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A K T U A L I T A 

Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drie-
ňova hora 

FRANTIŠEK BELES. EDUARD JABLONSKÝ 

Geology of the KrivoklálDrieňova hora limestone deposit 

The KrivoklátDrieňova hora limestone deposit for use in cement 
industry is built by the Czorsztyri group of the Pieniny Klippen Belt. 
During the geological prospection of the deposit, main geological and 
chemicaltechnological properties of the limestone body (Jurassic to 
Upper Cretaceous) were ascertained. Besides this limestone, also the 
"Puchov" red marls as well as darkgrey claystone and siltstone of the 
Manin unit occui in the immediate surroundings of the deposit. 

Ložisko KrivoklátDrieňova hora v okrese 
Považská Bystrica je dlhé okolo 900 m. ši
roké cca 350 m, leží v smere V—Z a je sú
časťou trenčianskopúchovského úseku bradlo
vého pásma. Buduje ho czorsztynská séria — 
vápenec pestrej litostratigrafickej náplne 
v stratigrafickom rozsahu jura až vrchná 
krieda. Na stavbe ložiska sa zúčastňuje čer
vený slieňovec tzv. púchovského typu a tma
vosivý ilovec a prachovec manínskej jednot
ky, ktoré tvoria vlastný obal bradla. Zastú
penie kvartérnych uloženín nie je podstatné. 

Najbohatšie je v ložisku zastúpený stredno
zrnný až hrubozmný, ojedinelé silicifikovaný 
alebo slabo piesčitý svetlý krinoidový vápe
nec, miestami s nezreteľným lavicovitým 
vývojom. Lokálne je intenzívnejšie tektonic
ky porušený a prevrásnený. Vrstvy majú ge
nerálny smer V—Z a úklon 35—60° na J. Mi
kroskopicky ho možno označiť za biosparit. 
Sporadicky sa zistila prítomnosť detritického 
kremeňa, autigénneho živca a intraklastov 
mikritického vápenca. Maximálna nepravá 
mocnosť vápencového telesa dosahuje cca 
190 m. 

Červený slieňovec púchovského typu czorsz
tynskej jednotky sa zistil v nadloží vápen
cového telesa najmä na južnom a západnom 

okraji ložiska. Jeho pokračovanie pod teleso 
vápenca prieskumné práce nepotvrdili. Strati
graficky toto súvrstvie zaradujeme do vrch
nej kriedy a možno ho chápať ako súčasť 
obalu telesa vápenca. 

Manínsku jednotku reprezent j je najmä tma
vosivý jemnopiesčitý ilovec až prachovec 
stratigrafického rozsahu senón až paleocén (?). 
Tieto horniny tvoria obal czorsztynskej jed
notky. Vystupujú v ostrom kontakte v podloží 
vápencového telesa a rovnakú pozíciu pred
pokladáme aj v podloží červeného slieňovca. 

Geofyzikálne práce na ložisku, ako aj vrty 
zistili dva systémy porúch: smeru S—J a 
V—Z. Po poruchách smeru V—Z, ktoré sú 
staršie, sa vápencové teleso zdvihlo a vý
razne ohraničilo na severnej strane. Úklon 
týchto porúch je strmo na S (obr. 2). Priečne 
strmé poruchy smeru S—J s úklonom na V 
viedli k segmentácii telesa vápenca. V okolí 
vrtu KV3 sa zistila šupinovitá stavba. Šu
piny sú od seba oddelené nepravidelne moc
nými polohami zavlečených senónskych hor
nín alebo aj brekciami vápenca (obr. 1). 

Technologické zhodnotenie vápenca 

Z hľadiska technológie je vápenec, ktorý 
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Obr. 1. Pozdĺžny geologický rez ložiskom Krivoklát (zostavil Beleš, 1900). 1 — hlina 
s úlomkami, sutina. 2 — krinoidový vápenec. 3 — tmavosivý slieňovec, 4 — tekto
nická porucha 
Fíg. 1. Longitudinal geological section of the Krivoklát deposit (Beleš. 1980). 1 — 
loam, debris. 2 — Crinoidea limestone. 3 — darkgrey marlstone, 4 — dislocation 
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bol vlastným predmetom prieskumu, che
micky variabilný, a to najmä podlá obsahu 
SiO;,, a tým aj CaO. Má takéto priemerné 
chemické zloženie: SiOL> — 5,93 ",,: ALO.j — 
1,20 "„; Fe2Oi — 0,59 %. CaO — 50.17 "„: 
MgO — 0.82"",,; S2 — 40,49 %, SO ; — 0.12 "„; 
PL,0, — 0.06 %, MnO —0,02 %: TiOL. — 0.06 " „; 
K..O — 0,29 "„: NajO — 0,09 "„. 

Vápenec je vhodný na prípravu dvojzlož
kovej a trojzložkovej cementárskej surovino
vej zmesi v kombinácii s typmi surovín lo
žiska Horné Srnie. Overenv vápenec vyhovuje 
požiadavkám CSN 72 1217 — Vápenec, akosť 
kvalitatívnej triedy I\" — VI. 

Záver 

Geologické a vrtné práce (1062 m) na ložisku 
KrivoklátDrieňova hora overili nové záso
by vápenca (35,5 mil. ton v kat. C3), ktorý 

Obr. 2. Priečny geologický rez ložiskom Kri
voklát (zostavil Beleš, 1980). 1 — hlina 
s úlomkami, sutina. 2 — krinoidový vápenec, 
3 — púchovský červený slieňovec, 4 — tmavo
sivý slieňovec, 5 — tektonická porucha 
Fig. 2. Geological crosssection of the Krivo
klát deposit (Beleš. 1980). 1 — loam, debris. 
2 — Crinoidea limestone. 3 — red „Puchov 
marlstone. 4 — darkgrey marlstone, 5 — 
dislocation 

je vhodný ako korektív sialických surovín 
ložiska v Hornom Srní pre existujúcu, príp. 
rekonštruovanú cementáreň alebo aj výstavbu 
nového závodu. 

Bradlo Drieňová hora možno podľa tekto
nických a morfologických pozitívnych foriem 
zaradiť do skupiny typu pieninských bra
diel pieninského podtypu (v zmysle Andru
sova — Scheibnera, 1963). 

V súčasnosti na ložisku prebieha etapa 
predbežného prieskumu orientovaná na zis
tenie zásoby vápenca kat. Q v západnej časti 
ložiska, kde je najkvalitnejší. Tento prieskum 
berie do úvahy už aj možnosť overiť a. využi -
vaf ďalší typ sprievodnej cementárskej suro
viny — červeného vrchnokriedového slieňov
ca. 

Geologický prieskum Žilina 


