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Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný 
betón 

JOZEF MICHEL. JÁN TABAK 

I Ipť.iBapiiTc.ibHbie pe iVibiaTM reo.ioropa3Be,ioiHHx paSoT Ha 6enwk H mier
nou OCTOII 

Ha TeppHTopmi OiOBaKini óbijia ,uaHa ou,CHKa 26 MecTopo>KfleHiisiM oco
6CHHO KapôoHaTHbiM. ^JIH ôenoro 6eTOHa npuroflHbi 3 MecTopoK/iemiH 
(HcjiKOBa JleroTaflOJiOMiiT, PaKouiii3BecTHsiK, EjimaBarojiy6imaii3BecTHHK). 
ÍIJIH uBeTHOro ĎCTOHa npiiroflHbi roxce 3 MecTopoKflemiH (EimaBaflOJioiviHT, 
Map.MOHTCTapa JIl060BHHII3BeCTHÍIK, Bpe3HHMKacepneHTiiHiiT). 

Preliminary results of aggregate stone prospection for use in white and 
coloured concrete production 

Twenty six occurrences of aggregate stone raw in Slovakia have been 
assessed from the viewpoint of requirements in white and coloured 
concrete production. Requirements for white concrete are satisfied in 
3 localities (dolomite from Celková Lehota, limestone from Rákoš and 
JelšavaHolubica) whereas further three localities reveal satisfactory 
conditions for use in coloured concrete production (dolomite from Jel
šava, limestone from Marmont — Stará Ľubovňa and serpentinite from 
Breznička) 

Výroba pohladových betónov je náročnejšia 
ako výroba konštrukčného betónu, pretože 
okrem požiadaviek na fyzikálnomechanické 
vlastnosti musí vyhovovať i prísne estetickým 
kritériám. Predpokladom toho je výber vhod
ného kameniva a cementu. 

Autori tohto príspevku podrobne študovali 
početné ložiská stavebného i dekoračného ka
meňa na celom území Slovenska, vhodné pre 
tento účel. Spracovali pasporty ložísk so za
meraním na farebný prejav kameniva. geo
logické a tektonické pomery ložiska, zásoby 
a prognózy vhodných hornín. 

Výsledkom bolo vytypovanie 26 lokalít, 
z ktorých sa po prvej overovacej etape polo
prevádzkovo odskúšalo 7. 

V prvej podetape prieskumu sa overovali 
iba najzákladnejšie technologické vlastnosti 
hornín, v druhej podetape sa robili rozšírené 
technologické skúšky vzoriek vybraných lo
kalít a vzorky zo 7 lokalít sa poloprevádzkovo 
odskúšali na testovacej linke pracoviska Šuja 
Odborového výskumu ČSK Praha. 

V Azbestovocementových závodoch v Pú
chove sa overilo, že farebné frakcie kameniva 
vyrobené na testovacej linke sú vhodné na 
výrobu terazzových dlaždíc a vo VÚIS Bra
tislava potvrdili, že kamenivo je vhodné aj 
na prípravu betónu (okrem lokality Huty, ná
chylnost k dodatočnému rozpínaniu v betóne). 
Na dosiahnutie bieleho odtieňa betónu s ne
opracovaným povrchom vyhovuje kamenivo 
z lokality Celková Lehota (dolomity), Rákoš 
(vápence) a JelšavaHolubica (vápenec). Ka
menivo z ostatných overovaných lokalít 
vzhľadom na jeho sfarbenie odporúčame po
užiť na výrobu farebných betónov (Jelšava — 
dolomit, šedý: Marmont — Stará Ľubovňa — 
vápenec, ružový: Breznička — serpentinit, 
zelený). 

Kamenivo z overovaných lokalít možno 
použiť aj na výrobu betónov s opracovaným 
povrchom alebo na výrobu terazzového betó
nu s bielym alebo iným farebným podkladom. 

Používanie farebného betónu priaznivo oži
ví našu doposial veľmi fádnu výstavbu. 
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