
Mineralia slovaca, 21 (19891. 477—479 

Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovín Trenčianska Turná, 
PoltárDrahy a Nadlice—Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny 

MICHAL IVANCENKO 

Geologický prieskum, š. p.. Spišská Nová Ves. geologická oblasť Žilina 

(Doručené 23. 11. 1988) 

Technological properties of brickclay from Trenčianska Turná, Poltár— Drahý and Nadlice—Livinské 
Opatovce deposits for the production of tile roofing 

The paper introduces main technological properties of three newly explored deposits of brickclay 
suitable for the production of tile roofing products. 

Pálená krytina má spomedzi tehliarskych výrobkov 
výnimočné postavenie. Okrem svojej technickej funk

cie — chrániť stavbu pred nepriaznivými účinkami 
počasia — vystupuje aj ako významný architektonic

ký prvok, ktorý v závažnej miere ovplyvňuje estetickú 
úroveň objektov. V poslednom čase sa okrem tradič

ného využitia v bytovej výstavbe stále zvyšuje využí

vanie pálenej krytiny pri renováciách starých budov 
a pri reštaurovaní historických stavieb. Možno pred

pokladať, že požiadavky na množstvo vyrobenej 
krytiny v SSR sa budú z doterajších 0.3 mil. m : 

zvyšovať na 1.0 mil. nr za rok. z toho sa okolo 
50—60 % použije pri obnovách a výstavbe objektov 
v pamiatkovo cenných centrách miest. 

Podstatné zvýšenie výroby pálenej krytiny vysokej 
kvality možno zabezpečiť len výstavbou nových vý

robných kapacít. Z toho dôvodu sa v rokoch 1981— 
1987 realizovali tri úlohy podrobného geologického 
prieskumu, ktorých cieľom bolo zabezpečiť surovino

vú základňu na zvýšenie výroby pálenej krytiny 
v SSR. Predkladáme technologické výsledky tohto 
prieskumu. 

Ložisko Trenčianska Turná 

Ložisko tehliarskych surovín Trenčianska Turná 
(okr. Trenčín) predstavuje homogénne jednozložkové 
ložisko, tvorené kvartérnymi prachovopiesčitými 
sprašovými hlinami. 

Podrobný prieskum ložiska, ukončený v r. 1975, sa 
orientoval na preukázanie technologickej vhodnosti 
suroviny na výrobu murovacích materiálov (tehly na 
neomietané murivo, priečne dierované tehlv) a na 

prvky pre vodorovné konštrukcie (stropné vložky 
MIAKO). Uvedené výrobky, vyrobené v polopre

vádzkových podmienkach v závode Devínska Nová 
Ves. vykázali pri skúškach v TSÚS Bratislava pod

statne lepšie fyzikálnomechanické vlastnosti, než sú 
maximálne požiadavky príslušných noriem. 

V r. 1983 sa dodatočne overila spôsobilosť suroviny 
aj na výrobu pálenej krytiny. Surovina na polopre

vádzkové skúšky sa získala z dvoch nových veľkoprie

merových vrtov. V závode Dolní Jirčany (Pražské 
cihelny) sa spracovalo cca 50 m3 suroviny. Polopre

vádzková skúška potvrdila vhodnosť na výrobu raze

nej krytiny typu HOLLAND. Surovinu charakterizu

jú takéto hodnoty technologických vlastností (prevlá

dajúce hodnoty): zvyšky na site 8 mm — 0 %: zvyšky 
na site 2 mm — do 1%; celkové zvyšky na site 
0.063 mm — do 5%: obsah frakcie 0—0.002 mm 
— 27.2—29.2 %: obsah frakcie 0.002—0.02 mm 
_ 41.4—42.6 %; obsah CaCO, — do 5 %: rozrábacia 
voda (WR) — 23.7—24.2 %: dĺžková zmena sušením 
(DS) — 8.0—8.5 %; celková dĺžková zmena pri pálení 
na teplotu 950 °C (DC) — 8.4%; úbytok hmotnosti 
pálením (ZP) — 4.7—4.8 %: hmotnostná nasiakavosf 
(Nh) — 14.5—15,0%; pevnosť v ohvbe za sucha 
(POH/S)  3.56.2 MPa: pevnosť v ohybe po 
výpale (POH/P) — 7.0—7.7 MPa: rovnovážna 
vlhkosť (WRN) — 2.3—2.7%; rýchlosť odparovania 
(m) — 1.2737 • 10"" g • cm 1 • s"1: rozdiel vlhkosti 
medzi povrchom a stredom výlisku (U) — 2.91 %; 
koncentračný rozdiel vlhkosti (AC) 
— 0.0524 g ■ cm1; koeficient vlhkostnej priepustnos

ti (D) — 3.6461 • 104cm : ■ s"1 alebo (D) 
— 1.3126 • 104nr max. dovolený rozdiel 
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vlhkosti medzi stredom a povrchom (A U) — 2.47 %; 
maximálna porovnávacia rýchlosť nezávadného suše

nia (mp m u) — 2.02 kg • m : • h1. 
Napriek nízkej hodnote m r m.iv. ktorá zodpovedá 

surovinám citlivým na sušenie, považujeme surovinu 
z ložiska Trenčianska Turná za vhodnú na rýchle 
sušenie, pretože pri skúšobnej výrobe stropných vlo

žiek MIAKO v závode Devínska Nová Ves v r. 1975 
sa výrobky bezchybne vysušili v štrbinovej rýchlosu

šiarni MOCCIA za 165 minút. Pri skúšobnej výrobe 
razenej krytiny HOLLAND v závode Dolní Jirčany 
sa krytina v etážovej sušiarni ROVIGO—VOGHE

RA s protiprúdnym vedením vzduchu vysušila bez 
vzniku nepodarkov za 13 hodín. 

Pre kombinovanú skládku tehál a krytiny, pre 
blokovú navážku. tunelovú pec LING L a pálenie 
zemným plynom je optimálna teplota pálenia 
1 000 °C a výpal včítane chladenia trvá 48.3 hod. 

Komisia pre klasifikáciu zásob nerastných surovín 
(KKZ) schválila na tomto ložisku 3.667 mil. m' zásob 
v priemyselných kategóriách (B + Ci). Ťažiť sa dosiaľ 
nezačalo. 

Ložisko Poltár-Drahy 

Ložisko tehliarskych surovín PoltárDrahy (okr. 
Lučenec) je surovinovou základňou pre závody Pol

lár I. a II. Ložisko tvoria dva technologické typy (zhod

né s geologickými typmi): 1. kvartérne hliny. 2. 
neogénne sedimenty poltárskeho súvrstvia. 

Oba typy sa vyznačujú vysokou variabilitou 
v zrnitostnom zložení. Dôsledkom toho je aj značná 
variabilita ostatných technologických vlastností. Mi

neralogický charakter ílovej frakcie oboch surovino

vých typov je rovnaký, kaolinit výrazne prevažuje 
nad ostatnými ílovými minerálmi. 

Z tab. 1 je zrejmé, že neogénne sedimenty poltár

skeho súvrstvia sú hrubšie ako kvartérne hliny. 

TAB. I 
Priemerné hodnoty technologických vlastnosti surovinových typov 

ložiska Pohár—Drah\ 
A verage values of technological properties of raw types in the 

Pohár—Drahy deposit 

\ Lisinost Kvart. 
hlinv 

Neogén. 
sedim. 

Frakcia pod 0.002 mm 
Frakcia 0.002—0.02 mm 
Obsah CaCO, 
Rozrábacia voda WR 
DÍžková zmena sušením DS 
Celková dĺžk. zmena (950 °C) DC 
Pevnosť v ohybe za sucha POH/S 

% 36.1 24.1 
% 20.3 14.2 
% < 0.5 < 0.5 
% 27.4 23.3 
% 6.7 4.3 
% 7.7 5.1 

MPa 4.5 2.7 
Pevnosť v ohybe po výpale POH/P MPa 7.8 5.3 
Hmotnostná nasiakavosť Nh 14.7 16.2 
Obsah Ke :0, 6.5 2.6 

V minulosti sa pri výrobe krytiny v závode Poltár I 
tradične uprednostňovali rôzne piesčité šedé íly pol

társkeho súvrstvia. Krytina z nich mala rôzne, prevaž

ne bledé odtiene, navyše ju často znehodnocovalo 
množstvo vlasových trhlín, spôsobených prítomnos

ťou veľkého množstva drobných zŕn kremeňa 
v jemnom podiele suroviny. 

V podrobnom prieskume v r. 1983 sa na výrobu 
krytiny na základe výsledkov laboratórnych skúšok 
zvolil pomer miešania oboch surovinových typov 
1:1. Zvýšeným zastúpením kvartérnych hlín na mi

nimum 50% sa zvýšil celkový obsah íloviny vo 
výrobnej hmote a zlepšila sa jej spracovateľnosť. 
Okrem toho sa zvýšil obsah Fe^O? na cca 4.5 %. resp. 
upravil sa pomer CaO : Fe203 ; výsledkom je jednot

ná typicky tehlovočervená farba vypálenej krytiny. 
Podmienky sušenia a pálenia sa laboratórne vyskú

šali na zmesi surovinových typov v pomere 1:1. teda 
na zmesi optimálneho zloženia. 

Skúšky citlivosti na sušenie sa vykonali pri teplote 
vlhkého teplomera tm = 40 °C. Zistil sa koeficient 
vlhkostnej priepustnosti (D) — 1.277 ■ 10 4 n r • h  1 : 
maximálny dovolený rozdiel vlhkosti medzi stredom 
a povrchom výlisku (AU M ) — 6.1 %: maximálna 
porovnávacia rýchlosť nezávadného sušenia (mp max) 
— 2.804 kg • m'2 ■ h"1. 

Pre surovinovú zmes v pomere 1 : 1 sa pre razenú 
krvtinu vypočítal čas sušenia 48 hodín s 10hodino

vým vyhrievaním, teplota pálenia 1 000 °C a celkový 
čas výpalu včítane chladenia 56.3 hod. 

Výroba drážkovej razenej krytiny sa v polopre

vádzkových podmienkach odskúšala v závode Brno

Bohunice (Cihelny G. Klimenta) a výroba razenej 
krytiny HOLLAND v závode Dolní Jirčany (Pražské 
cihelny). Oba druhy razenej krytiny vyhoveli všetkým 
požiadavkám príslušných CSN. 

Na ložisku PoltárDrahy sa nachádza 1.261 mil. nť 
zásob v kat. B + Ci. ktoré boli v KKZ schválené 
v r. 1984. Výroba pálenej krytiny sa r. 1986 obnovila 
v rekonštruovanom závode Poltár II (razená krytina 
HOLLAND). 

Ložisko Nadlice — Livinské Opatovce 

Tretím ložiskom tehliarskych surovín vhodných na 
výrobu pálenej krytiny je ložisko Nadlice — Livinské 
Opatovce (okr. Topoľčany) s dvoma technologickými 
tvpmi suroviny: L kvartér predstavuje žltohnedá, 
hnedá až hrdzavočervená prachovopiesčitá sprašová 
hlina. 2. sedimenty neogénneho súvrstvia tvorí pes

trofarebný íl. rôzne piesčitý íl až slabo zaílovaný 
piesok. 

Technologická charakteristika oboch typov surovín 
je podobná (tab. 2). 

Z vykonaných laboratórnych skúšok zmesí vyply

nulo, že oba surovinové typy možno vzájomne miešať 
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TAB. 2 
Technologické vlastnosti surovinových typov ložiska Nadlice— Livinské Opatovce 

Technological properties of raw material types in the Nadlice—Livinské Opatovce deposit 

Vlastnosť Kvartér Neogén 

Z\>šk\ na site 2 mm 
Obsah CaCO, 
Frakcia 0—0.002 mm 
Frakcia 0.002—0.02 mm 
Ro/rábacia voda WR 
Zmraštenie sušením DS 
Pevnosť v ohybe — suché 
Celkové zmraštenie (950 °C) 
Pevnosť v ohybe po výpale 
Hmotnostná nasiakavosť 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

MPa 
% 

MPa 

0—1 
0.1—0.5 
36—44 
2 4 - 3 2 
22—28 

6—8 
3—6 
7—9 
7—10 

10—14 

0.3 
0.3 

40 
29 
25 

7.1 
5.0 
7.9 
8.7 

12.9 

0 - 2 
0.2—1.0 
3 2 - 5 2 
16—28 
22—30 
6—8 
2 - 5 
6—10 
7—11 

10—18 

1 0 
0,5 

43 
21 
26 

7.0 
4.1 
7.5 
7.9 

14.2 

prakticky v ľubovoľnom pomere. Laboratórne skúšky 
podmienok sušenia a pálenia, ako aj poloprevádzko

vé skúšky sa vykonali zo zmesi kvartér: neogén 1 : 3. 
čo zhruba zodpovedá zastúpeniu typov v ložisku. 
Získali sa tieto výsledky: koeficient vlhkostnej prie

pustnosti (D) — 0.8523 • 10"4 nr ■ h  1 : maximálne 
dovolený rozdiel vlhkosti medzi stredom a povrchom 
výlisku (UmaO — 10.25%; maximálna porovnávacia 
rýchlosť nezávadného sušenia (mn m,,x) — 3.1 kg ■ 
• m ' : • h '; klasifikácia suroviny — málo citlivá: 
optimálna teplota pálenia — 900 °C: celkový čas 
výpalu — 43 hodín včítane chladenia. 

V závode Dolní Jirčany (Pražské cihelny) sa vyko

nala skúška výroby obyčajných ťahaných škridiel

bobroviek a razenej škridly HOLLAND. Oba druhy 
krytiny boli vyrobené prakticky bez nepodarkov a 
vyhoveli všetkým požiadavkám príslušných CSN. 

Na ložisku Nadlice — Livinské Opatovce sa zistilo 
spolu 4.983 mil. m' zásob v kat. B + C t. Ložisko sa 
dosiaľ neťaží. 

Záver 
Za posledných 8 rokov sa na Slovensku overili tri 

ložiská tehliarskych surovín vhodných na výrobu 

pálenej krytiny (ložisko Trenčianska Turná v okrese 
Trenčín, ložisko PoltárDrahy v okrese Lučenec 
a ložisko Nadlice — Livinské Opatovce v okrese 
Topoľčany). Na všetkých týchto ložiskách sa nachá

dza jemná, bezuhličitanová a plastická surovina, 
málo alebo stredne citlivá na sušenie. Vyrobená 
krytina má vysokú kvalitu a estetický vzhľad. Výpočet 
zásob na všetkých ložiskách (spolu 9.911 mil. m3) 
schválila Komisia pre klasifikáciu zásob nerastných 
surovín. 

Na Slovensku sú teda reálne surovinové predpo

klady na úspešnú výrobu pálenej krytiny. 
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