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Elektronovým raBtrovacim mikro11kopom a rtg. mikroanalyzátorom bolí 
v mnohoná8obných zvi:ičBeniach odhalené doteraz neznáme morfologické vlast
nosti minerálnych vlákien, ktoré sa vyrábajů z roztaveného alkalického čadiča 
a vyaokopecnou troBkou, alebo andezitu 8 vyBokopecnou tro11kou. Vlákna nemajú 
kon..tarúnú hrúbku a aú viič..inou duté. Vlákna z roztaveného andezitu a prí
aadou vyaokopecnej trosky majú hrboléeky - výdutiny, ktoré 8Ú důitribtJČfWU 
analýzou na Fe indikované maximálnou koncentráciou, čo pravdepodobne od
vedá póvodnému neroztavenému magnetitu.

ÚVOD 

Závod Nová Baňa, okres Žiar nad Hronom, je u nás dnes najvačším producentom 
tepelno-izolačných materiá.lov, vyrábaných na báze tavených vulkanických 
hornin. Pre ich výrobu je základnou surovinou alkalický cadič (bazanit až baza
nitoid) z lokality Brehy s prísadou vysokopecnej trosky. Alkalický čadič sa s vy
sokopecnou troskou taví v kuplovej peci približne v pomere I : 1. Ako náhradu 
za. alkalický čadiě má závod vypracovanú technologiu aj na tavenie andezitu 
s prísadou vysokopecnej trosky v pomere 30-35 % ku 70-65 %-

MineráJne vlákna, ktoré sú jedným zo základných sortimentov tepelno-izolač
ných výrobkov, elektrónovým rastrovacím mikroskopom v sérii mnohonásobných 
zva.Mení poskytli doteraz neznáme irůormácie o celej palete svojich morfologických 
vlastnosti. Vo výrobnej praxi holi o minerálnych vláknach známe len základné 
tepelno-izolačné parametre, dÍžka a hrúbka vyplývajúca z výrobnej technológie 
a pod. Pomocou zmieneného mikroskopu sa ukázalo nielen že nemajú konštantnú 
hrúbku a nie sú vždy rovné, ale tiež poohýbané a poskrúcané. Najdóležitejším 
poznatkom je, že sú vaěšinou duté. Dutá forma ich predurčuje mať vhodné te
pelno-izolačné vlastnosti pre praktické využitie. Rtg. mikroanalýzou sa odhalila 
pod.sta.ta. výčnelkových uzlíkov na vláknach vytavených z andezitu s prísadou 
vysokopecnej trosky. Pretože zo sledovaných prvkov Fe a Ti sa v nich potvrdili 
len koncentrá.cie Fe, je reálny predpoklad, že odpovedajú zachovaným neroz
taveným ma.gnetitom póvodne prítomným v andezitovej zá.kladnej surovine. 

Technol6giou tavenia a výroby minerálnych vlákien sa zaoberá J. Uhrecký [6]. 

VLÁKNA Z TAVENINY ALKALICKÝ 

ČADIČ S PRfSADOU VYSOKOPECNEJ TROSKY 

Alkalické čadiče z lokality Brehy petrograficky študoval F. Fiala [l], neskór 
M. Šimová. [5]. Petrurgickými vlastnostami sa zaoberali L. Kopecký---J. Voldán
[4].

Podle. uvedených a.utorov ca.dič má porfyrickú štruktúru. Porfyrické výrastlice 
za.stupujú olivíny a augity. Štruktúra základnej hmoty je jedmnozrnná, holo
kryěta.lická., zložená. z Hšt plagioklasov bázicity An5o-55 , z drobných stlpčekov 
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