 20 °o kategórie kat. C1, 2 piescité !ly - kvar- kameninových 
tér 

Halič- vápnit piesky - oli- levru1t ivé a béžové zmrašt. po vý- žiaruvzdorné, povrchová vyhladávaci GP 
Kopáň gocén, rozloiené ande- plastické ily pale 18 - 20 % k.a meninové ťažba ukončený v r. zit. tufy - vrch. tor- ojedinelé výsky- 1962 tón ty čiernych vy- zásoby kat. piesčité !ly - kvar- taven!n C1, C2 tér 

Gregorova kaoliniz. fylity - pa- levant sivé plas tické kiameninové povrchová podrobný GP Vieska leozoikum Gemer!d lly ťažba ukončený v r . siene a piesk - oli- sivé plastické 1967 1;océn, !ly zásoby kat. Kremitl' piesky čierne !ly s or- rastlinné pre- keramoperli t, C1, C2 kvarťr ganickými lát- uholnené zvyšky sanitná kera-
kami mika ( ?) 

T nica fylity a kremence Ie ant sivé plastické žiaruvzdorné, povrchová podrobný GP paleozoikum geruer!<I !ly kameninové, ťazba ukončený v r. 
čadiče a adičové tu- keramoperlit 1964 fy pliocén zás. kat. B, Ci. ily s polohami strkov C2 - kvartér 

Kalinovo- fylity - paleozoikum levant sivé plastické vys . obs. piesč . žiaruvzdorné, povrchová podrobný GP Mier gemerf<l pie~i:i1 .l lly lly fr rastlinné kameninové ťažba ukončený v r. a štrky - kvartér sivý piesčitý II preuholnené 1962 
čierne íly s or- Lvyšky zás. kat. B, 
ganic. látkami C1, 2 
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Deposits of Clayey Raw Material1, in Slovakia 

IVAN KRAUS - IVAN HORVÁTH - EDUARD DOBRA 

Deposits o.f clayey raw materials predomínantly employed in ceramic industry are 

found in Slovak.ia in the Lučenecká kotlina Basin area. extended at the southern mar
gin o the Veporide and Gemeride crystalline, in the East Slovakian Lowland and the 
Košická kotlina Basin in eastern Slovak.ia and in basins o the centra! Slovakian 
neovolcanics. 
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On the basis of up to present knowledge we distinguish two fundamental types of clayey raw materials : 
1. Residual deposits of kaolín and halloysite. 
2. Sedimentary (redeposited) deposits of kaolín and polymineral clays. 

Deposits ,of the Lučenecká. kotlina Basin 

The Lučenecká kotlina Basi.n is the most important area of k:aolÍIIl.S, refractory and stonewaire clays in Slovakia. 
A residual kaolín deposit, connected with the Paleozoic crystalline Gemeride complex in its origin, is represented at the locality Horná Prievraná. As mother rocks porphyroids and vairious types of phyllites are considered. The layer of kaolín reaches maximum thíckness 25 m . The pelitíc fraction of kaolinized metamorphites is composed of kaiolí.ni.te, wl th well ordered sbructure and clay núcas Petrographii.c oompoo.i.tion of mother rocks influences mineralogical composition and chemism of desintegration products, what is mainly apparent at alkalíi and Fe+ 3• The kaolin originated by desintegration of porphyroids is of best quality. ChaTacteristic is its increased Na content, what is connected with the origin of Na, K variety of clay mica-brammalite and the low content of Fe+ 3• After increased plasticity kaolín is a raw material suitable for production of chína, sanitary ceramics and facing tiles. 
Sedimentary deposits of c1ays in the Lučenecká kotlina Basin occur JJl the comJ)lex of the so called „Poltár Formation", Upper Plíocene in age. The whole complex is formed by clays, sands a nd gravels with mutual transitions. Thickness of pelitic lavers is variable. maximum 20 m . The clayey mineral essentially represented, determining the fundame:ntal 1echnologica.l properties, ls finely dispersed kaolimiite with disordere::l structure In some cases admixture oď clay mloas and halloyS!ite is present. Montmorillonite, mixed IM structures, gibbsite and diaspore are scarcely present. The resources of refractory clays are limited. In the last period considerable resources of stoneware clays of good quality have been proved. 

Depos its of the East Slovakian Lowland 

Deposits of two fundamental m ineralogical- technological types are present there: 1) Deposits of halloysite. 
2) Deposits of polymineral clays. 

The first type is represented by the deposit Biela Hora near Michalovce. The raw material is formed by partialy dehydrated halloysite, kaolinite and quartz. V. ZUBEK (1958) considered halloysite as alteration product of Šannatian rhyolites and theír pyroclastics by post-volcaníc hydrothermal activity. J . SLAVIK (1962) explaíned the origin of the deposit in hypergene way, in the period between the Middle Sannatian and Upper Pliocene. The raw material has multilateral use in ceramic, paper, rubber and foodstuffs industry. 
The second type is represented by the deposit of stoneware clays near Pozdišovce. The lenticles of clays are found in the psephite-psammite complex of the so called ,.Pozdišovce Grave! Formation" . Upper Pliocene in age. There is psammite-aleuritic clay formed by minerals of mixed structures of IM type, also by illite, kaolin ite and small admixture of montmorillonite. The raw material is used for production of stoneware tiles with red baking colour. 

Deposits of the Košická kotlina Basin 

In the Košická kotl ina Basin layers of redeposited clays are known in two stratigraphic horizons, till now without more practical importance. 
1. Upper Pliocene clays of the so called .,K ošice Grave! Formation" are represented by sediments of shallow lakes flowed through. deposited in small lenticles mostly of not-balance extent amidst the psephite-psammite complex. The use is also limited by granulometrie variability and high per cent of the fraction more than 20 micrometers. The essential oomponent is kaolinite with structure imperfectly ordered with 
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admixture of clay micas. They are exploited to a small extent for production of facing 

tiles near Rudník. 
2. Clays of the „Kolčov Complex" wŕth unclear stratigraphic pooition representing 

Lower Sarmatian to Upper Tortonian in marine to brackish development according 

to J. CVERCKO (1964). There are clayey aleurites oomposed of clay mica and kaolinite 

w.ilth di.sardered str.ucture, wi'th Sm!3lll admixture of manrtmcmiIDanite. They aore 

essentially not refractocy clays with light buming colour. The deposit is depreciated 

by layers with increased content of colouring oxides. Its exploitation has not started 

so far. 

Deposits ot Basins in Neovolcainial of Central Slovakia 

The ,nor,thenn promonrories of the Báitxwská ikotlliala Basin, ithe ba&iJns of Ziarska kotlina 

and S1at.i1Ilská kotLina Basin aire ooncenn.ed there. In this area ka.olá!n!iza!tion predomi

nantly affected volcanic rocks Upper Tortonian- Sarmation in age. At one occurrence 

we encounter there manifestations of kaolinization in situ as well as redeposition of 

decomposition products ata short distance. For thewhole area the great qualitative va

riability in the content of commercial component is characteristic, what so far has 

oa.1.ISed thart; ceraan.ic iraw materials were not utiliized in spite of oonsidemble effort. 

In this area most attention has been paid to the deposit of refractory clays near 

Pukanec. There are argillitized pyroclastics and clays of kaolín type with admixture 

of halloysite and allophane. Explaining the origin, M. MIŠIK - B. CICEL - M. MAR

KOV A (1958, 1959) emphasize the action of hydrothermal solutions along linear zones 

striking N-S, S. POLASEK (1961) hypergeme processes, on the contrary. As a conse

quence of the varia!b.le oontent of .clayey traotion the deposj,t has ,not been expl.oi.ted 

so far. 

550 



• 

MINERALIA SLOVACA ROC. 111 . [1971) č . 12-13 

Ložiská diatomitov na Slovensku 

STANISLAV POLÁK 

Diatomites. 

Les diatomitcs appartiennent aux matieres premieres ä une grande possibilité ďutilisauon 
pra1iq11e qui résulte de !eur caractere pétrographique ct de la thanocénosc des Diatoma
reae (agents de filtration, matériaux absorliar,ts, isolants, légers etc. ) . 
En Slovaquie, on connait 2-3 gisements industriels des diatomites au débit moyen les
qucls ne sont pas exploi1és quoique !eur qualité technologique soit favorable. La cause 
se trouve dans la qualité des diatomites laquelie ne convient pas pour les produits exi
gean les parametres intemallonaux. 
ľauteur apporte de nouvelles in!ormations sur les types principaux des gisements el sur 
la qualité des diatomites. 

Slovenské ložiská diatomitov a sedimenty so zvyseným podielom thanatocenóz 
diatomáceí sú známe hlavne z oblastí kenozoického vulkanizmu (najmä v stre
doslovenských neovulkanitoch) a v ich perifériách. Kedže do u~atvorených lim
nických panvičiek, kde tieto sedimentovali, sa dostával mimo aktívnych popolo
vitých častíc ( zdroj Si02?) občas i splavovaný vulkanogénny materiál rôznej 
granulometrie, diatomitové polohy sú často iba vložkami v tufitických sériach 
alebo i tufo:::h . Na vyše v niektorých oblastiach mladšie efúzie vulkanitov ne
znamenali často iba prudké vyznenie limnickej fácie ale môžu predstavovať aj 
element maskujúci ložisko prípadne veľkú prekážku v podobe pevného nadložia . 

Po stránke petrografickej bývajú slovenské diatomity miestami výrazne litofi
kované ( tripel až leštivé bridlice). Zriedkavejšie sa objavujú vložky lupeňovitého 
diatomitu (ložisko Dúbravica) . V dôsledku laterálnych prechodov do pelitických 
tufitov je hranica medzi vlastným diatomitom a okolitými horninami často ne
jasná, prípadne do diatomitov bývajú začlenené i tufity s menlivým podielom 
alebo vložkami vlastného diatomitu ( hlavne na ložisku Bory) . 

Hoci diatomity z niektorých slovenských lokalít sú podľa mnohých výskumov 
po vhodnej úprave i perspektívnejšie pre najnáročnejšiu výrobu kremelinových 
filtračných hmôt (ložisko Močiar) ako borovanská surovina (] . Ba b č a n -
O. Rose n kr a n c 1964) , boli doteraz iba v nepatrnom rozsahu exploatované 
a to iba pre najpodradnej šie účely ako maliarske hlinky (Močiar) alebo ľahké 
stavebné hmoty. Ďalsí výskum použitelnosti resp. technológie úpravy je zastave 
ný pre zaistenie náhradných hmôt (napr. perlity) . 

Napriek veľkému počtu výskytov diatomitov na Slovensku (Turová, Horná 
Štubňa, Orovnica, Sliač a iné) bol doteraz urobený prieskum iba na troch loka
litách (Dúbravica, Močiar, Bory) a to z hľadiska možností použiť diatomity 

• hlavne ako ľahčenú stavebnú surovinu, izolačné výrobky a prípadne pre filtračnú 
kremelinu. Exploatačne a technologicky najvýhodnejšími sa ukázali ložiská Dúb
ravica ( 1,5 km východne od obce rovnakého mena, 16 km cxl Banskej Bystrice) 
a ložisko Močiar (severne od Banskej Štiavnice) . Na ložisku Bory (1 km SSV 
obce Bory, asi 10 km V JV od Levíc) tvorí diatomit ( v priemyselných zásobách 
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surovín) iba vložky a šošovky asi s 20 % -ným zastúpenim, ( L. La c k o, J. Minko a P . Sobolič, 1960) . 
Stav priemyselných zásob na uvedených ložiskách je tento (na ložisku Bory 

iba kategórie C2) : 

Dúbravica - kategória B 
kategória C1 
objemová váha 
vlhkosť 50 % . 

Močiar kategória B 
kategória C1 
objemová váha 
vlhkosť 42 % . 

599 tis. m3 
( = 719 kt), 

464 lis . m3 ( = 557 kt), 
v pôv. stave 1,2 t/ m3, 

986 tis. t, 
1227 tis. t, 

v pôv. stave 1,4 t/m3, 

Aj ked urobený prieskum nevyčerpal celú možnú plochu ložiska, resp. indície 
na jeho periférii (s komplikovanejšími exploatačnými pomermi) , predsa ide zrej
me o ložiská strednej veľkosti a objemu suroviny. Keďže ostatné známe výskyty 
diatomitov nemajú charakter ložísk, v ďalšom sa o nich nehovorí. Ich celkový 
počet sa zrejme i v budúcnosti môže rozširiť o ďal š ie objekty, avšak pravdepodob
nosť ich pozície vo výhodných povrchových exploatačných podmienkach je malá. 

Geologická pozícia a stavba ložísk. 

D iatomi tové ložiská v oblasti stredoslovenských neovulkanitov majú zhruba 
rovnakú geologickú pozíciu. Sú to vlastne po!ohy a lentikulárne telesá v limnic
kých sedimentoch, ktoré vypÍňali fosílne intravulkanické depresie alebo perifér
ne panvičky priamo vo vlas tnom karpatskom substráte neovulkanitov. Podľa in
tenzity a dosahu produktov vulkanizmu bol sedimentačný cyklus v jednotlivých 
panvičkách uzavretý na rôznej časovej a výplňovej úrovni. Následná erozia 
a denunciácia miestami čiastočne neporušila hrubý pôvodný charakter pánvy (lo
žisko Dúbravica) ale inde ( najmä v starších objektoch) viedla až k úplnej in
verzii reliéfu a tým k obnaženiu diatomitových polôh ( väčšina ostatných ložísk 
a výskytov). 

Typické diaton itové ložisko Marku ška (S. Po 1 á k, 1961 a 1963) leží 
v doline rovnakého mena západne a severozápadne obce Močiar ( asi 10 km SSV 
o::! Banskej Štiavnice) uprostred tortón - sarmatského vulkan ického komplexu. 
neďa leko rozhrania staršej 2. a mladšej 3. andezitovej fázy, reprezentovanej vý
raznejšie porfyrickými andezitmi, dacitoidnými andezitmi a dacitmi (pozri obr. 
č. 2). Andezit prevažne pyroxenický ( 2. fázy) tvorí prirodzenú západnú a se
vernú hranicu ložiska. V južnom smere sa ložisko ponára pod mladšie pyroxén -
amfibolické andezity a ich pyroklastiká a postupne sa vykliňuje. Vlastné diato
mitové ložisko vystupuje vo vrchnej časti tufického súvrs tvia (pozri obr. č . 3) 
s pestrou litológiou a generálnym sklonom na SV, teda takmer paralelne s kon
figuráciou terénu. Smerom na východ postupne prechádza do tufitov, ktoré sú 
tu vo vrchnej časti spätne hypergénne rozložené na ílovité sedimenty. 

Pri celkovej dížke ložiska temer 2 km ( smer S - J) a širke do 350 m je moc
nosť v južnej časti okolo 6 m, ktorá sa postupne severným smerom zvacsu1e až 
na 34 m (čistá ložisková mocnosť 28,2 m), ale táto časť je prestúpená už mno-
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Obr. č. 2 
Geologická mapka 
tového to-iiska pri 
(POLAK 1962) 

diatomi
Močiari 

1 dacitoidné andezity; 
2 - pyroY.én - amfibol -
Liotkký ande1.it !.; 3 -- py
rox•!nkký andezit; 4 - tu
fitv ( pic~čité zlepenco
vitÉ l ; 5 - diatomitové lo
ži~k,, (šrafované pri skrývke 
112.d 5 m) ; 6 - pyroxén 
- afibol - biotitický an
rlezit 11. ; 7 - ryodacity a 
ryolity. 8 - zosuvy; 9 -
kvartér. 

Fíg. 2 
Geological Map of the Dia
tomite Deposit near Močiar 

1 - Daciwid andeJites; 2 
Py roxene ·amphibole-bio

ti tc andc3ite !.; 3 - Pyro
xene ande~itc; 4 - Tufites 
(sandy-conglomerate) : 5 -
Diatomite deposit (hatched 
at ovcrburd,::n above 5 m) ; 
6 ľyroxenc-amphibole
biotite nndcsite II .; 7 
Rhyodacites and rhyolítes ; 
8 -- Slid.:l; 9 - Quater
nary. 
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hými vložkami tufitov. Kolísanie hlavných parametrov dielčích partií ložiska 
charakterizujú tieto hraničné hodnoty: 
čistá mocnosť ložiska od 
mocnosť delúvia 
objemová váha v pôv stave t, m 1 

objemová váha po vysušení t/m3 

obsah SiO2 v sušine v % 
AhO1 
Fe2O1 

24,10 m 
1,95 n: 
0,97 
0,43 

74,83 
8,69 
3,18 

do 3,38 m 
9,0'.:l m 
1,61 
0,93 

64,78 
14,46 
6,81 

V dobývatelnej časti ložiska vystupujú v nadloží ložiskovej polohy iba delu
viálne a eluviálne skrývkové hliny. Typický profil ložiskom je vidno na obr. č. 2. 

Podobná spätosť diatomitových polôh so sedimentárne-vulkanogénnym kom
plexom je zjavná i na iných ložiskách a výskytoch. Jedine na ložisku Dúbravi
ca je sedimentárny cyklus ukončený pliocénnymi štrkmi, takže jeho horná ča
sová hranica vzniku je otvorená (I. Kr a vi a n s ký a S. O č e náš 1960, J. Bako 1958, 1. Kravjanský 1962) . Hlavné parametre ložísk sú vidi
teiné z tabuľky č . 1. 

Petrograficko-mineralogické pomery ložísk. 

Z petrografického hľadiska predstavujú slovenské diatomity rôzne spevnené se
dimenty s podstatným zastúpením schránok diatomáceí, ktoré na rozdiel od ty
pických rozsievkových zemín sa po vysušení práškovite nerozpadávajú, ale zostá
va jú v podobe hrudiek a prípadne ostrohranných polyedrických úlomkov a tabli
čiek. Miestami je nápadný miskovitý lom. Preto bývajú aj rôzne označované ( tri
pel, savá bridlica, leštivá bridlica) . Často sa však na jedinom ložisku vyskytu je 
viacero takýchto typov v rôznom plošnom i lateriálnom za~túpení. 

Medzi hlavné zložky slovenských diatomitov patria najmä schránky Melosír, 
Fargilárií, Synediér, Naviculí, Cymbél a iných, ktoré sú v rôznom stupni zne
čistené prímesou klastických zrniečok kremeňa, živcov, muskovitu a ďalších mi
nerálov (biotity, pyroxény, zirkóny a ďalšie) . Dôležitú úlohu hrá najmä prímes 
ílovitých minerálov, ktoré sa spolu s opálom zúčastňujú na zložení tmeliacej 
hmoty schránok (obyčajne kaolinit prípadne illit) . Okrem toho nachádzame 
i úlomky iných organizmov najmä ihlice húb, schránky foraminifér, radiolárii 
a silicoflagelát. Ihlice húb často tvoria po chemickom rozplavení až plstnaté agre
gáty (F. N e mec 1956) . 

Podiel týchto základných komponentov diatomitu a rodové zastúpenie diato
máceí sa výrazne mení podľa jednotlivých lokalít, ale v dôsledku meniacich sa 
sedimentačných podmienok i na tom ktorom ložisku. Z toho vyplýva celý rad 
zmien v petrografickom zložení, vo fyzikálne-mechanických vlastnostiach i che
mickom zložení. Navyše tu vystupuje progresívna litofikácia pôvodného sed imen
tu a prípadne retrográdny rozpad v hypergénnych podmienkach. Všetky tieto 
okolnosti sa odzrkadiujú v možnosti úpravy suroviny a jej technologickom po
užití. Žiar pre tieto účely nie je možné stanoviť jednostranne kritériá. 

Z diatomáceí, zastúpenými v slovenských diatomitoch, možno uviesť ako charakteristické pre hlavné lokality tZ. Reháková 1958, 1960) . 
Dúbravica: Melosira, Fragilária , Navicula, Cymbella, Syneilra (málo homogénne zloženie vo vertiki lnom smere i v ploche ložiska) . 
Mučiar : Fragilária a Synedra (spodná časť ložiska), Melos•ra distans (refr1zkovité kolónie najmä vo vrchných častiach ložiska) . 

Ide prevažne o sladkovodné rozsievky; halofilné, sú pomerne zriedkavé. 
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Obr. č . 3 
Charakteri ;tirký profil diatomitovj m ložiskom Markuška na Močiari (POLAK 1962) . 1 Ilbkové segmenty: 1 - svahová hlina; 2 - diatomit brekciovitcj textúry s primieiíanými úlomkami tufodiatomitov a tufitov, v najvrchnejšej čas t i so zátckmi hlín (hypergénna zóna ložiska) ; 3 - diatomit vrstevnatej textúry; 4 - nazelankavý slabo piesčitý tufit s vrJtv ičkami tufodiatomitu; S - výrazne vrstevnatý diatomit; 6 - zlepencovitý tu fit ; 7 - kvalitný diatomit s dvoma polohami (do 40 cm) zlepencovitého tufitu (vrstevnatosť 310°/ 13° na JV), 8 - piesčitý až zlcpencovitý tulit, v spodnej časti s výraznou vrs tevnatosťou (325°/ 17° na SV) ; 9 - kvalitný diatomit , prechod zo zlepencovitého tufilu do diatomitu je pozvolný; 10 - pobha zlepencovitého tufitu; 11 ·- dia tomit; 12 - sivý piesčitý tufit (dislokáciou porušený) . 

Fig. 3 

Cbaracteristic Profile of tbe Diatomite Dei:)osit Markuška at tbe Močiar 
Deep-seated segments : 1 - Slope loam, 2 - Diatomite of brecciatcd structure with admixed fragments of tuffo-diatomites and fuffites, with inflows of loam in the uppermost part (hyperge· ne zone of the deposit) ; 3 - Diatomi•e o[ st ratified structure; 4 - Grcenish .; ligh tly sandy tuffite with thin layers of tuffo-diatomite; 5 - Distínctly stratified diatom ile; 6 - Conglomerate tuffite; 7 - Diatomite of good quality with layers (up to 40 cm) of conglomerate tu ffi te) (; tratification 310°/13° to the SE) ; 8 - Sandy to conglomerate tuffite ; witr Jisinct stratification in the lower part (325°/ 17 to the NE) ; 9 - Diatomi e of goo<l quality, transition [rom conglomerate tulfite into diatomite is gradual ; 10 - La ver of conglomerate 1uffi1ť 11 - Oiatomite; 12 - Grey sandy tuffite (disrupted by dislocation) . 

Klas tická prímes v slovenských diatom itoch je odrazom prínosových prúdov ale čias točne pochádza i z napadaných popolovitých častíc . Velkosť úlomkov kolíše od 1 mm až do makroskopicky viditeľných zŕn . Ojedine'e sa objavujú i väč
šie opracované úlomky vulkanitov a hornín mezozoika . Pribúdaním týchto komponentov prechádzajú diatomity do polôh tufitických (pelitické až zlepencovité tuiity ) . 

Zmeny v obsahu schránok diatomáceí, podielu klastických zŕn i ílovitých kom 
ponentov na ložiskách sa detailne neš tudova li ani vo vertikálnom smere a ani v plochP. Určitý obraz tu azda podáva iba kombinácia chemických analýz a n iektorých fyzikálnych vlastností, ktoré signalizujú časté zmeny v detailnom petrogra fickom zložení ( viď profil ložiskom na Močiari) . 

Genéza slovenských diatomitov. 

Pozícia slovenských diatomilových ložísk nesporne ukazuje na určitú priestoro vú i genetickú spätosí ich vzniku s neogénnou vulkanickou činnosťou ( najmä acidnejšími prejavmi) prípadne jej dozvukmi. Ich vznik spadá do období do
časného vulkanického kľudu , ktorý umožnil enormné rozšírenie diatomáceí najmä v príbrežných alebo zálivovitých častiach panvičiek. Vekove spadá teda sedimentácia do obdobia od vrchného tortónu až k pliocénu (ako to pre ložisko Dúbravica predpokladá J. Los e r t 1963) . V niektorých slovenských diato· mitoch sa zachova li odtlačky mnohých listov flóry velmi už príbuznej s recentnou ako Acer, Quercus, Salix , Faguls (F. Nemej c 1955) . 

Technologické vlastnosti slovenských diatomitov 

Po stránke technologickej nie sú diatomity slovenských ložísk úplne totožné. Hlavné dve ložiská ( Dúbravica a Močiar) boli odskú"ané pre širokú škálu použitia či už. v surovom alebo upravenom stave (pálené izolačné výrobky, pa-
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nely, filtračné účely, autoklávové hmoty, plyno-kremelinové hmoty, atď . ) na 

poloprevádzkovej úrovni ( 1. A I e j n i k o v 1960) . Mnohé z výsledkov, vzhJa

dom na diferencie v použitých technologických postupoch, nie sú však jedno

značné. Hlavné rozpory sa javia okolo možnosti použiť tunajší diatomit na vý

robu filtračnej kremeliny zodpovedajúcej používaným zahraničným druhom. 

Z hľadiska možnosti použiť slovenské diatomity pre tento najnáročnejší druh 

výrobkov javí sa ako najperspektívnejšia surovina z ložiska Močiar, zatiaI čo 

dúbravický diatomit sa v tomto smere blíži ku kremeline z Borovan. Hoci chemic

kým zložením močiarska surovina značne zaostáva za zahraničnými materiálmi, 

väčšina znečisťujúcich prímesí je viazaná na klastické zrná ( živce, pyroxény), 

ktoré neovplyvňujú kalcinačné procesy do takého nepriaznivého stupňa ako napr. 

kaolinitový ílovitý komponent a pri separácii prechádzajú do najťažších tried. 

Niektoré slovenské diatomity, resp. časti preskúmaných ložísk možno použivať 

iba pre stavebné účely (napr. ložisko Bory alebo tzv. II . kvalita ložiska Dúbra

vica). V poslednom čase sa rysujú nové možnosti použitia slovenských diato

mitov pre výrobu tepelne-izolačných materiálov, odolných vysokým teplotám. 

Slovenské diatomity sa v súčasnosti neťažia pre priemyselné účely, a preto 

aj ďalšie vyhľadávanie a prieskum týchto ložísk je nateraz bezpredmetný. Napriek 

tomu zostáva otázka ich využitia stále otvorenou a vyžaduje si ďalší špeciálny 

technologický výskum. 

Doporučil : Si.muel Hruškovié 
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D iatomites 

STANISLAV POLÁK 

Beside several smaller ocour.rences two to rt:hrree .ilndustnilal deposits of diatomit.es aire 
known lirom the region of Tertiary voloanism, verified wLth investÍlgation years ago. 
At the depooit Dúbra,vioa (16 km from Banská Bystrica) 1063 thousand m 3 of diato
mite raw material wíth unit weight 1,2 tfm3 (in origÍIIlal state) and 50 % humidity 
have been found out. At the second deposit Močiar ~noritherly of Banská Štiavnica) 
2213 thousand t of diatomite raw materíal w,ith unit weight 1,4 t/m 3 (in orig1nal state) 
and 42 % humidity are lmow.n. M the deposilt Bory (aibout 10 km ESE of Levice) dia
tomite forms only intercalati:ons in the tufmitic complex wi-th totial representation of 
about 20 0/o. 

At these depo.silts diatomites .asre present as layers 1n the overlier of tuffitic sedi
ments, sometimes they gradually pass 1Tllto them w ith imoreasing clastic admixtures or 
are contaminarted with their intercal:ations. lit is without doubt that limnic sediments 
are .concemed, orJginated in the periods of centai.n volcainic rest or out of the d1rect 
reach of extrusiive m.asses. Frmn the Dimamaceae mainly fresh water melosirs, gragi
larians, synedras, navicuLas and cymbels rn:ay be mentÍIOned. The thaina,tocoenosis 
freq uently changes verticailly and horizomahly. 

From the techT110logical standpoint SlOV'ak diatom1tes from the looalites Moči,air and 
Dú bra'Vli.ca were tes ted wi th 1SUccess for production of fä.litratíonal dialtlomaceous eairth, 
various insulating masteria,ls 'a!Ild light-made maiteriials. ln spi,te of thart they are not 
used and e:,oamined more at present s1nce the easterin ,raiw materiail is fully equal in 
quality t,o foreign deposits. 
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tufity , tufi ty s:avcbnč (ažba 1957 -- 59 

d •lú vium úi:cly selekcia 
diatomitu 



MINERALIA SLOVACA ROC. lll. (1971) č . 12-13 

Ložiská bentonitov na Slovensku 

JÁN SLÁVIK - SAMUEL HRUŠKOVIČ: - DANIEL OCENÁŠ JAN ZUBEREC 

Sur les gisements des bentonites en Slovaquie. 

1: article traite les gisements des bentonites situés dans la région de Prešov- Humenn~. 
~lovemké Nové Mesto, dans le Bassin de Žiar et dan.s celui de Slatina D'apres leurs 
é tudes récentes, les auteurs apportent la description plus détaillée Ju gisement Jelšový 
Potok I situé dans Ie Bassin de Žiar et du gisement de Ilroi:hoť situé dans Ie Bassin dé 
Slatina. La contribution propose aussi Ie perfectionnement des méthodcs te~hnologiques de 
la mise en valeur des bentonites. Cet article était écrit ä ľoccasion de la Conférence sur 
les matieres premieres non métalliferes ä Prague en 1971. 

Zatiaľ čo na území Čiech boli bentolity známe už od roku 1933, kedy sa 
začali ťažiť pre zlievárenské účely na ložisku Braňany pri Moste, na Slovensku 
sa výskum bentonitov začal až po druhej svetovej vojne. Geologicko-mineralo
gické štúdium slovenských výskytov bentonitov začalo sa prakticky v roku 1948, 
kedy M . Gregor skúmal aktivačné schopnosti peli tov na Slovensku a z časti 
aj v Čechách a upozornil na národohospodársky význam bentonitov. 

Až v roku 1959 pristúpilo sa k systematickému geologickému prieskumu bento
nitov na východnom Slovensku, v roku 1966 aj v oblasti stredného Slovenska. 
Odvtedy začina intenzívny rozvoj n ielen geologického, ale aj ap likovaného vý
skumu spojeného s rozsiahlymi nadväzujúcimi výskumami mineralogicko-petro
grafickými , fyzikálno-chemickými a technologickými. Výsledkom tohto rozvoja 
bolo objavenie početných ložísk bentonitov predovšetkým na východnom Slo
vensku, Slatinskej a v Žiarskej kotline -na strednom Slovensku . 

Slovenské bentonity majú rôzne technologické vlastnosti, preto sa môžu využí
vať v rôznych oblastiach národného hospodárstva (zlievárenstvo, keramika, bie
liace hlinky, hlbinné vŕtanie a rad ďalších) . Napriek rozsiahlej surovinovej zá
kladni, na Slovensku sa dosiaľ nezačalo s ich priemyslovou ťažbou a využívaním. 

Bentonity na východnom Slovensku boli už publikované v rade prác, bentonity zo stredného 
Slovenska sú menej známe. Preto v tomto príspevku sa zameriame hlavne na stredoslovenské 
ložiská . O východoslovenských ložiskách pojednávajú práce S 1 á v i k a (1962 , 1967) , Hor
v á Ih a (1963, 1965, 1966) , Rad z u (1955, 1959 ), I v a na (1962, 1970) , Gregor a 
a C í č e Ia (1969) a dalšíclT. 

Bentonity na východnom Slovensku 

Lož.iská bentonitov na východnom Slovensku viažu sa na produkty ryolitových 
pyroklastických hornin, nachádzajúcich sa v niekoľkých stratigrafických stupňoch 
sedimentárnej výplne neogénnej panvy. V spodnomiocénnom súvrs tví (eggen
burg) bentonity sa nachádzajú pri severnom okraj i panvy (Fintice, Kapušany ), 
v strednomiocénnom súvrství (baden) bentonity vystupujú vo východ.nej a stred
nej časti pánvy (Nižný Hrabovec, Poša, Veľaty), a v sarmatskom súvrství sa 
bentonity nachádzajú v južnej a juhozápadnej časti pánvy (Kuzmice, Nižný 
Žipov, Lastovce, Michaľany) . 
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Situačná mapa ložísk bentonitov na Slovensku 
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00 ve ľké af great e,tent 
11eľm V€fKé af very grect extent 

l. Fintice. 2. Kapušany, 3 . Nizný Hrabovec. 4. P.:ih. 5. Ku zmice- Laslavce. 6 . Kuzmice - llalam. hotlírka . , . Nižný 2.ipov. 8. Ve!aty. 

9. Lastovcc. 10. Lastovce - Mkhaiany . 11. Jel"ový potok I. 12. Starií Kremnička . 13. Hlinlk. 14. Hrochoť . 

Figur 1 
Reconnaissance Map of Deposits of Bentonites in lovakia 
1 - Finticc. 2 - Knpu· any. 3 - Nižný Hrahov c. 4 - Po a. 5 
lipov. 8 - Vefaty. 9 - Lastovcc. 10 - La tovce-Michalany. 11 
cho/ . 

Kuzmice-Lastovce. G - Kuzmice - Halam, Chotárka. 7 - Nižný 
Jelšový potok I. 12 - Stará Kremnička . 13 - Hliník. 14 - Hro-



v 

,,, 

,,, 

,,, 
/PO 

•o 

sv Obraz č. 2 
Rez ložiskom Poša (podla J. Harceka - 1963) 
1. Hliny, hlinité fly, 2. !ly, 3. slienité ily, 4. 
bentonity, 5. pieskovce, G. tufity (2-6, mor➔ 
ský baden), 

Figure 2 
Section of the Deposit Poša (According to 
Harcek - 1963). 
1 - Loam, loamy clay. 2 - Clay. 3 
Marly clay. 4 - Bentonites . 5 - Sandstones. 
6 - TuHites (2-6, marine Badenian). 

Zatial čo bentonity v eggenburgu a v badene tvoria sloje a medzivrstvy malých 
mocností a to od 0,4-2,0 až 3,6 m ojedinele 7 m (Poša) značnej smernej dlžky, 
pričom sú tektonicky rozsegmentované a uklonené k JZ pod uhlom 40-60°, 
v sarmatskom súvrství bentonity tvoria telesá viacmenej horizontálne uložené 
podstatne väčších mocnosti a to od S do 10 m. Ide o tufiticko--bentonitcký 
komplex, ktorého mocnosť dosahuje až niekoľko desiatok metrov. Hranice ložis
kových telies v tomto komplexe benitických hornín sú konvenčné - na základe 
technologických kritérií. 

Mineralogické zlozenie a vlastnosti bentonitov východného Slovenska sú velmi podrobne uve
dené v práci M . Gregora a B. Cíčela (1969) a v prácach Horvátha. 

Genetický pôvod východoslovenských bentonitov je podla S 1 á vi k a ( 1962) nasledovný: 
1. Bentonity od Fintíc a Kapušian mohli vzniknúť halmyrolitickým rozkladom spodnomiocénnebo 

vulkanického materiálu (ryolitového tufu ) v brakickom vodnom bazéne. 
2 . Ložiská bentonitov Nižný Hrabovec a Poša vznikli zvetrávaním a splavovaním jemnozrnného 

kyslého tufilického materiálu do tortónskeho vodného bazénu. 
3. Ložisko Kuzmice vzniklo analogicky ako ložiská Nižný Hrabovec a Po~a avšak rozklad pre

biehal v obdobf sarmatu. 
4. Najväčšie ložisko bentonitov na východnom Slovensku Lastovce - Michalany vzniklo de

štrukčným vplyvom presakujúcich povrchových vôd a odnosom určitých rozpustených látok 
pri pohybe spodných vôd. 
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Obra.c č. 3 
Rez ložiskom Kuzmice - Lastovce podla J. Harceka 1963. 

)V 

1. Hliny, hlinité ily, 2 bentonity, 3. tufity, 4. slienité lly, 5. bentonitické tufity (2-5, stredný 
sarma t) . 
Figure 3 
Section of the Deposit Kuzmice-Lastovce (According to J. Harcek 1963). 
1 - Loam, loamy clay. 2 - Bentonites. - 3 - Tuffites. 4 - Marly clay. 5 - Bentonite 
tuHites (2 -·5, Mic!dle Sarmatian). 
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T e c h n o 1 o g i c k é t y p y a m o ž n o s t i p o u ž i t i a v ý c h o d o s 1 o

v ens kých bentonitov 

Medzi ložiskami východoslovenských bentonitov môžeme rozlíšiť tri hlavné 

technologické typy v závislosti od ich mineralogického zloženia, fyzikálno-chemic

kých vlastností a hlavne možností použitia. 
l. Bentonit od Fintíc pre svoje dobré sorbčné vlastnosti, najmä po prevedení na 

H-bentonit, je možno použiť ako náhradu silikagélu pre antikorózne balenie. 

Ďalšia možnosť použitia je vo výrobe bieliacich hliniek. 

2. Kuzmický bentonit pre svoj nízky obsah farbiacich kysličníkov a výborné 

plastifikačné vlastnosti je vhodnou pdmesovou surovinou pri výrobe na bielo 

sa páliacich keramických výrobkov (porcelánu, pórovinových obkladačiek), ďa

lej vo farmaceutickom priemysle ako plnidlo a pre iné náročné použitia . 

3. Lastovecký typ bentonitov je typickou väznou surovinou s priaznivými tech

nologickými vlastnosťami či už v koncentrovaných, alebo zriedených suspen

ziách. Je preto vhodný v zlievárenstve, ako výplachové činidlo pri hlbinnom 

vŕtaní, v pofnohospodárstve, farmaceutike a inde. Od roku 1963 ťaží sa; iba 

sezónne v malých množstvách. 

Bentonity na strednom Slovensku 

U východoslovenských bentonitov ich stratigrafické postavenie a genéza sú dnes 

pomerne spolahlivo stanovené, u stredoslovenských bentonitov je riešenie týchto 

problémov len v začiatkoch. 
Podla stratigrafickej pozície na strednom Slovensku zatiaľ nie sú známe ben

tonity zodpovedajúce výskytom v spodnom miocénne ako sú Fintice 

Kapušany na východnom Slovensku. Strednomoicénnym bentonitom 

od Nižného Hrabovca a Pose snáď zodpovedajú bentonity v Slatinskej 

kotline. Bentonity v Žiarskej kotline sú vrchnosarmatské až panónske, v Bátov

skej kotline najpravdepodobnejšie panónske. Zásadný rozdiel medzi východo

slovenskými bentonitmi a bentonitickými horninami zo Slatinskej a Bátovskej 

kotliny je rozdielnosť pôvodných hornín, z ktorých vznikali bentonitické pro

dukty. Kým východoslovenské bentonity a bentonity zo Žiarskej kotliny sú pro

dukty rozkladu kyslých hornín (ryolitové a ryodacitové pyroklastiká, najmä tufy), 

u bentonitických hornín zo Slatinskej a Bátovskej kotliny pôvodné horniny boli 

andezitové tufy a tufity. Rozdielny chemizmus materských hornín sa odráža aj 

v ich mineralogickom zložení : v bentonitoch, ktoré vznikli z ryolitových pyroklas

tik, prevažuje montmorillonit a obsahy Fe203 sú nízke, v bentonických íloch zo 

Slatinskej kotliny, ktoré sa odvodzujú z pyroklastických produktov andezitového 

vulkanizmu , je prítomný tiež nontronit a haloyzit a obsahy Fe203 sú podstatne 

vyššie. 

Bentonity v Žiarskej kotline 

Najväčšiu analógiu s východoslovenskými bentonitmi majú bentonity zo Žiar

skej kotliny, ktoré sa skúmali súvisle s prieskumom ložísk limnokvarcitov ( Kot

lište pri Starej Kremničke, Jelšový potok I., Lutila, Kopernica a Hlinik). 

Bentonity v Žiarskej kotline vystupujú v spojitosti s tzv. produktívnym súvrst

vím limnokvarcitov a to jednak v jeho podloží a jednak v ňom samotnom medzi 

limnokvarcitovými polohami. Bentonity a bentonitické horniny z produktívneho 

súvrstvia majú len lokálne rozšírenie a netvoria plošne rozlahlejšie šošovky. 
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Fyzikálne. d1tmil'ké a niektoré technologické vlastnosti východoslovmských bentonitov (1) 

Tabulka č 1 

OTA OI) Obs:idenie vým . kat. .e ~ :t 1 -~ ~ H* 
' ij 

extrémy v oc ., ... g v mokv/ 100 g ~ > "' : ?!< 
"' - ,.., "';; ~ > .B :,. ô ~ ::: ..ci o 

1 

_r, :,. s e e 

1 1 

C: • :,. 

1 Mgl + 1 
1 

8 8 „..:i '"' C: :s u o o .... ... 
I. 1 11. 111. ~i ~ 8 ;i "' -Ox. "8 8..>< 2+ Na + K+ ii „ "O -~ .,,OÍ) 

_..,. 
end . end . nd . ,:,., o 1 ó~ -sa "O „ 

;i:;,. e Vl O p,;:,. ;> ~:,. >- ... Ov 

175 70 860 975 46,7 37, 20,4 3,2 2,6 2,50 1,95 nest. 430 3,3 95 - 96 

175 680 865 930 65,7 54,8 15,4 1,5 7,1 2,60 0,40 34,0 3 12 3,71 nest. 
185 
230 695 880 - 57,6 40,2 15,4 0,7 1,2 4,3 0,1 2 43,l 840 3,45 96 -98 
175 715 890 930 48,6 36,6 22,8 250 0,6 0,9 6,10 5,15 60,5 673 3,23 93-94 
180 725 00 
250 

960 57,2 51 , 25,0 1,0 1,0 9,40 14,20 43, 1 630 3,40 70 - 80 

160 725 920 955 41,8 31 ,4 21,8 0,5 0,7 4, O 10,10 59,4 730 3, -1 0 80 - 90 

( 11 ) 

1 

str. 
1 SiO, 1 ;t\ 1 J\l,Q3 1 Fei 1 nosi l. ! C O 1 MgO I Na20 1 K20 1 Ti02 I MnO 1 

Si02 
i: ih . 3 Fei0 3 a R20 l 

11,01 67,79 21,32 12,03 2,30 0,97 2,04 3,24 0,26 0,37 0,23 0,02 6,13 

10,32 6,97 16, O 13,38 2,52 l ,30 2,02 2,48 1 ,20 0,94 0,23 0,02 5,99 

13,46 65,56 25,10 12,29 2,5" 0,45 2,37 3,42 U,04 0,15 0,22 0,01 5,02 

13.20 62,35 19,4 13,56 2,65 0,73 3,"3 2,54 o, 8 0,20 0,29 0,14 4,92 

12,ll 66,53 25,63 15,09 2,02 1,07 1,48 2,34 0,04 0,04 0,15 O,oJ 4,42 

6,93 71,08 25,12 14, O 2,65 o, 2 1,40 2,21 0,03 0,03 0,16 0,03 4,81 



Takéto výskyty sú známe na ložisku na Kotlišti, kde ležia nad hlavnou limno

kvarcitovou polohou a dosahujú mocnosť okolo 2,0 m pri plošnej rozlohe okolo 

3 ha. Lokálne bentonitizované ryolitové tufy medzi limnokvarcitovými polohami 

boli zistené aj na ložiskách limnokvarcitov Lutila a Kopernica. Intenzívne bento

nitizované ryolitové tufy boli objavené aj pri prieskume limnokvarcitov na ložisku 

Hliník. 
Typickým predstaviteľom bentonitov z podložia tzv. produktívneho súvrstvia je 

okrem uvádzaného výskytu Hliník ložisko Jelšový potok I., objavené v roku 

1970. 

Geologická stavba a mineralógie ložiska Jelšový potok 1. 

Kým výskyty viazané na tzv. produktívne súvrstvie nie sú z ložiskového hia

diska významné, ložisko Jelšový potok I., nachádzajúce sa pri obci Bartošova 

Lehôtka, dosahuje aj v porovnaní s východoslovenskými ložiskami vynikajúce 

ložiskové parametre. 
Ložisko sa rozkladá na ploche okolo 8 ha, pričom pokračuje ďalej v h1bke 

pod produktívnym súvrstvím limnokvarcitov. Dosahuje neobvyklé mocnosti 15 -
25 m, pri skrývke 3-12 m, v priemere okolo 6 m. 

Ide o bentonity, ktoré vznikli na mieste, a to intenzívnou premenou ryolito

vých tufov a tufobrekcií s hojným obsahom pemzy a vulkanického skla. V hento

nitoch je veľmi dobre pozorovateľná štruktúra materských hornín; intenzita ben

tonitizácie do hlbky pozvoľne klesá. 
Bentonity z ložiska Jelšový potok sú makroskopickými vlastnosťami podobné 

bentonitom z Lastoviec. Sú farby sivej, modrosivej, žltozelenej, ružovej a sivo

žltej. Za mokra sú veirni väzné a plastické, po vysušení majú typický lastúrový 

lom voskového lesku. 
Obsah neílových prímesí v surovine o veTkosti 0,1-1,0 mm kolíše medzi 

z 

,. 
2[====~ - -

Obraz č. 4 
Geologický profil ložiskom Jelšový potok 1. 
1. svahové hliny, 2. produktlvne súvrstvie limnokvarcitov, 3. bentoni ty, 4 . bentonitizované ryoli• 

tové tufy, 5. ryolitové tufy, 6. pokles. 

Figures 4 
Geological Profile of the Deposit Jelšový potok I. 
1 - Dcluvial clay. 2 - Complex of limnoquartzites. 3 - Bentonites. 4 - Bentonitized rhyolite 

tuffs . 5 - Rhyolite tuffs . 6 - Fault. 
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10 - 30 % . Z toho zrnká magmatického kremeňa tvoria okolo 90 % , zbytok 
sú živce (sanidín), sludy (biotit), tridymit, limonit a baryt. 

RTG analýzami (metóda Guiner de Wolf) bol zistený ako jediný :ílový mi
nerál montmoriilonit charakterizovaný vysokým a ostrým bazálnym reflexom pri 
14,8° A. Vedia neho bola zistená tiež prítomnosť kremeňa a albitu. 

Chemické zlo1enie bentorútov sa pohybuje v nasledovných medziach ( v % ) : 

SiO2 celk. 57,0 - 60,0 CaO 1,96 - 2,54 F e2O3 nesilik. 0,45- 0,80 P20s 0,09-0,10 
SiO2 vo!né 6,8 - 8,8 MgO 3,0 - 4,0 FeO 0,03- 0,50 K2O 0,10 - 0,75 
AhOJ 18,8-20,2 MnO o, 10 - 0,25 TiO2 0,15 - 0,20 Na2O 0,30-0,45 
Fe2O3 celk. 2,0- 2,8 SO3 0,04-0,22 str. žih. 9,50- 11,20 

Schopnosť výmeny katiónov sa pohybuje od 64 - 75 mval l00 g. Ide o Ca2+ a Mg2+ 
bentonit. Hodnoty vymeniteJných katiónov kolišu v rozmedzí: 

Ca2+ 38 - 49 mva!/ 100 g K+ 
Mg2+ 16 - 21 mval/100 g Na+ 

0,18 
0,04 

Technologic .~é vlastnosti a možnosti použitia 

0,32 mval' I OO g 
0, 12 mval '100 g 

Pre použitie v zlievárenstve charakterizujú bentonit nasledovné vlastnosti (po
dľa ČSN 721592) : 

Pri 3 % vlhkosti je väznosť za surova okolo 900 p/cm2, priedyšnosť okolo 
150 jp; pevnosť v sušení na 200 °C/2 hodiny nad 5 kp/cm2 a oter 6 g. Natrifi
káciou 3 % Na2C03 miešaným za tepla stúpa jeho väznosť a pevnosť po sušení 
v oblasti vlhších zmesi a pri 10% vlhkosti zmesí dosahuje hodnota pevnosti po 
sušení 12 kp/cm2

• Tieto vlastnosti sú podobné bentonitu typu Wyoming. Odfar
bovací efekt ( CHZJD Bratislava, ú 1S Kutná Hora) dosiahol 96 % štandardu 
Tonsil AC. Objem bentonitu napučiavaním v odmernom válci sa zvyšuje 13,5 
násobne, napúčavosť stano·✓ená metódou Enslina je 512 % . Sorbcia metylénovej 
modrej v bentonitovej suspenzii _je u nenatrifikovaného bentonitu 16 eem 
MH/0,35 g, u natrifikovaného 3 % NaCOJ 30 eem MH/0,35 g. Suspenznými 
vlastnosťami bentonit nedosahuje kvalitu niektorých akostnejších bentonitov 
ČSSR. Dôvod: prítomnosť klastických prímesí, ktoré by bolo však možné odstra
ňovať úpravou a tak dosiahnuť ďalšie zlepšenie reologických, suspenzných od
farbovacích, sorbčných a iných vlastností týchto bentonitov. 

Bentonit z ložiska Jelšový potok I ukazuje sa velmi nádejnou surovinou pre 
použitie v zlievárenstve, pri výrobe bieliacich hliniek, chemickom priemysle, v ke
ramike, potravinárstve, farmácii , kozmetike a v ďalších priemyslových odvetviach. 

Genézu bentonitov na ložisku Kotlište pri Starej Kremničke riešil Kr au s 
(1967). 

Bentonity v Slatinskej kotline 

V Slatinskej kotline je známa intenzívna bentonitizácia pyroklastických hornín 
2 km S od Pstruše, kde dosahuje mocnosť okolo 140 m, však v značných hib
kach. Podľa Kr au s a a Pu I ca (1968) pôvodné horniny patriace I. a II. 
andezi tovej fáze boli intenzívne propylitiwvané a neskôr, medzi vrchným tortó
nom až sarmatom, v čase prerušenia sedimentácie pôsobením hypergénnych pro
cesov bentonitizované. V okolí sú dalšie známe výskyty: Borová Hora, Ve!ká 
Lúka, Badín a Hrochoť. Priemyslový význam môže mať ložisko Hrochoť , ktoré 
bolo geologicky preskúmané v rokoch 1967-1969. 
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Bentonity sa nachádzajú na báze tufo-aglomerátového komplexu II. andezitovej 
fázy. Podložím sú nevytriedené bazálne, silne zaílované štrky zaradované do 
vrchnej časti sladkovodného spodného tortónu. Najintenzívnejšie sú bentonitizo
vané popolovo-pieskové andezitové tufy v spodnej časti komplexu. Bentonitizácia 
pyroklastík smerom k povrchu slabne. Bentonity vystupujú na povrch v doline 
Hučavy na nepatrnej ploche, väčšinou sú prikryté andezitovými pyroklastikami 
o mocnosti 10 až 100 m v závislosti na morfológii terénu a tektonike. Úžitková 
mocnosť ložiska je značne premenlivá a to od 4 - 37 m, v priemere okolo 12 m . 
Ložisko je tektonicky rozsegmentované a má subhorizontálne uloženie s úklonmi 
do 15°. 

,SO 

roo 

Obraz č. 6 
Geologický profil ložiskom Hrochoť. 
1 hrubo az drobnoklastické aglomeráty, 2. pieskové tu[y a tufi:y. 3. technologicky vhodný ben-
1oni1. 4. bazálne štrky s polohami pieskov, 5. karbona ticko-ilov íté súvr5tvie (paleogén?), 6 spocl
no1ria sové krľmence, 7. kremito-sericitické a chlori tické bridlice (karbón) , 8. gr;inodiorit l kryšta li
nikum) . 

Figure 6 
Geological Profile of the Deposit Hrochoť. 
l - CC'.arse to fine g rained agglomerates. 2 - Sandy tu!fs and tuffites . J - Bentonite. 4 -
Ba~a l gravcls with la yers of sands. 5 - Carbonate-clayey strata (Paleogene?) . 6 -- Lower 
Tría~sic quartzitcs. 7 - Quartzy-sericite and chlorite schists (Carbonifcrous) . 8 - Grano
diorite . 

Bentonity sú žlto-sivozelenej farby , často s typicky voskovým lomom. Mínera
logicky sú bentonity tvorené hlavne montmorillonitom (60-70 % ), v menšej 
miere haloyzil om, podradne kaolinitom. Je pravdepodobné aj zastúpenie nontro
nitu. Chemické zloženie bentonitov je nasledovné ( v % ) : 
Si02 52,0 - 55,0 MnO 0,2 - 0,4 
l\[i03 22,0-24,0 503 0,05- 0,07 
Fe20, s.o- 7,0 P20s 0 ,17 
ľiOl 1,1- 1,2 K20 0.2 - 0,4 
CaO 1,7- 2,0 Na20 0,3 - 0,6 
MgO l.2- 1,7 str. ž.íh 11,6 -12,0 
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Sitové zvyšky frakcie nad 0,2 mm sa pohybujú od 0,8-5,0 % a obsahujú 
ílovité konkrécie, sludu, materské horniny a živce. Výmena katiónov dosahuje 
39-49 mval/100 g, priedyšnosť 400-490 jp, väznost za surova 600-900 p/cm2, 

vlhkosť zmesi 3,1-3,7 %. 
Bentonity svojimi mineralogickým a technologickými vlastnosťami sú veľmi 

podobné bentonitom z oblasti Braňan. 
Bentonitizácia pyroklastických hornín prebehla, po uložení celého pyroklastic

kého komplexu a pravdepodobne aj po jeho tektonickom porušení, v období 
vrchný sarmat - pliocén . Kvalitatívne - technologické vlastnosti bentonitov 
odpovedajú zlievárenským bentonitom I. a II. kvalitatívnej triedy. Bentonity by 
sa uplatnili aj vo vrtnej technike v stavebníct· e a pravdebodobne aj na výrobu 
bieliacich hliniek. 

Okrem uvádzaných oblastí boli zistené bentonitické horniny aj v B á to v s kej 
k ot 1 i ne. V jej centrálnej časti J od Drženíc a v okolí Bátoviec vystupuje 
ílovito-tufitické súvrstvie asi panónskeho veku. Súvrstvie vo vrchných častiach 
má pelitický charakter, v spodnejších častiach sú to silne premenené bentoniti
wvané tufy a tufity. Mocnosť súvrstvia dosahuje 10 - 15 m. Ide o íly žltozele
ných, šedých, modrozelených farieb, s pribúdajúcim obsahom tufitickej prímesi 
smerom do hlbky. Nadložené kvartérne hliny a hlinité íly dosahujú mocnosť okolo 
10 m. U najíntenzívnejšie bentonitizovaných polôh výmena iónov dosahuje okolo 
40 mval/100 g, obsah piesčitej frakcie (sitové zvyšky nad 0,05 mm) je dosť 
vysoký a to okolo 20 % . 

Návrh na zdokonalenie metodiky technologického vyhodnocovania bentonitov 

Bentonity rôznych geologicko-genetických typov majú rôzne fyzikálne vlast
nosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na možnosti ich priemyslového využitia . 
V priebehu prieskumných a výskumných prác sa ukázalo, že napríklad fintický 
bentonit je vhodným materiálom pre iwlačné účely ako náhrada silikagélu, bento
nit z Kuzmíc je vhodnou plastifikačnou surovinou do keramických zmesí. 
Paradoxné je, že všetky ložiská bentonitov sa vyhodnocujú podla kritéria 
pieskov. Paradoxné je, že všetky ložiská bentonitov sa vyhodnocujú podla kritéria 
ČSN 72 15 92 pre zlievárenstvo a podľa toho sa rozhoduje o bilančnosti , resp. 
nebilančnosti ložiska. Pritom dochádza k nelogickým situáciám, že bentonit napr. 
vyhovuje z hľadiska pevnosti, priedyšnosti a výmennej kapacity, nevyhovuje však 
z hľadiska zbytkov na site predpísaných pre surový bentonit a z toho dôvodu 
nie je ho možné považovať za surovinu. Súčasné normové požiadavky napríklad 
na pevnosť zlieváranských zmesí sú len empirickou aproximáciou vhodnosti suro
viny vyskúšanou z nášho jediného ložiska, ktorá nemusí byť ani platná, ani 
vhodná pre posudzovanie íných ložísk. Jej kategorické uplatňovanie pre iné lo
žiská môže spôsobiť, že aj kvalitná surovina pre urči tý druh použitia môže byť 
kvalifikovaná ako nevhodná, čo môže spôsobovať národohospodárske straty. 

Situácia v oceňovaní bentonitových ložísk pre iné účely je ešte horšia, pre
tože nie sú skúsenosťou podložené údaje pre posúdenie vhodnosti či nevhodnosti 
suroviny. Tu existuje len možnosť odskúšania bentonitov viac-menej podla za
behnutých receptúr, nezohfadňujúcich daný typ suroviny. Pri geologickom prie
skume a oceňovaní ložísk bentonitov nemala by sa ich bilančnosť posudzovať len 
na základe uvádzanej ČSN. U všetkých ložísk mali by sa stanoviť základné 
fyzikálne, resp. chemické parametre z hfadiska tých vlastností, ktoré sú pre 
aplikáciu rozhodujúce. Mali by to byť nasledovné stanovenia: 
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1. Určenie mincralogickej pova-
hy íloviny (RTG, DTA, DTG, 
elektrónová mikroskopia). 

2. Stanovenie druhu a množstva vy
meniteiných katiónov. 

3. Zistenie maximálnej vämosti v 
zmesi bentonit -- voda. 

4. Orientačné prešetrenie zmien väz
nosti, resp. pevnosti so zmenami 
tepelného režimu väzných zmesí. 

S. Stanovenie maximálneho obsahu 
vody, ktorú je schopný bentonit 
viazať. 

6. Stanovenie vlastností bentonitovej 
suspenzie. 

7. Určenie vnútorného povrchu suro
viny. 

8. Určenie množstva a zloženia ne
ílového podielu. 

9. Určenie výmennej kapacity za ur
čitý vhodne zvolený organický 
komplex. 

ObraL č. S 
Krivky OTA, DTG, TG z ben toni1ov loži5k:l 
Jelšový potok L 
Figure S 
DTA , DTG, TG Gurves of Ben1oni1es from the 
Deposit Jelšový potok I. 
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Vyhodnocovanie ložísk podľa týchto kritérií by výstižnejšie a vhodnejš ie vy
jadrovalo vhodnosť bentonitov pre najrôznejšie druhy použitia, ako to stanovuje 
dnešná ČSN. Upozorňovalo by tiež na možnosti využiť jednotlivé typy suroviny 
na ložisku pre rôzne účely v národnom hospodárstve a umožnilo by ich využívať 
komplexne, ekonomicky a uplatniť ich špecifické vlastnosti pre najvhodnejší spô
sob použitia. 

Doporui:i l: Ivan Kra us. Slovenský geologický úrad, 
Bratislava 

Ceolo~ický prieskum, n . p., 
geologické stredisko 

Banská Bystrica 
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Deposits of Bentonites in Slovakia 

JÁN SLAV IK - SAMUEL HRUŠKOVIČ - DANIEL OČENÁŠ - JÁN ZUBEREC 

Geological- technological investigation of bentanites in Slovakia has been dated sin
ce the year 1948, systematic geological investigation of deposits began in the year 1959 
only in eastern Slovakia, in the year 1966 al.so ln centra! Slovakia. 

The bentonites of eastern Slovaltia ,are a product of weathering and decomposition 
of rhyolíte pyroclastic roaks, known in three strntigra,phic horizons of the Neogene 
East Slovak ia,n Basin. The bentonites from Fintíce and Kapušany are Lower Miocene) 
(Burdigalian - Eggeraburgían in age, Middle Miocene (Tortonian Badenian) are the 
bentonites at the deposits Nižný Hrabovec Poša and Veľaty. The largest deposits situ
ated between Lastovce and Michaľany are Sarmatían in age. According to tehnological 
use the bentonites of the Fintice deposit are suitable as substitution of silicagel for 
anti-corrosive package, the bentonites from Kuzmice in cel"amics th~ Lastovce bento• 
nites in smelting, agriculture, pharmacy, in deep drilling and elsewhere. 

In central Slovakia bentonites are found in the Ziarska kotlina Basin, bound io 
rhyolite pyroclastics, mainly tuffs near deposits of límnoquartzites. They are supposed 
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to be Upper Sa,11ma,tiain 1x> Pliocene tn age. Smaller occu11renoes ia,re Na Kotlíšti 111ear 
Stará Kremnička, Lutila, Kopernica and Hliník, an important deposit is Jelšový po
tok 1., near Bartošova Lehôtka. The deposit about 8 ha la-rge reaches thickness o.f 
15-25 m with overburden 3-12 m, about 6 m on an average. There is Ca2 Mg2 bento
nite :fo«med by mcmtmorillonite as the only mínera! with 60-70 o O oontent in raw 
maitertal. Besi.de some excellent teohnologioall panameters this berJtanite is especiaJ.ly 
interesting for its decolourizing effect (96 %) of standard Tonsil A) and possiblities 
of. production of bleaching earths. 

In the Slatinská Kotlina Basin the most important deposít near Hrochot is bound to 
ash-sandy andesite tuffs at the base of the tuff- agglomerate complex of the second 
andesite phase. lt reaches gre-a,t thíckness (4-37 m) , •however, ds siituated ÍII1 g,rea,ter 
depth below the surface (10-160 m). Its average quality corresponds to bentonites 
used as a bonding agent.s of foundry sands. 

In the Báltovská kotm,a Basin bentanite clays, tuffs and tuffites <are fotllnd, so fw-,not 
investigated more in detail mineralogically and technologically. 
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MINERALI A S LOVACA ROC. II I. (1971 ) č . 12-13 

Ložiská kremencov na Slovensku. 

SAMU EL HRUŠKOVIČ 

Les gisements de quartzite en Slovaquk 

En Slovaquie, ii y a trois types fondarnentaux de ces gisements dont les plus propres 
a ľindu s trie céramique et métallurgique sont ceux-ci: 
1. quartzites secondaires ou hydroquar tzites représentés par les giiement! de šobov ct 

par cclui de Kamenný kopec pr.:s de Banská ŠUavnica . 
2. limnoquartzites du bass in de 2diar apparaissant dans les g isements suivant : Bar

tošova Lehôtka, Jelšový potok 1, Jelšový potok II , Stará Kre mnička, Podháj , Lutila , 
Kypec, Podkypec, Slaská, Kopernica , Hlin ík, H liník II. 

Le troish!me type de qua rtzite sédimentaire du Triass ique inférieur n 'est pas propre 
ä ľindus tric céramique et métallurgique. 

Za posledných 10 rokov sa surovinová báza vysokokvalitných kremencov na 
Slovensku podstatne rozšírila. Overili sa rozsiahle zásoby týchto surovín najmä 
limnokvarcitov, získali sa poznatky o nových možnostiach ich priemyselného 
spracovania a vyjasnili sa perspektívy jednotlivých surovinových typov. Zo slo
venských kremencov vhodných pre priemyselné spracovanie najznámejšie sú se
kundárne kremence zo šobova pri Banskej Štiavnici, používané na výrobu dinasu 
v Banskej Belej a limnokvarcity zo Žiarskej kotliny v súčasnosti využívané na 
výrobu ferosilícia. Tretím genetickým typom sú sedimentárne kremence spodného 
triasu, ktoré sa však využívajú len ako stavebný kameň a nie je ich možné 
v súčasnosti považovať za suroviny vhodné pre kt>ramickú výrobu. Preto tento 
genetický typ slovenských kremencov bude popísaný len informatívne. 

Geologické pomery a mineralogická charakteristika ložísk sekundárnych kre
mencov 

Zo sekundárnych
0

kremenco,· nazý\·aných aj „hydrokvarcitmi" najvýznamnej šie 
ložiská sú v štiavnickom ostrove ( šobov a Kamenný kopec), ďalšie výskyty sú 
v si ršom okolí Hodruše, pri Víg fašskej hute a vo Vtáčnika v Kľakovskom údolí. 

Sobovské kremence boli v geologickej literatúre známe už dávno predtým ako 
vznikol záujem o ich praktické využívanie a to pre svoju spornú a rôznymi au
tormi rozdielne íntrepretovanú genézu. Kremence tohto typu vyskytujú sa na 
dvoch lokalitách a to na vrchu Šobov pri severnom okraji Banskej Štiavnice a na 
Kamennom Kopci priamo nad novým závodom na výrobu dinasu v Banskej 
Belej . 

Ložisko kremencov na Šobove je uložené v podobe vefkých, tektonicky stup
novi te od seba ostro oddelených blokov v komplexe šobovskej série ( St. P o 1 á k, 
1960). Ložisko sa tiahne v dížke asi 700 m v smere JZZ - SSV. šobovskú sériu 
tvoria silno hydrotermálne premenené horniny svetlých farieb , pravdepodobne 
pôvodné pyroklastiká andezitov starších vulkanických fáz . 

Na podstatne menšom ložisku na Kamennom kopci prechádzajú kremence 
rýchlo do hydrotermálne rozložených mladých pyroxéno-amfibolovo-biotitických 
andezitov. Touto geologickou pozíciou a malým vertíkálnym rozsahom sa odlišujú 
od šobovských kremencov ináč zložením, štruktúrou aj textúrou celkom podob-
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Obr. č . 1 - Sit11ačná mapa ložísk kremencov 
v 2iarskej kotline a pri Banskej Štiavnici. 
1. Bartošova Lehôtka . 2. Jeliíový potok l. 3. 
Jelšový potok J 1. 4. Stará Kremnička . 5. Podháj 
6. Lutila. 7. K ypec. 8. Podkypec. 9 . Slaská . 
10. Kopernica. 11. Hlinik 1. 12. Hlin!k II. 13. 
šobov. 14. Kamenný Kopec. 

Fíg. 1 
Reconnaissance Map of Depo~its of Quartzites 
in the :Ziarska kotlina Ba,in and near Bansk.i 
Štiavnica. 
1 - Banošov.a Lehôtka . 2 - Jelšový potok I. 
3 - Jelšový potok II. 4 - Stará Kremnička . 
5 - Podháj . 6 - Lutila. 7 - Kypec. 8 
Podkypec. 9 · - Slaská . 10 - Kopernica . 11 
Hliník 1. 12 - Hliník 11. 13 -- Šobov. 14 -
Kamenný Kopec. 

ných. Kremence sú všesmemé, sú svetlé, tvrdé, krehké horniny ( veikosť zŕn 

kremeňa 0,02-0,4 mm) zložené z kryštalickej až kryptokryštalickej modifikácie 
SiO2 ( chalcedonovitý kremeň). Akcesoricky je prítomný anatás, miestami sa 
vyskytuje aj pyrit. Pyrit a anatás v niektorých častiach ložiska (hlavne v nižších 
úrovniach) dosahujú vysoké koncentrácie - až 20 % hmoty kremencov. Preto 
sa kremence pri zvetrávaní sfarbujú do hrdzava. Textúra kremencov je obyčajne 
všesmerne zrnitá, miestami sú náznaky paralelnej textúry, pripomínajúcej sedi-
mentárne útvary. • 

Kvalitné kremence obsahujú vyše 97 % SiO2 a maximálne 0,8 % FeO + 
Fe2O3, AlzO3 - 0,4 % , TiO2 - 0,4 % a CaO pod O, 10 % . Priemerný obsah 
SiO2 : 96,5 %, AhO3 0,4 %. Fe2O3 - 1,3 %. TiO2 - 0,9 %, CaO pod 
0,1 %. 

Priemerné chemické zloženie kremencov z ložiska Kamenný kopec je nasle
dovné: SiO2 - 96,46 %, AhO3 - 1,10 %, Fe - 0,50 %, TiO2 - 0,99 %. 
CaO - stopy, MgO - stopy, P - 0,08 % a S - 0,01 %. 

Genéza šobovských kremencov bola v minulosti vysvetlovaná rôzne, uvedieme 
dva posledné najnovšie názory. St. Polák (1960) považuje kremence za relikt 
mohutného kremitého komplexu sedimentovaného syngeneticky s okolitými horni
nami šobovskej série vo forme nepravidelných prípadne kopulovitých telies po· 
zdlž Z - V dislokácie. Považuje ich za chemogénne sedimentárne horniny ana
logické s mladšími limnokvarcitmi. 

Najnovší názor prináša J. štohl (1969), podla ktorého šobovské kremence svo
jim chemickým a mineralogickým zložením a vulkanogénnou pozíciou pripomí
najú formáciu sekundárnych kvarcitov ako ich chápe a vysvetľuje Nakovnik 
(1965). Na ložisku Je možné vymedziť aspoň tri samostatné fácie kremencov : 
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pyrofylitovú, monokvarcitickú a sericitickú. šobovské kremence podla štohla sú 
vyvinuté na mohutnej tektonickej línii VZ smeru so sklonom 60° na juh, existu
júcej od triasu až po pliocén, pričom silicifikácia prebehla medzi druhou a treťou 
andezitovou fázou. Je známy a dokázaný až 600 m hlbkový dosah silicifikácie 
tzv. šobovskej tektonickej línie. 

ss z 

v 

, 
1 r 

Obr. é. ~ - Priečny rez loziskom šobov (p"Jdfa St. Poláka 1960) . 
1 Sekundárne kvarci!y. 2. Sobovská séria . 3. Dacity. 

Fíg. 2 
Transverse Section of the Oeposit Sobov (according to St. Polák 1960) . 
l - Secondary quartzites . 2 - Sobov Gr;>up. 3 - Dacites. 
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Podľa štohlovho náwru o genetickom pôvode šobovského ložiska je mofoé 
najprijateľnej šie vysvetliť jeho neobvyklú pozíciu a tvary ložiskových telies, 
i zmeny v látkovom zložení kremencov prejavujúce sa najmä v pribúdaní anatásu 
a pyritu v hlbších čast iach ložiska. Náznaky stratiformného uloženia kremencov 
na povrchu, o ktoré sa opiera Polák v svojej interpretácii genézie ložiska, sú len 
lokálne, a môžu zodpovedať textúram pôvodných hornín, ako boli vápence, brid
hce a kvarcity podložného mezozoika. 

Aj pozícia ložiska Kamenný kopec, na ktorom je overený a zrejmý rýchly 
prechod kremencov do hydrotermálne rozložených mladých pyroxénno-amfibolovo
biotitíckých andezitov, hovorí za Štohlov názor o ascendentnej ·ilicifikácii, ktorá 
podmienila vznik obidvoch ložísk. 

šobovské kremence majú látkové aj granulometrické zloženie priaznivé na 
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výrobu dinasového tovaru. Malý obsah P umožňuje použiť ich aj na výrobu 

feros ilíc ia . 
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Obr č . 3 - Geologický rez ložiskom Kamenný kopec (podCa Poláka 1962) . 

1. Kvartérne hliny. 2. Pab andezity. 3. Sekundárne kvarci ty. 4. l'ab andclity hydrotermálne 

ro, Jožené. 5. Pab andezity silici likované. 

Fig. 3 
Geological Section of the Deposit Kamenný kopec (According to Polák 1962) 

1 -- Quatcrnary loams. 2 - pab andesites . 3 - Secondary quartz ites . 4 - pab andesites 

decomposed hydrothermally 5 pab andesi:es silificied. 

Geologické pomery a mineralog i cká .::harakteristika 

ložísk l i mnokvarcitov 

Druhým geneticky odlišným typom kremencov sú limnokvarcity, známe už 

od stredoveku z okolia Slaskej, Lutily a Starej Kremničky v okrajových častiach 

Žiarskej kotliny, ktoré reprezentujú lož iská priemyselného významu. V podvihor

latskej uhoľnej oblasti sú výskyty limnokvarcitov v uhofnonomej sérii panón

skeho veku. Na ložisku Sejkov - Vyšné limnokvarcity \ uhoľnonosnej sérii pa

r,ónskeho veku. Na ložisku Sejkov - Vyšné Nemecké je limnokvarcitl vyvinutý 

šošovkovite a nachádza sa ako vložka v uhoľnom sloji o mocnosti maximálne 

0,5 m. Vo východnej časti ložiska Hnojné v okolí Fekišoviec sa zistili lirnnokvar

city v uhoľnej sérii v híbke 170-200 m pri maximálnej mocnosti až 17 m. Fa

rebne sú pestré, chemizmus nie je známy. V Prešovsko-tokajskom pohorí sú lim

nokvarcity známe pri obci Banské. Zistili sa tiež limnokvarcity S od Drahova, 

pravda, len ako balvany a úlomky v sutinách. Spomínané výskyty nemajú prie

myselný význam. 
Možnosť opracovania a vefmi malá brusná obrusnosť sladkovodných kremen

cov-limnokvarcitov zo Žiarskej kotliny podmienila už v stredoveku intenzívnu 

výrobu mlynských kamenov; v novšej dohe sa objavili nové možnosti priemysel

ného spracovania tejto suroviny. Limnokvarcity boli preto aj v _popredí záujmu 

geológov študujúcich geologickú stavbu Kremnického pohoria a Ziarskej kotliny. 

Svedčia o tom mnohé práce zaoberajúce sa geológiou, genéziou i vlastnosťami 

tých to p re priemysel prespektívnych surovín. 
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Limnokvarcity vystupujú v najvyšších polohách Žiarskej kotliny a sú geneticky 
i priestorove späté s ryolitmi tzv. tretej ryolitovej fázy neogénneho vulkanizmu. 
Najvýznamnejšia oblasť je severozápadný okraj Žiarskej kotliny, v menšom 
rozsahu sa nachádzajú aj v jej JV časti v okolí Hliníka nad Hronom. Obidve 
ložiskové oblasti ležia v bezprostrednom okolí ryolitových telies S - J smeru. 
Výskyty limnokvarcitov sú známe aj z oblasti Trubina a Prestavlk, pravda, len 
ako balvany a úlomky v sutinách a hlinách. Preclpokldáme, že ide o zvyšky roz
rušených limnokvarcitových polôh odpovedajúcich spodným málo mocným polo
hám známym z hlavných ložiskových oblastí. 

Z hornín vystupu júcich v bezprostrednom okolí limnokvarcitov, alebo v ich podloží, treba 
spomenúť ryolity, ryodacity a pyroklastícké produkty týchto hornín, najmä vo forme tufov. Tak 
ako sa stretávame s rôznymi typmi tufov, nachádzame aj ryodacíty v níekoikých petrogra(ických 
typoch. Pyroklastiká tufového charakteru vystupujú najmä na periférií ryolitových telies, v naj
bližšom okolí ryolitov sú to hlavne ryolitové brekcie. Tufy sú charakteristické úlomkami vulka
nických skiel al<o sú smolky, obsidiány a perlity. Casto sa tiež v nich objavujú tenké vložky 
popolovirých silicifikovaných homirL Sú vo všeobecnosti vitroklastickej štruktúry. Ryolitové tufy 
podlahli často rôznym premenám, z ktorých najdôlezitejšie sú bentonitizácia a kaolinízácia. 
Prvým stupňom premeny je devitrifikácia vu lkanického skla. Pri intenzívnej bentonitizácii sa 
mení pôvodná štruktúra horniny na jemnopelitickú. Bentonity vždy predstavujú horninu polyrní
nerálneho charakteru, ked vedia dominujúceho montmorillonitu je prítomný illit a kaolinit. 
Bentonitizácia je priestorove spätá s limnokvarcitmi. Ryolity sú vyvinuté v niekoikých petrogra
fických typoch : sú známe pemzové, feltitické, felsosférolilické a míkrogranítické ryolity . Ryodacity 
sú v škále hornín tre{ej ryolitovej fázy považované za najstaršie. 

R yolitový vulkanizmus prebiehal prevažne v sladkovodných, pr ípadne brakických jazerách. 
Hrubší pyroklastický materiál sa ukladal hlavne v blízkosti sopečných centier, jemnejší bol 
transportovaný na väčšie vzdialenosti. Sedimentárno-vulkanícká výpli1 kotliny dosahuje. podla 
vrtu pri Žiari nad Hronom, az 850 m mocnosť. Často sa v nej striedajú íly, piesčité alebo 
tufitické íly, pieskovce a tufitické pieskovce, r yolitové tufy a polohy zlepencov, ktoré sú hojnejšie 
v spodnejších ča stiach súvrstvia . V íloch a pieskovcoch sa dosť často vyskytujú zuho!natené 
zvyšky rastlín. 

V podlož! limnokvarcitov vystupujú najčastej šie sklovité ryolitové tufy. Produktívne súvrstvie 
dosahujúce mocnosť 40 - 60 m je litologicky dosť pestré. Na báze súvrstvia dosť často sa nachá
dzajú ligni tovt- slojiky. často silicifikované alebo sivé až čierne tu!iticl<é íly, lež silicifikované. 
V prcxluktívnom súvrství okrem limnokvarcitov sú zastúpené tufity, tufitické lly, pemzové tufy, 
piesčité tufy, bentonitizované tufy, bentonítické íly, bentonity a diatomity. 

Limnokvarcity sú vyvinuté v niekoľkých polohách, najčastejšie v troch, no nie 
zriedkavo a j v piatich . U takýchto lozísk spodné dve polohy sú iba medzi
vrstvy s malou mocnosťou 0,2 - 1,5 m a nemajú praktický význam. Najväčšiu 
mocnosť až 19 m dosahuje druhá limnokvarcitová poloha (od povrchu) na ložisku 
Na Kotlišti pri Starej Kremničke. Tvar ložiskových telies je šošovkovitý podmie
nený nerovnosťou sedimentačného bazénu a genézou. U loženie je prevažne hori
zontálne s miernymi úklonmi maximálne 10 až 15° smerujúcimi väčšinou do 
centra kotliny. Mocnosti limnokvarcitových polôh sú rôzne, prakticky od 0,4 m 
- iO - 16 m, v priemere 4 - 8 m. Okrem značného kolísania mocnosti limno

kvarcitových polôh, dochádza často, hlavne u mocných šošoviek, k ich rozštiepo
rnniu a prstovitému vykliňovaniu . Ich plošné rozmery tiež značne kolíšu; stre
távame sa so šošovkami o ploche niekoľko ha do 25 ha. 

Polohy bentonitizovaných tufov a bentonitov sa viažu najmä na podložie 
a nadložie limnokvarcitových telies . Miestami sú aj v tufitickom súvrství. Na 
ložisku Stará Kremnička nachádzajú sa nad hlavnou limnokvarcitovou polohou, 
na ložiskách Jelšový potok I. , v podloží produktívneho súvrstvia. Výskyty Ko
pernica a Hliník II., ležia pravdepodobne vo vrchnej časti produktívneho sú• 
vrstvia. 
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Obr č. 4 - Geologické profily lozísk limnokvarcítov Žiarskej kotliny (Stará Kremnička, Jelšový 

potok I. , Kopernica) . Pod!a Ciesarika a Beňu (1964 - 1968). 

1. Kvartérne hliny a ily. 2. Limnokvarcity. 3. Ryolitové tufy a tufity . 4 . Bentonitizované ryoli

tové tufy. S. Zaflované strky . 6 . Andezitové tufy a brekcie. 7. Andezity. 

Fíg. 4 
Geological Profiles of Deposits of Limnoquartzites of the Žiarska kotlina Basin (Stará Krem

nička, Jelšový potok I., Kopernica). According to Ciesarik and Beňa (1964-1968). 

1 - Quatemary loams nad clays. 2 - Limnoquartziles. 3 - Rhyolitc tuHs nad tulfites . 4 -

Bentonitized rhyolite tuffs. 5 - Gravels wíth clay portion. 6 - Andesite tu ffs and breccias. 

7 - Andesites . 

V podloží limnokvarcitov na ložisku Podháj bola lokálne zistená intenzívna 

kaolinizácia podložných ryolitových tufov, ktorá sa smerom do hlbky zmenšuje. 

Ide o kaoJlíny na mieste, ktoré sú pravdepodobne staršie ako ltmnokvarcity. 

Limnokvarcity sú farebne pestré. Prevládajú odrody svetlých, bielych, sivo

čiernych až čiernych farieb. Zjavné zákonitostí v rozložení farebných odrôd 
limnokvarcitov nepozorovať. Tmavé sfarbenie spôsobujú organický pigment a py

rit, ktoré spravidla sú intenzívnejšie zastúpené v polohách na báze produktívneho 

súvrstvia, alebo v spodných častiach jednotlivých polôh. Príčina ostatných fareb

ných odtieňov limnokvarcitov je v prínose rôznych materiálov v procese sedi

mentácie. 
Limnokvarcity sú kremité horniny veimi tvrdé a kompaktné, miestami dosť 

porézne, lasturnatého lomu s premenlivým obsahom rastlinných zvyškov. Hojný 

je opál a podla Bártu (1954) pravdepodobne aj cristobalit. Mikroskopicky ich 

štruktúra je kryptokryštalická až jemnokryštalická nerovnomerne zrnitá, zrnká 

kremeňa sú velmi malých rozmerov (pod 0,01 mm) . Nepravidelné dutinky 

a puklinky, pletivá rastlinných zvyškov sú vyplnené chalcedónom radiálne lúčo

vitej textúry. Základná hmota obsahuje grafickú substanciu v podobe nepraví-
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Chemizmus jednotlivých farebných typov limnokvarcitov v % 
(pod.Ia Ciesarika 196í) 

Komponenty Biely Svetlosivý Tmavosivý Čierny Smolne čierny 
• ·( sihcif:-ngni ľ) 

Si~ 98.34 97,10 95,82 94,80 86.50 AlzO3 0,13 0,31 0,24 0,39 0,30 
FezO·i 0,44 0,25 0,45 0,30 0,76 CaO 0,10 0,25 0,11 0,20 <J,51 MgO 0,12 0,18 0,12 0,16 0,14 
Ti02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 
P20 s 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 S03 0,08 0,09 0,15 ÍJ,12 0,79 MnO 0,05 0,04 0,05 0.D3 0,03 
K 20 st. 0,04 0,02 0,06 0,04 Na20 st. st st. 0,01 SL s tr . žíh . 0,79 1,79 2,95 3,81 11,67 

<leiných šmúh. Limnokvarcity obsahujú mikroskopicky viditefné množstvo sporo
morf a schránok diatomaceí. Chemické zloženie limnokvarcitov sa mení v pomerne 
úzkych medziach a to v závislosti od ich sfarbenia, zastúpenia opálu a organickej 
substancie. Obsah Si0 2 u svetlých typov sa pohybuje od 97,5 -· 99,0 %, str. 
žíhaním od 0,6 - 1,5 % , u tmavých obsah Si02 od 90, O- 97,5 % , str. žíh . 
od 2,0 - 5 % i vyššie. Alz0 3 u svetlých typov sa pohybuje väčšinou pod 
0,1 %, u tmavých od 0,2 0,5 %. Fe203 u svetlých býva pod 
0,2 %, v tmavých až čiernych od 0,4 - 0,7 %. P20s kolíše od 0,01 - 0,03 %, 
CaO od 0,08 - 0,5 % , MgO od 0,06 - 0,2 % . Z ostatných prvkov sa 
v množstve do 0,04 % vyskytuje Ti02 prípadne MnO a S03. Spektrálne boli 
zistené v stopách: Cu, Mo, Sn, Zn, Co, B, Sc, As, W, Co, Pb, Ni, K a Na. 

Objemová váha limnokvarcitov Je vefmi kolísavá a závisí na štruktúre póro
vitosti a obsahu organických látok. Pohybuje sa od 2,0 - 2,6 eram/cm3. Žiaru
vzdornosť sa pohybuje od 32 - 35 SK bez pozorovatefných závislostí na sfar
beni alebo chemizme limnokvarcitov. 

O genéze limnokvarcitov bolo vyslovených niekolko názorov. Podľa Fialu 
(1960) limnokvarcity sú produktami sedimentácie termálnych prameňov boha
tých na kyselinu kremičitú . Usadzovaný Si02 tvoril budto horizontálne alebo 
málo sklonené vrstvy budované systémom výverových kuželov, s periklinálnymi 
sklonmi terás a kaskád sledu1úcich odtok vody (obdoba s travertínmi) . Z časti 
sú limnokvarcity produktom usadzovania kyseliny kremičitej vo vodných bazé
noch, z ča sti na suchej zemi. V podstate tento názor vystihuje podmienky uloženia 
a tvary ložiskových telies aj ich kvalitatívne zmeny. Limnokvarcity vzni
kali prevažne chemogénnou sedimentáciou, v menšej miere biogénnou v panvič
kách morfologicky značne členitých. Kyselina kremičitá prinášaná do bazénov 
v rozpustnej forme termálnymi vodami sprevádzaj úcimi ryolitový vulkanizmus, 
v blízkosti prívodných ciest vytvára väčšie koncentrácie, vo vzdialenejších úse
koch od prívodných ciest menšie koncentrácie . Dôkawm. toho sú väčšie mocnosti !imnokvarcitných polôh, menší obsah znečisťujúci prímesí, častej š í výskyt kryš
talických foriem Si02 a menej organických látok. 

Ryolitovému vulkanizmus, s ktorým sú limnokvarcity späté, sa všeobecne pri
pisuje sarmatský vek, avšak tvorba limnokvarcitov pretrvávala zrejme až 
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Tabulka priemerného chemického r.loženia limnokvarcitových ložisk ( v % ) 

Poloha SiO2 AhO, FeaO, CaO MgO P20s 

A 97,5 0,25 0,65 0,30 0,20 0,03 

B 97,2 0,35 0,70 0,30 0,20 0,03 

A 98,1 2 0,10 0,20 0,10 0,04 0,01 

A 98,55 0,04 0,29 0,10 0,04 0,01 
B 97,58 0,22 0,15 0,13 0,04 O.Dl 
C 97,42 0,07 0,25 0,27 o.os 0,01 

A 96,92 0,22 0,49 0,20 0,23 0,04 

B 97,30 0, 18 0,36 0,22 0,20 0,04 

A 98,00 0,16 0,55 0,20 0,20 0,03 

A 97,82 0,12 0,24 0,27 o.os 0,02 
B 97,57 0,16 0,32 0,26 0,08 0,02 
C 96,47 0,24 0,44 0,28 0,13 0,02 

A 96,95 0,12 0,36 0,22 0,03 0,0 1 

A 97,41 0,12 0,38 0,27 0,08 0,02 

A 97,79 0,09 0,51 0,39 o, 17 O,íll 

B 98,00 0, 13 0,54 0,23 O, 11 O,Ql 
C 97,58 0, 13 0,4.7 0,21 0, 10 0,Ll l 

A 97,96 0,12 0,27 0,1 4 0,02 O,ol 
B 98,05 0,11 1),26 0,11 Ll,03 0,01 

A 97 ,83 0,06 0,20 0,22 0,03 0,01 

97,81 0,23 0,36 0,42 0,10 - · 
B 98,15 0,14 0,29 0,36 0,10 0,01 

Tabulka č. 1 

TiO2 Str. žlh . SiO2 
vyž. st. 

0,04 1,60 98,8 
0,04 1,80 98,60 

0,01 1,21 99,32 

O,Ql 1,24 99,51 
0,03 1,42 99,34 
0,03 1,87 99,31 

0,03 1,83 98,81 
0,04 1,68 99,02 

0,04 1,20 98,90 

om 1,05 99,18 
0,03 1,27 98,83 
0,04 2,71 98,72 

0,03 1,99 98,90 

0,03 1,50 99,03 

0,03 1,03 98,79 
0,02 1,02 99,09 
0,03 1,06 98,95 

0,08 1,35 99,30 
0,03 1,36 99,46 

st. 1,37 99,19 

0,04 0,95 98,84 
0,03 0,93 99,09 
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do pliocénnu. Tento vek limnokvarcitov potvrdzujú aj palynologické ana
lýzy (Plandervá, Ciesarík 1964) . Ciesarík (1967) mšiel 
v limnokvarcitoch odtlačok chrbtového pancieru korytnačky bahennej - Emys 
orbicularis. Táto je v ČSSR popísaná z niekofkých nálezov z pleistocénnych 
a pliocénnych vrstiev, čo tiež potvrdzuje, že tvorba limnokvarcitov siahala až do 
kvartéru . 

Technológia a možnosti použitia 

Priaznivé iyzikálno-chemické vlastnosti a chemické zloženie limnokvarcitov umožňujú ich široké 
priemyslové poui.itie. Na výrobu silexových kociek používaných na výstelku mlec!ch bubnov na 
mletie keramických surovín sa spravidla hodia len limnokvarcity mliečno-bielych farieb. Ďal š ie 
využitie limnokvarcitov je pri výrobe filtračných hmôt ( fermago) a na výrobu umelých mlyn
ských kameňov . Hlavná oblas( spotreby limnokvarcitov je však v hutníctve, vo vý robe ferosilícia. 
kde sa kladie dôraz na chemické zloženie suroviny. Limnokvarcity vyhovujú požiadavke CSN 
pre kremence na výrobu ferosil!cia, všetky typy sú vhcxlné na výrobu 45 a 75 % FeSi, kvalit
nejšie typy aJ na výrobu 90 % FeSi. Ich použite!nosť na výrobu ferosilíc ia je overená prevádz
kove vo výrobnom závcxle lstebné, ktorý ex! roku 1960 spracováva surovinu z ložiska pri Barto
šovej Lehôtke. 

Limnokvarcity by bolo mofoé vyuzívať aj v keramickom priemysle. V la bor atómom meradle 
sa urobili skúšky výroby koksárenského a sklárskeho dinasu ( Bária - Špičák , Stacha, Janák, 
K i'enek a Cermäk) a porcelánu ( Bárta - Tichý). Výsledky skúšok boli nádejné. Výskum vyko
naný v ÚTHK v Horní Bi'íze (Kfenek) a VÚK (Č:ermák) zameraný na technológiu výroby 
koksárenského a sklárskeho dínasu, naznačil moi.nosli a cestr , pod!a ktorých by bolo možné 
vyrábať kvalitný dínas . Jednou z pcxlmienok by bola kalcinácia suroviny pri teplotách 
800-900 °C, výpal pri 1380 - 1400 °C. Druhá cesta by spočívala v zavedení vyšších lisovacích 
tlakov vo výrobe a to oproti dnešným 300 kp na cm2 (v závcxle Banská Belá) na 750 - 100(), 
kp/cm2

• 

Limnokvarcily by sa uplatnili aj na výrobu kovového kremíka. Tavné skúšky urobené v roku 
1966 v závode Mníšku pod Brdy ukázali na možnosť použitia kvali tných limnokvarcitov a · 
v tejto výrobe. 

Triasové kremence. 

Tretím genetickým typom slovenských kremencov sú sedimentárne kremence
mezozoických sérií Západných Karpát. Najznámejšie sú bazálne kremence spod
ného verfénu. Vo vrchnom triase ( karpatský keuper ) tvoria kremence iba vložky 
s malou mocnosťou a ich priemyselné využitie neprichádza do úvahy. 

Bazálne kremence spodného verfénu sa vyskytujú v obalových sériách všetkých. 
jadrových pohorí Západných Karpát, zriedkavejš ie sú v križňanskom príkrove, 
chýbajú v chočskom príkrove tatroveporíd aj v spodnom triase gemeríd. Ide 
o súvrstvie s mo:::nosťou maximálne 50-100 m. Sú prevažne kryštalické (zrná 
kremeňa sú veľké 0,2 - 2,2 mm, najčastejšie 0,4 - 1,5 mm) dlaždicovej textúry 
bez cementového tmelu. V tmele a na medzivrstevných p lochách medzi lavicami 
kremencov sa nájdu šupinky sericitu, vzniknuté z ílových minerálov (J a r k o v
s ký, 1954) . Napriek tomu, že obsah Si02 dosahuje v nich niekedy až 97 %, 
nie sú vhodnou surovinou na výrobu dinasu pre nevhodné petrografické zloženie. 
Používali sa aj v sklárstve (v Strážovskom pohorí), v hutníctve na výrobu fero
silícia (Jelenec) a v znacnej miere ako stavebný kameň na reguláciu tokov ako 
cyklopské murivo a ako štrk. 

Výskumom triasových kremencov na výrobu dinasu sa zaoberal J a r k o v s k ý 
(1954) a St ach a (1955) . Orientačne sa skúmalo mnoho lokalít v Tríbeči. 
(Žirany, Jelenec, Ladice) , v štiavnickom ostrove (Vyhne, Sklené Teplice, Žakýl) . 
Triasové kremence na Slovensku sú však geologicky a technologický nedostatočne · 
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Ložiská limnokvarcitov v Žiarskej kotline 

Mocnos ť 
v metroch Priemerná Rozloha Nadložie 

od - do 
v ha 

2,0 -- 12,0 6,0 10 hliny-diatomity 

1,0- 8,0 4,5 6 tufity, tuf. !l y 

] ,5 - 4,1 2,5' 8 hliny, tufily, 
bent. d y, 

0 ,4 - 4,2 l , l 1 hliny, tuf. íly 

U,4 - 2,1 1,0 3 tufy. tufity 

0,4- 1,6 1,0 2 tufy, tulity· 

1,0 - 7,2 2, 1 9 hliny, bentonitické 

3,ú- 19,0 7,4 25 Hy 
tufy, tuli1y , 
bentonity 

1,3 - 8,3 5,0 10 hliny, bentonit. íly 

0,4 - 5,3 2,8 10 hliny, tufity 
U,4 - 6,8 2,1 25 tufy , tufi ty 
0,4 - 3,8 1,4 8 tufy 

3,0 - 17,5 8,4 5 hliny 

1,0 - 6,7 3,0 6 hliny 

0,4 - 2 r. ,:J 0,8 2 hliny, tufity 
0,4 - 3,7 1,5 Li tufit y, tufy 
0,4 - 4,0 1,0 4 tufy , 

0,4 - 7,8 3,5 3 hliny 
0,4 - 13,6 2,3 2 tulity, tufy 

0,4- 13,2 2,5 7 hliny 

0,4 - 3,0 1,0 2 hliny, tu[y, tufit y 

0,4 - 6,0 1,7 3 tufy 

Tabuflca č. 2 

. 
Podložie 

Stav ' prieskumu 

- Podrobný GP 
tufity, tuf. íly 1962 C,, C2 

. tufy, š trky, tufity Vyhľadávací CP 
1968 C2 

- Vyhladávací GP 
-· 1968 C2 

tufy 

- Podrobný GP 
tufy, tu [i ty 1964 B; C1, 8 2 . 
bitum. íly -' 

kao linizované tufy , Predbežný GP 
tufity 1966 C1, C2 

- Vyhiadávaci CP 
- 1968 C2 -

tufy 

tu[it y, tufy Vyhladáv-ací CP 
1968 C2 

tufity, tufy Vyhladá vaci GP 
1968 C2 

- Vyhľadávací CP 
·- 1968 C, 

tufy, tu [ity 

- Vyhladávací GP 
tufily, tuf. lly 1968 CJ 

tuflty Vyhľadá vací CP 

1 

1968 C2 

- Vyhladá vad GP 
tufi ty , tuf. fly 1968 C2 
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preskúmané a je pravdepodobné, že rozsiahlejším geologickým a -technologickým 
výskumom by boli objavené aj ložiská priemyselného významu. 

Metodika prieskumu ložísk a j~j ďalší vývoj 

Za 12 rokov geologického prieskumu kremencových ložisk vykryš)alizovala sa vhodná metodika 
vyhľadávania týchto surovfn najma limnokvarcitov. Osvedčilo sa používanie geofyzikálnych 
metód a to me tód.a vert ikálnej elektrickej sondáže a metóda kombinovaného profilovania. Vhodná 
hustota bodov geofyzikálnych meran í je 200 X l00 m, v zložitejších úsekoch lOOXlOO m. Vo 
vyhľadávaní ložísk rozhodujúcu úlohu, okrem geofyzikálnych prác, má geologické mapovanie 
v mierke 1 : 10 OOO až l : 5000. Z technických prác sa 'osvedčila kombinácia vrtov so šachticami, 
pričom šachtice z ekonomických dôvodov nemajú byť hlbšie ako 20 m. Výsledky vrtov je treba 
upresňova{[ karotáicou. Pri vyhľadávan í dalš!ch ložisk na jmä hydrokvarcito·, z té:hnických prác 
treba použiť aj kanálové rýhy hlbené strojne a ich pomocou sa ohraničí ložisko na povrchu . 

Údaje o ťažb e kremencov. 

Týkajú sa iba sekundárnych kremencov a limnokvarcitov. tažba hydrokvarci
tov sa datuje od roku 1938, odkedy sa kremence od Šobova a Banskej Belej 
do::lávali na výrobu dinasu do Ostravy-Vítkovíc a do Maďarska . Závod na výrobu 
dinasu v Banskej Belej začal s výrobou dinasu v roku 1953, kedy došlo k výraz
nému vzrastu ťažby kremencov na ložisku šobov. 

štatistika ťažby dinasových kremencov od roku 

1953 
1954 
1955 

21,5 
19,5 
18,0 

1956 
1957 
1958 

27,2 
28,4 
27,7 

1953 je nasledovná(kt) : 

1959 26,7 
1960 29,0 
1970 33,0 

Surovina sa ťaží v povrchových lomoch z časti selektívnym spôsobom a po 
drvení a triedení sa frakcia nad 100 mm vozí do závodu v Banskej Belej, kde 
sa ďalej drví na požadovanú zrnitosť. Odpad pri ťažbe dosahuje 25 - 30 % . 

Limnokvarcity sa ťažili už v stredoveku na lokalitách Stará Kremnička, Slas
ká, Lutila a Kypec. V súčasnosti sa ťažia len na jedinom ložisku pri Bartošovej 
Lehôtke. Dobývajú sa povrchovým spôsobom a upravujú drvením a praním na 
frakciu 5 - 15 cm. Podsitná frakcia sa sčasti používa ako kamenivo na stavebné 
úče ly. 

Ťažba limnokvarcitov v posledných rokoch bola nasledovná (kt) : 

1963 
1964 
1965 

66,1 
61,5 
42,1 

Doporui:il: Stanislav Polák. 

1966 
1967 
1968 

58,5 
54,4 
69,8 

LITE RATÚR A 

1969 
1970 

65,4 
64,4 

Geologický prieskum, n. p ., 
geologické stredisko 

Banská Bystrica 

( BEŇO J., 1966: Žiar - Podháj , závereéná správa a výpočet zásob z etapy predbežného priesku-
mu so stavom k 1. 7. 1966. Rukopis; Archiv GP, Spišská Nová Ves. 

BEŇO J., 1968: :Ziarska kotlina , limnokvarcit - sprievodné suroviny. Záverečná správa a vý
skumu so stavom k 1. 7 . 1966. Rukopis; Archiv GP, Spišská Nová Ve~. 

BEŇO J., 1968: :2iarska kotlina ,limnokva rcit - sprievodné suro11iny. Záverečn.i správa a vý
počet zásob z etapy vyhľadávacieho prieskumu. Rukopis., Archív GP, Spišská Nová Ves. 
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Deposits of Quartzites in Slovakia 

SAMUEL HRUŠKOVIC 

In SSR (Slovak Socialist Republic) Ulree fU111damental types of quantrlilte deposiis 

a.re found, af VMich the followi.!llg two types are suitable for industrial treatment in 

ceramirc and metallurgic industry : 
1) Secondary quarttites or hydroquartzites represented at the depcmts šobov and Ka-. 

menný kopec near Banská šti.avJllioa. 
2. Limnoquar<tzites we know :firom the 2iarsk:a kotli!l1.a Basin w1th the deposits : BM"

tošavia Lehôt.kla. Jelšový pe>tok L, Jelšový Potok II, Stairá Kremnička, Podháj . Lutila, 

Kyipec, Podkypec, Slaská, Kqper,ni<:a, Hliník I. and Hliník II. 
The ,thi,r,d ,type ,of Lower Triass1c sedimentaxy QU31Ttzites ·s not suitaible ror industrial 

treaitment in ceramic and metalllurgic industry. 
The secandairy quartzites from the depasilt ŠObov •are oompooed of crys1Jalline and 

cryptoorysba1line modification of SiO2 (chalcedony quartz) . They al:so ccmtain pynite 

end anaitase. The average oontent is SiO2 96,5 %, Fe:t<)3 1,1-1,3 %, Al:z()3 0,3-0,4 %, 
triaces of P . To present quallity of the depasit recent hypergene processes at tihe deposit 

haive mainly oonrt:riliuted. The quairtzites from Sobov are iresembling genetically the for

matň.on of seoondairy quarzites <in the sense of Nakovník (1965) . The quartzites have 

been eJal)lointed since the yeaa: 1938 and siJnoe 1953 othey have been treated t.o clinas in 

the p].am.t Banská Belá. 
Limnoquaa-tzites are chemogene sedime~ formed by cry;pt.ocrystalline and amarp_ 

hous w,rieti.es af Si02. Their chemical rompositian vamies within the limiis: SíO2 

96,0-98,5 %, Fez()3 0,1-0,5 %, Al2O3 0,15-0,5 %, P2Os 0,01-0,04 %, CaO + MgO 0,1-0,6 o o 
and !oss by buming 1,3-2,8 %. The limmoquarzites were exploited as ear,ly as the > 
Míddle Ages production of mill-stones) , since the year 1959 they have been exploited 

at the deposit Bairtošova Lehôtka ror metallurgioail pu11)05e {producti.on of ferrosili-

cium). They would also prove good .in production af china and dinas (U111der oondition 
of oalci.nlart.ion of the iraw rn.a,terial art; temperaitures of 800-900 °C or under higher pres-

sing pressures) and in produoti.on of meballic Si. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. III. (1971) č. 12-13 

.r.rJ. ,iJ f'fľJ .,; 

Piesčité sedimenty a ich využitie v sklárstve a zlievárstve 

JAN GAŠPARIK 

Les sédiments sableux et !eur utilisation en verrerie et fonderie. 

Quant ä la genese, on distigue deux types principaux de sables: 
J. sables qui étaient formés dans Ie milieu aqueux (sables marins et lacustres) . 
2. sables formés par ľaction du vent (sables éoliens) . 
Au premier type appartinnent les sables des sédiments marins ďäge egerien (localité de 
Šid pres de Filakovo) et ceux ďäge eggenbourgien ()ocalité de Modrý Kameň, Visolaje 
pres ďllava) . Le caractere des sédiments lacustres ont les sablt-s formés dans Ie voisinage 
des massifs cristallins, teh que: sables kaoliniques ďäge sarmatien - pannonien ä Rud
no-Budiš . A la limite Sarmatien-Pannonien appartiennent les sables de Horné Túrovce, 
au Pannonien on range les sables de Banka pres de Piešťany . 

Kremité piesky na Slovensku, na rozdiel od iných druhov nerastných surovín , 
v minulosti - až na podradné použitie v stavebníctve pre miestnu potrebu , 
v našom priemysle sa nevyužívali. Preto aj práca geológov v minulo.stí, snáď do 
roku 1958, mala len čiste geologický charakter bez praktických záverov o možnosti 
použiť ich v zlievárenstve, prípadne v sklárskom priemysle. 

Geologická stavba ložísk 

Piesky, ktorým v poslednom čase bola venovaná zvýšená pozornosť a inten
zívnejšie sa študovali geneticky, môžeme rozdeliť do dvoch hlavných typov: 

1. piesky vzniknuté vo vodnom prostredí (morské a jazerné) 
2. piesky vzniknuté pôsobením vetra (viaté - eolické). 

Piesky vzniknuté vo vodnom prostredí, patria k morským sedimentom egeriénu 
(lokalita Šid pri Fiľakove) a k eggenburgiénu (lokalita Modrý Kameň a okolie, 
Visolaje v Ilavskej kotline atď.). 

Známe sú tiež piesky, ktoré vznikajú v jazernom prostredí v blízkosti starých 
kryštalických masívov, ako sú kaolinické piesky (Lokalita Horné Turovce -
rozhranie karpatienu a badenienu, Rudno-Budíš - sarmatien až panónien) . Vo 
vodnom prostredí vznikli aj piesky v okolí Banky pri Piešťanoch - panónien. 

Druhou skupinou sú piesky vzniknuté eolickou veternou činnosťou . K tomuto 
genetickému typu pieskov sú radené piesky v dvoch oblastiach Slovenska a to na 
západnom Slovensku západne od pohoria Malých Karpát, v Záhorskej nížine 
(lokality Šajdíkove Humence, Lozorno, Šaštín, Lakšárska Nová Ves, P lavecký 
Mikuláš, Plavecký štvrtok atd.) a na východnom Slovensku, vo Východooloven
skej nížine (lokality Kráľovský Chlmec a Veľký Horeš). 

Piesky vzniknuté vo vodnom prostredí 

Oblasť Fiľakova 

Piesky a pieskovce egerienu z oblasti Lučeneckej kotliny (lokalita ši d) po
užívané v zlievárenstve, predstavujú ílovité piesky, v ktorých pelitická zložka 
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dosihuje 10- 40 % . Psamitická frakcia predstavuje 60-90 % celkového obsahu. 
Piesky majú asi 3-4 % glaukonitu. Nazývajú sa tiež ako „glaukonitické pies
ky". úložné pomery sú vodorovné. V pieskoch sú polohy i úplne ílovité, miestami 
predsta..._u.jú asi 1 m mpq1é P,9lohy pe'l{Ilých ,p~ko\'.cov,. Cel~oy~- p\~ha ložiska .,. 
predstavuje asi lO0Ô m2, mocnosť cca 10 m. Piesky sa ,·yskytujú uprostred Lu-
čeneckej kotliny. Sprievodnými horninami sú prevažne íly, sliene, v menšej miere 
štrky a zlepence. V blízkosti ložiska vystupujú mladé bazaltoidné horniny. Pod-
ložie oligocénu tvorí paleozoikum gemeríd. Piesky sú jemno až strednozrnné, 
technologicky sú zaradené k polomastným až veľmi mastným pieskom. škodli-
viny sa pohybujú v medziach noriem (K2O + Na2O majú od 1,30 do 2,40 % ; 
CaO + MgO od 0,90 do 7,80 % a Fe2O3 od 1,90 do 3,30 % ). Piesok má širokú 
zrnitostnú i mineralogickú variabilitu a nízku kvalitu. V zlievárenstve je vhodný 
len na odlievanie malých odliatkov zo sivej liatiny a farebných kovov. Piesky 
možno použiť aj v stavebníctve. Ložisko je ťažené; piesky používa na odliatky 
Kovosmalt, n. p., Fiľakovo. 

Ťažká frakcia pieskov je tvorená kremeňom, živcami, ktoré sú č iastočne kaoli
nizované. Značným podielom pieskov je sľuda, muskovit. Zrnká sú polozaoblené, 
nepravidelného tvaru, s drsným povrchom. Tejto frakcie je 95,8-96,5 %. 

tahká frakcia je zastúpená granátom, ktorého je až 5 5 - 65 % . Ďalej je to 
magnetit, chlorit. Menej hojné sú amfiboly, biotit, rutil, apatit, ktoré sa pohy
bujú okolo 1 % , alebo pod 1 % . Zrnká ťažkej frakcie sú stlpčekovité (zirkon, 
rutil). Granát je ružovej farby. Ťažká frakcia sa pohybuje v množstve 4,2- 3,5 
percenta. 

Sitové rozbory ukazujú na to, že maximum zrnitosti sa pohybuje od 0,5 -
0,06 mm. Predstavuje to 86,5 % . 

Chemizmus pieskov : 

Si02 
AlzO3 
Fe20J 
CaO 
MgO 

77,1-82,8 
5,0- 2,7 
3,5- 4,3 
1,9 - 3,7 
1,9 - 3,0 

St. ž. 
TiO 
K zO 
NazO 

4,0-5,5 
0,1-0,3 
1,2 
0,6 

Z lokality Šid boli piesky upravované elektromagnetickou separáciou i mecha
nickým oterom: skvalitnenie pieskov a odstránenie škodlivín bolo minimálne. 
U SiO2 bol zvýšený podiel o 2,5 % , u Fe2O3 zníženie zo 4,30 % na 3,20 % . 
Tažia ich pre Kovosmalt, Fiľakovo, na malé odliatky. 

Piesky predstavujú sedimenty vodného prostredia, podfa nálezu morskej fauny 
patria k sedimentom marinným. Stratigraficky sú začlenené do egerienu OM 

Oblasť Modrý Kameň 

Piesky v oblasti Modrého Kameňa sa vyskytujú na viacerých lokalitách najmä 
pri Žihľave , Malom Krtíši, pri Veľkých a Malých Stracinách, Stredných Plach
tinciach a inde. Stratigraficky „medzislojové piesky" patria na bázu ottnangienu 
(helvétu). Medzislojovými sa nazývajú preto, lebo sú uložené spravidla medzi > 
uhoľnými slojami. Mocnosť pieskov podia zistenia sa pohybuje okolo 20-25 m. 
Podložie pieskov tvoria klastické sedimenty eggenburgienu ( burdigalu), prípadne 
egerienu ( chatt-aquitanu). 

Piesky sú tvorené angulárnymi zrnkami kremeňa. Okrem kremeňa, ktorý je 
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prevládajúcou zložkou (80 % i viac), sú prítomné živce, sfúdy (muskovit a bio
tit). Kremenn_é zrnká majú limonitové povlaky. Podradnejšie sú zastúpené gra-
nát, magnetit, chlorit, rutil, zirkón a leukoxén. . 

Piesky majú veľmi premenlivé vlastnosti, ktoré sa menia. v horizontálnom 
a vertikálnom smere. Variabilnosť sa prejavuje i v granulometrickom zložení. 
Z výsledkov priedušnosti a väznosti vychádza, že by sa piesok dal s ťažkosťami 
používať bez upravovania , nakofko zemité spojivo má nízke pevnosti a prachové 
čiastočky (pod 0,1 mm), ktoré znižujú priedušnosť. Využitie piesku z okolia 
Modrého Kameňa pre zlievárenské účely ostáva otázkou ekonomického zhodno
tenia, vzhľadom na nutnosť úpravy. 

Piesky z oblasti Ila vs kej kotliny 

Pri výskume Ilavskej kotliny našli sa piesky v blízkosti obce Visolaje, ktoré 
miestne JRD začalo odpredávať ako zlievárenske piesky. 
Výplň Ilavskej kotliny je tvorená neogénnymi sedimentmi, lttologicky ide 

hlavne o zlepence, pieskovce, piesčité a vápnité íly. Zlepence sú prevažne jemno
zrnné s okruhliakmi o veľkosti 1-5 cm, ktoré sú pomerne dobre opracované. 
Okruhliaky tvoria hlavne horniny podložia, vápence, dolomity a kremence. 
V pieskoch, prípadne v piesčitých íloch sú nepravidelné pevné bloky vápnitých 
pieskovcov. Tmel je silne karbonatický. Podložie I lavskej kotliny je budované 
v západnej časti bradlovým pásmom a vo východnej časti mezozoikom centrál
nych západných Karpát. 

Stra tigrafické začlenenie neogénych sedimentov uľahčilo faunistické horizonty 
v piesčitých vrstvách. Ide o morské sedimenty eggenburgienu . 

Petrograficky piesky pri Visolajoch ukazujú na bohatosť zŕn kremeňa, karbo
nátov a živcov. Piesky obsahujú asi 35 % karbonátov, 34,5 % kremeňa, 30 % 
živcov a 0,5 % ťažkýcha minerálov. V ťažkej frakcii prevládajú rudné minerály 
a limonitizovaný materiál. Ďalej je prítomný zirkón, rutil, granáty, apatit, biotit , 
chlorit a turmalín. 

Rozšírenie pieskov, úložné pomery a geologická skutočnosť nedávajú predpo
kiad rozsiahlejšieho využívania týchto pieskov. Dá sa však predpokladať, že 
v oblasti Ilavskej kotliny boli by možnosti nájsť podobné piesky s vhodnejšími 
podmienkami uloženia. Podľa rozborov zŕn najbohatšia je frakcia od 0,2-0,06 
milimetra, ktorá predstavuje až 71 % . Povrch zŕn je drsný, ostrohranný, zaoblené 
sú iba ostré hrany; kalcitové zrná sú viac zaoblené ako zrná kremeňa . 

Chemizmus pieskov: 

SiO, 
Ai,03 
Fe,03 
CaO 

47 - 50 % 
9-12 % 

okolo 4 % 
11-15 % 

MgO 
strata žih. 
TiO, 
K,O 
Na, O 

okolo 3 %. 
15 - 17 % 

0,7 - 0,9 % 
2-2,5 % 

0,7-0,9 % 

Kvalitatívne piesky majú určité prednosti pri formovaní malých odliatkov sivej 
liatiny a odliatkov farebných kovov. 

Piesky ostatných oblastí 

Vo vodnom prostredí sa tvorili i piesky v západnej časti Turčianskej kotliny 
v blízkosti obce Rudno. Piesky sú výsledkom zvetrávania žulového Žiarskeho 
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pohoria. Po zvetraní boli piesky splavené do vodného prostredia. Piesky patria 
k štrkovito-piesčito-ílovitej fácii, ktorej hlavnými zložkami sú štrky, p,íesky a íly. 

Žulové zvetraliny neboli transportované na velkú vzdialenosť. Piesčitý podiel je 
tvorený angulárnymi zrnkami kremeňa, živcom a sludou. Z ílovitých minerálov 

sú prítomné kaolinit, miestami montmorillonit a illit. " 

Chemické zloženie pieskov: 
SiO2 - 80,7 %; AhOJ - 10,7 %; Fe2O3 - 0,4 %; 
K2O - 3,5 % ; Na2O - 0,2 % ; strata žíhaním 2,3 % . 

Kaolinický piesok po úprave je vhodný ako surovina pre sklársky a keramický 
priemysel. 

Pri Horných Turovciach je známe menšie ložisko pieskov s kaolínom. Avšak 

malé plošné rozšírenie a nepravidelné úložné pomery odviedli pozornosť od jeho 
ťažby . Boli urobené analýzy, hlavne na obsah Fe2OJ, pričom sa zistilo, že piesky 

pôvodnom stave obsahujú 0,23 % Fe2O3. Po úprave plavením na site obsah 
Fe2O3 sa znížil na 0,05 % . Po dvojhodinovom otere a po plavení na site ostáva 
ešte v piesku 0,03 % Fe2O3. 

Kremité piesky od Horných Túroviec sú uložené diskordantne na spodnotria
sových kremencoch a zaradujú sa na rozhranie karpatienu a badiénu. 

Piesky v Banke pri Piešťanoch predstavujú ložisko sklárských pieskov na 
úpätí Serbalovho vrchu. Tvoria ho nepravidelné krížovo zvrstvené polohy rozpa
davých pieskov a pieskovcov, striedajúcich sa s polohami zlepencov, resp. ílov. 

Nevystupujú tesne pri povrchu, ale väčšinou sú prikryté silným nadložím. V mi
nulosti sa ťažili piesky na stavebné účely. Stmelené piesky - pieskovce sa pou
žívali ako sochársky kameň. V rokoch 1939- 44 vyťažili tu asi 100 vagónov 

čistého bieleho piesku pre sklárne v Lednických Rovniach. Na základe geologic
kého prieskumu (vr. 1956-57) sa ukázalo, že tunaj šie ložisko z hľadiska geo

logického na skálrske piesky je nebilančné. 

Piesky vzniknuté eolickou ( veternou) činnosťou 

Na Slovensku máme dve hlavné oblasti viatych pieskov. Je to: 
a) Záhorská nížina, má najväčší význam, ako budúca zásobáreň zlievárenských 

a hádam aj sklárskych pieskov. 
b) Oblas ť Východoslovenskej nížiny. 

Pie s ky Záhorskej níž i ny 

Táto oblasť je typickým územím viatych pieskov a predstavuje cca 600 km2. 
Je možné vymedziť časti územia, kde piesky dosahujú väčšie mocnosti a majú 
výraznú presypovú morfológiu povrchu. Oblasť medzi obcami Malacky - Ro

hožník - Plavecký Mikuláš - Šajdíkove Humence - Šaštín - Studienka 

a Velké Leváre je , vzhladom na úložné pomery a kvalitu pieskov, z celej nížiny 

najnádejnejšia. 
Mocnosť pieskov, vzhľadom na ich genetický typ , je rôzna a kolíše v rozmedzí 

5 - 20 m. Ojedinelé presypy dosahujú mocnosť aj nad 30 m (napr. medzi Malac
kanli a Šajdíkovymi Humencami) . Podložie tvoria prevažne neogénne piesčité 

íly veku ottnangienu, karpatienu a panónu, v západej častí však aj nad štrko

piesčitými terasami rieky Moravy. 
Viate piesky Záhorskej nížiny sú jemno až strednozrnné, ve1mi dobre opra

cované. V mineralogickom zložení vysoko prevláda kremeň, ktorý tvorí viac než 
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95 % z celkového množstva ľahkej frakcie . Zbytok tejto frakcie tvoria hlavne 
živce. Obsah ťažkých minerálov je u viatych pieskov všeobecne nižší než napr. 
u pieskov riečnych . Nedosahuje nikdy 1 % . Ťažkú frakciu tvoria granát, amfibol, 
rudné minerály, staurolit, epidot, apatit atd. 

PodJa výsledkov výskumu viate piesky vznikli vyviatím piesčitej frakcie zo 
štrkopieskových terás riek, hlavne Moravy . . Pod.Ta priebehu presypov, ktoré sú 
priečne s osami SV - JZ, vetry, ktoré spôsobili vyviatie piesku, viali od SZ až Z. 
Maximálna eolická činnosť bo!a koncom pleistocénu a začiatkom holocénu. 

Názor na pôvod viatych pieskov z neogénnych piesčitých súvrství v ob[a3ti Záhorskej nížiny 
( vzhľadom na množstvo pieskov, odlišnú zrnitosť a hlavne odlišné minera logické zloženie) je 
vylúčený, takže od názoru na genéziu z neogénnych sedimentov sa upúšťa . 

Po hydrogeologickej stránke sú pomery záhorských viatych pieskov pomerne 
jednoduché. Vzhladom na nepriepustné ílové podložie povrchová voda sa hro
madí v spodných partiach pieskovej vrstvy, prípadne v štrkových terasách tvoria
cich podložie piesku. Pod!a morfológie podložia sa vytvárajú obrovské rezervoáry 
podzemskej vody, z ktorých prebytočná voda odteká do sieti potokov (do Moravy 
a Myjavy) . Pre to hladina spodnej vody i pri väčších zrážkach a naopak pri su
chom období, nevykazuje väčšie výchylky. Morfológia podložia umožňuje spod
nej vode vytvárať prúdiace toky. V miestach, kde má voda snadné pretekanie, 
bola zistená najkvalitnejšia surovina pre sklárske účely, vzhľadom na nepretržité 
premývanie pieskov tečúcou vodou. Zrnitostné, chemické a mineralogické zloženie 
viatych pieskov Záhorskej nížiny je pomerne stabilné. 

V celej oblasti kolíše napr. vefkosť stredného zrna od 0,18 do 0,33 mm a obsah 
živcov od 7 do 15 % ( p:>drobnej šie bola sledovaná oblasť Šajdíkove Humence) . 
Hlavná frakcia je od O, 1 do 0,6 mm, v ktorej sa pohybuj e obsah zŕn od 89 do 
97 % má priemer 93 % . 
Ťažké minerály sa nachádzajú hlavne v jemnejších frakciách a súčasne jem

nejšie frakcie sú najbohatšie na limonitické povlaky, preto je možné podstatne 
znížiť obsah Fe2O3 v piesku prostým vytriedením jemnejších podielov. 

Chemický rozbor dáva nasledovné výsledky. Obsah SiO2 v neupravenej suro
Yine sa pohybuje v priemere 96 % . Nositeľom AlzO3 sú živce, ktoré v priemere 
majú 1,9 %. Fe2O3 v neupravenej surovine v priemere má 0,25 %. 

Po zvážení výsledkov dosiahnutých na niektorých lokalitách ( Šajdíkove Hu
mence, Lozorno) Záhorskej nížiny možno konštatovať, že ide o kvalitné kremi
ciié piesky , k:oré s-.ojím zrni tostným, chemickým a mineralogickým zložením 
môžu slúžiť v prirodzenom stave ako kremenný piesok pre neoceľové odliatky . 
Prípadne, vhodným triedením a znížením obsah u Fe2O3, možno s nim počítať 
aj pre výrobu niektorých druhov skla. 

Oblasť Východoslovenske j nížiny 

V oblas ti východného Slovenska sa nachádza rozsiahle územie, ktoré je ~ 
kryté presypmi a dunami via tych pieskov. Piesky sa využívajú prevažne v sta
vebníctve. Ťažia sa hlavne na lokalitách Leles, Kapoňa , Kráľovský Chlmec , Velký 
a Malý Horeš atď . Vzhľadom na ich množstvo a pomerne priaznivé zrnitostné 
zloženie, venovala sa im pozornosť aj pre využitie v keramickom priemysle, 
v sklárstve a zlievárenstve. Z pieskov v oblasti Krá!. Chlmca boli urobené úpra
várenské skúšky a to elektromagnetické rozdružovanie a mechanický oter, ktorými 
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Chemizmus pieskov na lokalitách okolia Modrý Kameň 

Lokalita o obsah Si02 AhOJ FciOJ Ti02 Ca MgO St. ž. 

1 
pôvodmi vzorka lOO,O 85,0 7,0 0,8 0,2 2,3 0,3 1,6 
frakcia ll,6 -- 0,1 mm 77, 86,0 5,9 0,6 0,1 0,8 0,2 0,8 

-

2 pôvodná vzorka 100,0 86,0 8,7 0,8 - 1,5 0,04 1,1 
frakcia 0,6 - 0,1 mm 85,8 87,6 5,3 n. 0,1 0,7 0,2 0,7 

3 p 0 vodnJ vzorka 100,0 75,7 11 ,2 3,4 1 0,6 2,3 1,2 3,0 
frakcia O, - 0,l mm 18,2 nrrobil sa ro1bor 

4 
p ·vodná vzorka 100,U 91,0 5,7 0,5 - 1,3 stop. 0,5 
frakcia O, - 0. l mm 82,8 9-1,3 2,4 0,2 0,1 0,5 O,Ol 0,3 

1 

5 
póvodná vzorka 100,0 77,0 

1 
8,5 1 2,8 0,5 3,4 3,9 2,9 

frakcia 0,6 - 0, 1 mm 67,6 n l'robil sa ro~bor 

6 
póvodná vzorka 100,0 85,5 8,3 0,9 0,-> 2,4 0,08 1,3 
frakcia 0,6 - 0,1 mm 42,l 88,8 5,4 0,6 0,3 0,7 0,3 0,7 

7 
pôvodná norka llXJ,O 8 ,8 7.8 0,7 - 1,2 0,04 1,0 
frakcia O, - 0,1 mm 8 ,9 86,9 5,4 0,5 0, 1 0,7 0,2 o.s 

1 - Velké Straciny - Mal Zlh:vct!, (bliž" ie k Vel . Stracinám) . 2 - Velké Straciny - Malé Zlievce, (1 km od V. Stracln) ; 3 - Ma· 
lé Straciny - pi ·skovište pri železnici. 4 - :lihľava - podložný piesok uholnej sloje. 5 - Malý Krtl š - pieskoviiite 6 - Ve!ké S tra· 
ciny - pieskovistc smerom na Malý Krlls . 7 - :Z ihlava - nad 101. ný piesok uholn j sloje . 


