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towards the margins, by the zone of mica 
and farther outwards by the zone of argilli-
tization. A propylitized belt occurs in wider 
surroundings. 

The development of the Zlatno porphyry 
copper deposit is closely related to the vol-
canoplutonic activity in the central volcanic 
zone of the Štiavnické vrchy Mts. In the 
southern part of this central volcanic zone, 

a granodiorite porphyrite stock intruded the 
lower volcanic level as a small intrusive body 
during the Miocene. In favourable lithological 
and tectonic environment of contact meta-
morphic and metasomatized country rocks, 
the ore mineralization developed in several 
paragenetic associations of skarn and sulphide 
ores. 

Preložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

D a r i n a Č a b a l o v á : Ťažba, vlastnosti 
a využitie tufu Arménska (Bratislava 6. 4. 
1982) 

Územie Arménska prevažne budujú horni
ny vulkanického pôvodu a z nich je najroz
šírenejší tuf. Z geologického hľadiska je tuf 
Arménska vo väčšine prípadov horninou typu 
ignimbritov. Vznikol zo žeravých popolových 
častíc, ktoré ešte v plastickom stave po do
pade aglutinovali a vytvorili kompaktné hor
niny podobné stuhnutej láve — tufolávy. 

Zásobu tufu predstavujú dve miliardy m:;. 
V súčasnosti sa tuf exploatuje na 107 lokali
tách. Ťažba je plne mechanizovaná. Tuf sa 
priamo v kameňolomoch reže špeciálnymi 
strojmi (SM 89a. SM518) na tvárnice pravi
delnej formy. Tie sa vozia na stavby a využí
vajú sa ako konštrukčný stavebný kameň. 
Charakter ťažby závisí od úložných pomerov. 
Tuf tvorí horizontálne príkrovy mocné 2—20 
metrov, a preto kameňolomy nie sú stenové, 
ale jamové. Ťaží sa z povrchových polôh tufu. 
ktorý má malú objemovú hmotnosť, pomerne 
značnú pevnosť, je lahko opracovatelný a 
voči pôsobeniu exogénnych činiteľov je veľ
mi odolnou horninou. Nevýhodou pri ťažbe 
je. že sa odpad vznikajúci pri fažbe nestačí 
spracúvať, zostáva na mieste a znehodnocuje 
podložné polohy tufu. ktorý je rovnako su
rovinou, ktorú bude možno v budúcnosti ex
ploatovať. 

Podlá petrografického zloženia a fyzikálno
mechanických vlastností možno tuf Armén
ska rozdeliť do piatich skupín: anijský tuf, 

artinský tuf. jerevanský tuf, bjurakanský tuf, 
felzitický tuf. 

Okrem felzitického tufu, ktorý vznikol 
v terciéri, všetky ostatné typy sú kvartérne. 

Použitie tufu v technickej praxi vo veľkej 
miere závisí od charakteru pórov v hornine, 
a preto pracovníci Vedeckovýskumného ústa
vu kameňa a silikátov vypracovali metodiku 
na zisťovanie diferencovanej pórovitosti. Podľa 
rozmerov rozlišujú tri skupiny pórov: makro
póry, nebezpečné póry a mikropóry. Percen
tuálny obsah jednotlivých skupín pórov sa 
prejavuje v správaní sa tufu za rozličnvch 
podmienok (prostredie, silného znečistenia 
ovzdušia, prostredie bežného zníženia teploty 
v zimnom období, prostredie možných ex
trémnych poklesov teploty a pod.). Identifi
kácia charakteru pórov v hornine, ako aj 
ostatných dôležitých vlastností tufu umožňuje 
vybraf najvhodnejší typ tufu na plánovane 
účely. 

Vulkanický tuf Arménska sa v značnej 
miere využíval už v historických dobách. 
Z tufu sú sakrálne stavby na celom území 
niekdajšieho Arménska. Najstaršie stavby sú 
zachované zo IV. a V. stor. a svedčia o vy
nikajúcej kvalite niektorých druhov tufu. 
Veľká škála farebnosti predurčuje tufy na 
dekoračné účely. Majú výraznú farbu (čer
venú, čiernu), ale aj rad jemných pastelových 
odtieňov (fialovej, ružovej, žltej, zelenej far
by). Veľmi dobrá opracovateľnosf tufu umož
ňuje vytvárať v ňom jemné ornamentálne 
rezby. Tufy Arménska sú vhodným materiá
lom nielen na konštrukčné a dekoračné účely, 
ale aj na vyše 50 spôsobov priemyselného 
využitia. 


