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Ložisko Strahuľka je geneticky späté so 
vznikom vulkanických Slanských vrchov. 
Budujú ho neogénne produkty (andezit) 
patriace podľa veku do morského až brakic
kého spodného sarmatu. Na základe petro
graťického štúdia možno horninu kvalifiko
vať ako diopsídaugitický andezit (pyroxenický 
andezit). 

Objednávateľom prieskumu bola Železnič
ná stavebná výroba Uherský Ostroh. Na zá
klade výsledkov z 28 technologických vzoriek 
zo 4 vrtov (RV1 až RV4) a poloprevádz
kovej skúšky vo výrobní drveného kameniva 
v Ruskove je surovina z ložiska RuskovSlra
huľka vhodná najmä ako podkladový mate
riál pod železničné koľaje. V plnom rozsahu 
vyhovuje triede K I, ktorú podľa CSN 72 1514 
Hutné kamenivo pre koľajové lôžka možno 
použiť pod koľaje 1.—ô. radu. Surovinu 
možno využiť aj na výrobu betónu. Kame
nivo na tento účel sa hodnotilo podľa 
ČSN 72 1512 Hutné kamenivo do betónu. 
Podľa kvalitatívnych kritérií citovanej nor
my hrubé andezitové kamenivo vyhovuje 
triede B I. ktorú CSN 73 2400 predpisuje pri 
betóne skupiny B, C. Podľa výsledkov Tech
nického a skúšobného ústavu stavebného 

v Košiciach andezitové kamenivo vyhovuje 
do betónu B170 a B250. Drobné kamenivo 
z ložiska RuskovStrahuľka sa zatiaľ na vý
robu betónu neodporúča. Pre odlišnú štiepa
teľnosť a krehkosť minerálov sa v ňom (fr. 
0—4 mm) koncentrujú nevhodné zrná. Drob
né kamenivo zo súčasnej produkcie je na 
výrobu betónu nevhodné aj preto, že betón 
vyrobený s použitím drobného silikátového 
kameniva vyžaduje mimoriadne zvýšenie 
dávky cementu. Drobné kamenivo možno 
podľa CSN 721512 použiť v kvalitatívnej 
triede B II, ktorú CSN 72 2430 predpisuje do 
malty značky max. 100. V zmysle CSN 72 1513 
Hutné kamenivo na netuhé vozovky možno 
kamenivo zúžitkovať v celom rozsahu. Drob
né kamenivo je vhodné prevažne pre triedu 
N II, hrubé vyhovuje triede N I a štrko
drvina 0—22. 0—32. 0—45. 0—63 mm aj 
triede N I. Podľa kvalitatívnych kritérií 
CSN 72 1860 možno andezit z lokality použiť 
v I. kvalitatívnej triede do muriva a na sta
vebné účely. 

Z technologického hodnotenia vychodí, že 
andezitová surovina z ložiska RuskovStra
huľka má ako kvalitný materiál široké 
uplatnenie v stavebníctve. 
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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Z. P o u b a : Stratiformní ložiska Českého 
masívu (Bratislava 15. 3. 1984) 

Nálezy nových stratiformních a stratoid
ních zrudnóní v Ceském masívu obracejí po
zornosť geologú k problematice jejich genéze 
jak v hlubším krystaliniku, tak zejména ve 
slabé metamorfovaných vulkanosedimentár
ních formacích proterozoika a paleozoika. 
V moldanubiku byly zjištény stratiformní 
mineralizace zlata a scheelitu (napr. Hum
polec). Parageneze AuWminerálú se pro
jevuje jako jedna z nejdúležitéjších také 

v oblasti jílovského pásma, kde patrí k lo
žiskové formaci typu „greenstone belt gra
nits" (napr. Celina), a v šumavské vetvi 
moldanubika. kde penekonkordantní zlato
nosné žily sledují scheelitonosný horizont 
(Kašperské Hory). Nékteré stratiformní 
Wmineralizace v jihočeském krystaliniku 
mají zvýšené obsahy Sn. Nové nálezy bi
lančního Znzrudnéní v 2elezných horách 
(Kŕižanovice) jsou situovaný ve stratiform
ním barytu. Stratiformní baryt byl dále na
lezen v Posázavi. Nové polohy stratiformních 
polymetalických rud byly zjištény ve vrben
skvch vrstvách u Horního Mesta. 


