
Ložisko Brehy sa nachádza v okrese 
Žiar nad Hronom v katastri obce Brehy 
pri Novej Mani, ktoré i>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 nefelinickčho bazanitu je v naj
severnejšej časti spodného lávového prúdu 
čadičovej sopky Putikového 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 prúdoľ.ri 
a pyroklastikách pyroxénických andezi
tov. V prevažnom rozsahu bazanitový 
prúd, ktorého mocnosť kolíše od 20 —40 
m leží bezprostredne na štrkoch. Nadložím 



Ložisko tvorí lávový prúd, vytvárajúci širokú plošinu medzi Tekovskou Brez
nicou a Brehmi, o ploche asi 3 km2, z čoho preskúmaná oblasť vhodná pre 
ťažbu je okolo 0,3 km2. 
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Geologický rez ložiskom Brehy: Obr. č 2 
1 — hliny a hlinité sutiny, 2 — bazanilové pyroklastiká, 3 — nefelinický ba'.anit, 4 — poly
miktné štrky, 5 — pyroxenický andezit. 

Fig. 2 — Profile of the Deposit Brehy. 
1 — Loams and loamy scree. 2 — Basanite pyroclastics. 3 — Nepbeline basanite. 4 — Poly
mict gravels. 5 — Pyroxene andesite. 

Bazanitové teleso je petrograficky dosť rôznorodé. F i a l a (1952) označuje horninu ako nefeli
nícký bazanit, podlá F r n č u (1965) ide o olivnický čadič alkalického charakeru. Pridŕžame 
sa pôvodného označenia hornín Fíalom, vzhladom na vysoký obsah Na (až 4,7 % ) , ktorý 
potvrdzuje prítomnosť nefelínu ídentikovaného Fiaiom. Ide o sívomodrú afanatckú kompaktnú až 
vesikulárnu horninu, doskovitej a nepravidelne stlpcvitej odlučnosti. 

Štruktúra je porfýrická s mikroliiickou základnou hmotou. Poríýrické výrastlice tvorí olivín, 
jednoklonný pyroxčn a plagioklas. Kryštály olivinu dosahujú maximílnu veľkosť 2 mm a ich 
zastúpenie v hornine neprevyšuje 15 "la. V podobe mikrolitov vystupujú eš'.e nefelín, magnetit 
a biotit. Vzácne je prítomný apatit a philipsit. 

Chemické zloženie horniny je nasledujúce: SíOz — 42,0 až 42,7 %, AI2O3 — 
10,7'"áz\13,l %, F2O3  4,9 až 7 %, FeO  4,3 až 6,6 %, T.O2  2,1 až 
2,7 %', MnO  0,18 až 0,25 %, CaO  9,6 až 10,7 %, MgO  10,6 až 11,9 
perceáta, K2O  1,6 až 2,1 %, Na 2 0  3,5 až 4,7 %, P2O5  0,15 až 0,9 
percenta, SO3  0,04 až 0,11 %.' 
• Objemová hmotnosť je 2,95 g/cm3, pevnosť v tlaku okolo 2400 kp/cm2. Baza

nity ani v petrografickom ani v chemickom zložení doskovitej k stlpcovej od
lučnosti nevykazujú výraznejšie rozdiely. Malé rozdiely sú v teplotách tavenia: 
bazartíí s doskovitou odlučnosťou sa taví pri teplotách 1180 — 1200 °C. bazanity 
so stĺpcovou odlučnosťou pri teplotách 1230—1240 °C. Oba typy suroviny sú 
vhodné na statické i dynamické odlievanie jednoduchých i náročných výrobkov 
i na výrobu izolačnej vaty. Výroba izolačnej vaty si vyžaduje vyššie teploty ta
venia, aby došlo k roztaveniu olivínu, ktorý pri nedostatočnom pretavení spôso
buje vznik malých granuliek, znižujúcich kvalitu vaty. 

Surovina sa ťaží v lomoch, k petrurgickému spracovaniu sa používa frakcia 
50—120 mm, odpad v množstve okolo 20 ■% sa využíva ako kamenivo. 

Ťažba bazanitov na petrurgické spracovanie začala roku 1952. V roku 1969 
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bolo vyťažené okolo 25 000 ton suroviny. Po dobudovaní nového závodu bude 
mať ťažba stúpajúci trend a to až na 60 000 ton v roku 1975. 

Doporučil Ján Burian Geoloigcký prieskum, n. p., 
geologické stredisko Banská 
Bystrica 

LITERATÚRA 

FIALA F., 1952: Alkalické čediče (basanitoidy) od Tekovské Breznice a Brehu u Nové Bane 
na Slovensku. Sborník Národního Musea 5, Praha 

SLÁVIK J. a kol.: Nerastné suroviny Slovenska. Bratislava, 1967. 
URBAN l , 1958: Prúzkum basanitu — čediče 1958. Záverečná správa. Rukopis., Archív GP, 

Spišská Nová Ves. 
fÚLDEŠ A. — OČENAŠ D., 1965: Brehy — čadič. Záverečná správa s výpočtom zásob 

z podrobného prieskumu, stav k 30 4. 1965. Rukopis., Archív GP, Spišská Nová Ves. 

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 gravel terrace and partly on pyroclastics of basanite. 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 typical of the rock also olivine is present, 
reaching the size of up to 2 mm and its representation in the rock reaches 10—15%. In 
its chemical composition basanite suits to requirements of melting and production of 
insulating cotton-wool. It is exploited in quarries, for petrurgic treatment the fraction 
50—120 mm is used, the refuse is used as stone ware. In the year 1969 25 000 tons of 
raw material were exploited. 
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