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A K T U A L I T A 

V ý s l e d k y k o m p l e x n é h o h o d n o t e n i a g e o l o g i c k o p r i e s k u m n ý c h p r á c 
ložiska T o č n i c a - j u h 

ZUZANA HRONCOVÁ 

Pe3yjii>TaThi KOMnJieKCnoii oueiiKii reo.ioro-pa3Be;toiHbix paGoT Ha MecTO-
pii/K/iemiif T i ľ i i i n i i . i K U 

Ha MecTopo>KfleHMM ToiHHitaior 6MJIH pa3BeflaHM KaMeHMHOBwe rJiHHH, 
KOTopwe Mcnojib3yiOT K3 Kax BH3ymyio npniviecb npw npoM3BOflCTBe Kepa
MMqecKMx Tpyô ftita KaHaJTM3au.nn n orHeynopHbix MarepnajiOB. OrHeynop
Hbie M KaMeHHHOBbie rjiMHM nMe»T cepyw H TéMHOcepyío OKpacKy pa3Horo 
rpaHyjiOMeTpHHecKoro cocraBa. 

Results of complex assesement of the Točnicasouth stoneware clay 
deposit 

Clay reserves appropriate for stoneware industry have been proved 
by geological exploration on the Točnicasouth clay deposit. The 
clay raw material is used by the ceramic industry as binding additive 
to mixtures prepared for draining tube production and as refractive 
material. Clays suitable for these purposes occur in the Poltár forma
tion. The raw material is of grey to dark grey colours and of various 
granulometric composition. Refractive clay reveals values over 163—285 
Seger cones, stoneware raw contains up to 15 per cent of sand admixture 
and up to 12 per cent water adsorption capacity. The minimal acid 
resistancy is 90 per cents and the sintering interval 100 °C at a sintering 
temperature below 1,200 °C. 

Záverečná správa Točnicajuh je syntézou Vlastnú ložiskovú výplň tvoria sedimenty 
výsledkov dotýkajúcich sa geologickej stavby poltárskej formácie, ktoré svojimi vlastnos
ložiska, petrografickej charakteristiky podlož fami vyhovujú kvalitatívnym parametrom 
ných hornín a mineralogickej skladby surovín, pre príslušný druh suroviny. Za nevhodnú na 
so zretelom na kvalitu žiaruvzdorného ílu, hodnotenie sa pokladala kvartérna hlina a íl 
a hlavne technologických vlastností skúma s vyšším podielom piesčitej zložky. Tie sa 
nej suroviny. v prevažnej miere zhodnotili ako sprievodné 

Na ložisku sa overil kameninový íl, ktorý suroviny vhodné na tehliarske účely. Sedi
využívajú keramické závody Tomášovce ako menty (úžitková zložka) sú prevažne sivým 
väznú zložku pracovných zmesí pri výrobe alebo hnedosivým ílom. 11 týchto farebných 
kanalizačných rúr. Ďalej sa uveril žiaru variet je vhodný na výrobu kameninových 
vzdorný íl využívaný ako väzná zložka pra výrobkov. Vysokoplastický a plastický tma
covných zmesí pri výrobe žiaruvzdorných vosivý íl je vhodný ako žiaruvzdorný mate
hmôt v závode SMZ Kalinovo. riál. 
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Pre obidve skupiny je charakteristický pre
menlivý obsah piesčitej zložky. Podlá granu
lometrického zloženia obsah piesčitej frakcie 
(nad 0,063 mm) v kameninovom íle je v pre
važnej miere pod 15 % a v priemere sa po
hybuje okolo 5 "n. Obsah íloviny (t. j . veľ
kosť častíc pod 0.002 mm) je nad 50 " ,,. Hod
noty pod 50 n

0 boli ojedinelé. 
Granulometrická skladba žiaruvzdorného 

ílu je nasledujúca: obsah frakcie nad 0,063 mm 
koliše v rozmedzí 0.4—4.0 u

 (l a obsah frakcie 
pod 0,002 mm (íloviny) od 67,4—89,6 %. 

Z toho vyplýva, že žiaruvzdorný íl je vy
sokoplastický. Granulometrické zloženie ílu 
podstatne ovplyvňuje keramické vlastnosti 
suroviny. Tie sa pohybujú v týchto reláciách: 
— rozrábacia voda (° o) 30 —40 
— zmrštenie sušením (%) 5,5— 9,0 
— celkové zmrštenie 

po výpale na 1250 "C (%) 12 —16 
— celková strata hmotnosti 

vo výpale na 1250 rC (%) 7,0—11,0 
— nasiakavosf v ° n hmotnosti 

vo výpale na 1250 °C (",,) 0.5— 6,0 
— pevnosť v ťahu za ohybu 

po vysušení (MPa) 3.0— 5,0 
— pevnosť v ťahu za ohybu 

po výpale na 1250 °C (MPa) 18.8—25,0 
Z prehľadu je zrejmé, že keramickotech

nologické vlastnosti svedčia o jej dobrej plas
tickosti a pevnosti. Ako žiaruvzdorný íl sa 
hodnotili polohy so žiaruvzdornosťou 163 — 
28 Sž. Najvyššia dosiahnutá žiaruvzdornost 
bola 169 — 31 Sž. 

Mineralogickým rozborom ílov poltárskej 
formácie sa zistilo, že sa na ich skladbe zú

častňuje kaolinit s nedokonale usporiadanou 
štruktúrou označovaný ako fireclay minerál 
(v ílovine študovaných vzoriek má dominant
né postavenie), ďalej dioktaedrický montmo
rillonit a dioktaedrický illit. V hrubších 
frakciách je dioktaedrická sľuda. Tieto, ako 
aj ostatné minerály sú v ílovine zastúpené 
vždy (Kraus, 1982). 

Pri mineralogickom štúdiu ílu sa posu
dzoval vplyv jednotlivých minerálov na žia
ruvzdornost. Rtg analýzou sa zistilo, že pri
mes montmorillonitu v sledovaných vzorkách 
nemá negatívny vplyv na žiaruvzdornost. Iná 
je situácia, ak je prímesou illit. 

Zistilo sa, že vzorky s vyšším obsahom 
íllitu majú zvýšený obsah KC> a zároveň 
Fe_.Oj. čo sa odzrkadľuje na poklese žiaru
vzdornosti. Negatívny vplyv íllitu sa podľa 
chemických analýz v súbore vzoriek prejavil 
približne pri obsahu K.O nad 1,5 % (ibid). 
Komplexným zhodnotením ložiskových po
merov sa overilo, že kameninový íl dosiahol 
maximálnu mocnosť 12.6 m a minimálnu 
1.9 m. 

V žiaruvzdornom íle je situácia nepriazni
vejšia. Jeho polohy sa overili iba v ojedine
lých prípadoch (maximálna mocnosť 5,6 m a 
minimálna 1 m). Polohy medzi jednotlivými 
dielami nie sú súvislé. 

Z uvedeného vychodí, že prieskum a ove
rovanie ložísk žiaruvzdorného ílu sú veľmi 
náročné a ani v budúcnosti nemožno očaká
vať overenie ložísk väčších rozmerov, ale iba 
ojedinelé a pomerne malé telesá. 

Geologický prieskum 
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