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VVOD 

Po dvaapolrocnej práci predkladá Komisia pre banícku terminológiu 
Vstavu slovenského jazyka SAV banícky terminologický slovník, prvý v hi
stórii baníctva na Slovensku. 

Agricola v knihe Libri duodecim de re metallica z r. 1556 spomína, že 
banskoštiavnické baníctvo jestvovalo už okolo roku 800. Aj ostatné naše ba
níctvo je staré. Pomerne najmladším členom je uhlie. 

Triedy vykorisiovatelov sa pri všetkých zmenách spoločenských poriadkov 
v minulosti len menili a zostávali vykorisťovateľskými (pritom baníctvo bolo 
v cudzích rukách), čo sa hlboko odrážalo práve v našom baníctve. Náš baník 
otročil na svojich vykorisiovatel ov. Nemali sme banícke školy, nemali sme 
banícku literatúru, nemali sme ani slovenské banícke názvy. 

Náš noty spoločenský poriadok, vláda ľudu, dala do pohybu baníctvo 
v celej republike, najmä však zaostalé slovenské baníctvo. Veľkej pozornosti 
a starostlivosti strany a vlády o baníctvo, také dôležité hospodárske odvetvie 
Štátu, môžeme ďakovai za pevné základy aj pre slovenskú montanistickú 
vedu. 

Keď bola pred troma rokmi založená slovenská banícka fakulta, uvedomili 
sme si, že bez odbornej terminológie v baníckej literatúre nemôžeme pokro
čiť. Preskúmali sme vyše 12.000 rôznych termínov. Nebola to celkom ľahká 
práca vybrať základné staré termíny a pribrať nové, vytvorené najmä v dô
sledku mohutného rozvoja socialistického baníctva v SSSR. Mnohé termíny 
bolo treba doslova vyniesť na povrch, mnohé očistiť a upraviť, ale aj veľa 
termínov vytvoriť. 

Ešte dnes v našich baniach počujeme nenaŠské výrazy, skomoleniny, po
zostatky minulosti. Nebude dlho trvať a~ v našich socialistických baniach 
sa bude ozývať pekné, typické názvoslovie slovenské. Ustálením termínov 
nechceme zabrzdiť terminologický vývoj. Naopak, v slovníku sme položili 
základ pre rýchly rozmach a tvorbu novších, plnších a presnejších baníckych 
termínov. Veľkú službu pri našej práci nám poskytla vyvinutá banícka li
teratúra česká, o ktorú sme sa pri svojej práci často opierali. Mnohé ter
míny sme z nej prevzali. 



Neslobodno nespomenúť výdatnú pomoc našich jazykovedcov z terminolo
gického oddelenia Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied 
dr. J. Horeckého, dr. F. Buffu, ale najmä V. Dujčíkovej, ktorá celý slovník 
pripravila redakčne. Slovník považujeme aj za veľký prínos do pokladnice 
slovenského jazyka. 

Slovník dostane do rúk okrem baníkov aj širšia verejnosť. Všade treba 
dodržiavať ustálené názvy, lebo nepresnosti skresľujú zprávy, články, 
ba často aj odborné state. Procesy banskej výroby sa odohrávajú pod ze
mou. Pre túto „skrytosť" akoby aj banícke výrazy boli zahalené závojom 
skrytosti. Niečo na tom je. No usilovali sme sa termíny zbaviť tejto zá
hadnosti, 

V baníctve sa stretajú najrôznejšie odbory (geológia, geofyzika, stroj
níctvo, energetika, staviteľstvo atď.). Tu odkazujeme na odbornú termino
lógiu týchto odvetví. Nazdávali sme sa, že do slovníka nemožno pojať 
naprosto všetky výrazy. Slovník nie je lexikónom. Banícka terminologická 
komisia si sľúbila, že bude ďalej pracovať na rozvoji slovenskej baníckej 
terminológie. Pripomienky a návrhy posielajte na adresu: Cstav slovenského 
jazyka SAV, Bratislava, Klemensova 27. 

V komisii pod vedením prof. inž. dr. Jozefa Šimčiska pracovali: docent 
inž. A. Bari, docent inž. J. Bartoš, prof. inž. J. Bílek, prof. inž. S. Hlôška, 
prof. inž. K. Chrpa, docent inž. P. llavský, prof. inž. A. Kalčík, laureát 
štátnej ceny docent dr. T. Kolbenheyer, prof. inž. E. Nevyjel, inž. dr. Fr. 
Špaldon, docent inž. V. Vasiljev a inžinieri J. Baran, T. Bátori, L. Bobák, 
A. Cigánek, V. Dostál, V. Kováč, Ľ. KovaniČ, Fr. Longauer, E. Lumtzer, 
V. Mihalík, Št. Peťko, K. Rosa, A. Pikulík, R. Smolík, N. Szuttor, K. Škuta, 
S. Šuba, M. Zmeškal. Slovník ako výsledok kolektívnej práce a súdružských 
diskusií bude celkom iste podrobený veľkej kritike. Táto kritika je bez
podmienečne potrebná. Dúfame, že nás privedie zasa o kus vpred. 

Prof. inž. dr. Jozef Šimčisko 

abakus 
1. graficky znázornený vzťah dvoch 

alebo viacerých funkcií, veličín 
2. mechanický prístroj na počítacie 

úkony 
absorpcia tepla 

pohlcovanie tepla nejakou látkou 
adjustovaná náložka = zápalná náložka 

náložka trhaviny, do ktorej je vlo
žená rozbuška, spojená so zápalnou 
šnúrou alebo elektrickým roznecova-
čom 

aerodynamika 
näuka o pohybe vzdušín a o ich 
účinku na telesá do nich ponorené 

aglomerát, pozri spečená hmota 

izogóna nulovej magnetickej dekliná
cie, t. j . čiara spájajúca miesta zem
ského povrchu o nulovej magnetic
kej deklinácii 

akcelerácia, pozri zrýchlenie 
akosť 

výsledok spracovania látok na výro
bok požadovaných vlastností, závislý 
od zloženia a správneho spracovania 

akumulátor 
elektrochemický zdroj elektriny, kto
rý treba po vybití nabiť jednosmer
ným elektrickým prúdom opačného 
smeru, než aký tu je pri vybíjaní 

akumulátorová batéria 
skupina dvoch alebo viacerých člán

kov spojených elektricky medzi se
bou 

akumulátorová lampa 
lampa napájaná jednosmerným elek
trickým prúdom z akumulátora 

akumulátorový článok 
jednotlivý galvanický článok akumu
látorovej-batérie. Skladá sa v pod
state z kladných dosák (anód), zo 
záporných dosák (katód) a z elek-
trolytu v nádobe 

akumulátorový rušeň 
druh elektrického rušňa, ktorý odo
berá potrebný elektrický prúd pre 
svoj pohon z akumulátorov uložených 
na rušní 

akustická signalizácia = zvukové ná-
vestenie 

dorozumievanie dohovorenými zvu
kovými znakmi, najčastejšie zvon-
kom alebo húkačkou; používa sa aj 
na hlásenie nebezpečných stavov 

alkalická soľ 
soľ alkalického kovu, soľ Li, Na, K, 
Ca, Rb, Cs, Fr (lítium, nátrium, ká
lium, kalcium, rubídium, cézium, 
francium) 

alkalické kovy 
veľmi mäkké, stlaČiteľné, striebrobie-
le kovy s nízkou špecifickou váhou, 
nízkym bodom tavenia a varu (lí
tium Li, sodík Na, draslík K, rubí
dium Rb, cézium Cs a francium Fr); 



ich hydroxydy sú známe pod menom 
alkálie 

alkalické zeminy 
kovy druhej skupiny Mendelejevovej 
periodickej sústavy Ca, Mg, Be, Sr, 
Ba, Ra (kalcium, magnézium, berý
lium, stroncium, báryum, rádium) 

aloe 
druh manilských konopí používaný na 
výrobu konopných lán, prípadne vlo
žiek drôtených lán 

amalgamácia 
postup získavania voľného zlata ale
bo striebra (alebo oboch súčasne) 
z rozomletej rudy ortuťou, na zá
klade schopnosti ortuti tvoriť so 
zlatom alebo striebrom zliatiny zva
né amalgámy 

amalgamátor 
zariadenie na rozďružovanie vody ob
sahujúcej voľné zlato amalgamáciou 

ametyst 
kryštalická odroda kremeňa SiOa fia
lovej farby; pekné odrody ametystov 
sú polodrahokamy 

amplitúda kyvu 
maximálna uhlová výchylka kyvadla 
z jeho základnej polohy, teda uhol, 
ktorý zviera spojnica závesného bodu 
a ťažiska so zvislým smerom v kraj
nej polohe kyvadla 

amoniak = čpavok (NHs) 
plyn ostrého a dráždiaceho zápachu, 
ľahší ako vzduch, ľahko skvapalni-
teľný pri obyčajnej teplote pri tla
ku 6 atm; s vodou tvorí hydroxyd 
amónny (NHíOH) 

amónnoliadkový dynamit 
traskavina, ktorej hlavnú súčiastku 
tvorí dusičnan amónny; voči mecha
nickým účinkom (úder) je necitli
vá, pohlcuje vlhkosť a stráca tým 
výbušnosť; mrazom netrpí 

amorfný nerast 
nerast, ktorý nemá vonkajšiu for
mu kryštalickú, prípadne ktorého 
kryštalický tvar nie je známy 

ampérhodinová kapacita 
množstvo elektriny v ampérhodinách 
(Ah), ktoré môže akumulátor vydať 
za stanovených podmienok, určujú
cich nabíjanie a vybíjanie 

ampérhodinová účinnosť 
pomer medzi množstvom elektriny, 
ktoré akumulátor vydá a medzi 
množstvom elektriny nabitej za sta
novených podmienok 

analytické váhy 
presné váhy, zaťažiteľné do 200 g, 
vážiace s presnosťou na desaťtisíciny 
gramu 

anemometer — vetromer 
prístroj, ktorý pracuje ako malý ven
tilátor; používa sa na určenie rých
losti prúdenia vetrov v bani 

aneroíd (v ban., geol.) 
kovový tlakomer na meranie baro
metrického tlaku, pripadne v geo
dézii a v letectve na meranie vý
šok 

anhydrid 
minerál (bezvodý síran vápenatý — 
CaSOO, ktorý má široké použitie, 
podobne ako sadra 

anchylostomiáza = Červivka 
banícka choroba, ktorú spôsobujú 
baktérie rozšírené vo vlhkej bani 

anglické surové železo 
druh lejárskeho surového železa pri
bližného chemického zloženia: 4% C, 
2,5 až 3% Si, 0,5% Mn, 1,1 až 1,3% 
P, 0,04% S 

anomália geoelektrického poľa 
Časť geoelektrického poľa vyznaču
júca sa prudšími zmenami potenciá
lu v niektorom smere 

anomália tiaže 
odchýlka redukovanej skutočnej hod
noty zrýchlenia tiaže od jeho nor
málnej hodnoty 

antiklinála 
horninová vlna s hrebeňom hore 

antimón (Sb) 
biely, lesklý kov, ktorý sa pre lepšiu 
zlievateľnosť zliatin používa najmä 

v strojníctve na výrobu ložísk, v tla
čiarstve na odlievanie písmen a 
v pyrotechnike pri výrobe strelných 
výrobkov 

antimonit, pozri sírnik antimonitý 
antimónové olovo, pozri tvrdé olovo 
antracit 

naj výhrevnejšie čierne uhlie, obsa
hujúce iba 3—8% prchavých látok 

aragonit, pozri železný kvet 
Arentsov výpust 

upravený výpust olovárskej šachto
vej pece, pri ktorej vyredukované 
olovo nepretržite odteká a zhromaž
ďuje sa v kotle mimo pece 

aretácia 
mechanické odpojenie dotykových 
Častí stroja za účelom jeho vyrade
nia z činnosti a za účelom jeho 
ochrany 

aretačné zariadenie 
mechanizmus, ktorým sa časti stro
ja pripojujú alebo odpojujú za úče
lom jeho zaradenia alebo vyradenia 
z činnosti (magnetická ihla, analy
tické váhy a pod.) 

argentán, pozri pakfón 
arkóza 

druh pórovitého pieskovca, ktorý ob
sahuje živec a sľudu 

artefakt 
umele zhotovený kamenný nástroj 
pračloveka 

artézska studňa 
studňa vytvorená hlbinným vrtom vo 
vhodnom teréne, kde spodná voda 
účinkom hydrostatického pretlaku 
samovoľne vyteká, alebo vystrekuje 
vrtom na zemský povrch 

arzénopyrit [Fe(AsS)2] 
arzénová ruda bledožltej farby, kry
štalizujúca v kosoštvorcovej sústa
ve; typický žilný nerast 

aseizmickä oblasť 
oblasť s nepatrnou seizmickou čin
nosťou (seizmicitou), v ktorej ne
vznikajú zemetrasenia, alebo sú len 
zriedkavé a veľmi slabé 

astatické kyvadlo 
kyvadlo, ktorého ťažisko je nad osou? 
kývania a ktoré je udržované v t e j 
to polohe dvoma protismerne pôso
biacimi pružinami; slúži ako pri
stroj na zaznamenávanie zemetras-
ných vín (seizmograf) 

astroláb 
jednoduchý uhlomerný stroj (s prie
zorom) 

atmosferický tlak = barometrický 
tlak 

tlak vzduchového stĺpa na povrch' 
zeme; za normálny atmosferický tlak 
považujeme tlak 760 mm Hg teploty 
0° na 45° severnej šírky pri hladine-
mora (atmosféra) 

azbestová vlna 
vlna z vlákien azbestu; používa sa-
najmä na žiaruvzdorné a izolujúce' 
výrobky 

azbestové tkanivo 
žiaruvzdorná látka tkaná z azbesto
vých vlákien 

azurit 
bázický uhličitan meďnatý [2 Cu COs 
Cu(OH)2]; tmavobelasý nerast, vy
skytujúci sa ako druhotný nerast na: 
meďnatých ložiskách 

bager, pozri rýpadlo 
bahenná ruda 

druh limonitu (FeaOa . nŕfcO), vy
tvorený zrážaním priamo z vody za 
súčinnosti mikroorganizmov. Je to 
železná ruda 

bahno 
hustý banský kal v starých ban
ských priestoroch a vodných jarkoca 

baňa 
1. horizontálne, vertikálne alebo úklon-

né banské dielo, 
2. celok podzemných umelých priesto

rov, vylomených na dobývanie úžit
kového nerastu, a príslušného po
vrchu, včítane celého zariadenia 



baňa na síru 
podzemné banské dielo na dobývanie 
síry; vyskytuje sa len na Sicílii 

baňa s traskavými plynmi 
baňa s vývinom metánu C H í 

banícka uniforma 
slávnostný banícky odev 

banícka čiapka 
pokrývka hlavy ako Časť baníckej 
uniformy, rôzneho tvaru s clonidlom 
alebo bez neho, s banským odzna
kom (kladivami na kríž) na čelnej 
strane alebo na boku 

banícky stav 
spolupatričnosť ľudí, ktorí pracujú 
v baniach 

baník 
1. zamestnanec baní pracujúci pod 

zemou, 
2. každý zamestnanec baní 

hanská dávka 
verejný poplatok za kutisko alebo 
banskú mieru 

banská doprava 
rôzne druhy dopravy osôb, strojov 
a materiálu do bane, prípadne z ba
ne, hlavne však úžitkového nerastu 
,a jalovín z bane 

banská elektrická vŕtačka 
elektrický stroj na vŕtanie dier v hor
ninách 

banská explózia, pozri banský výbuch 
banská flóra 

živé rastlinstvo v bani (huby, ma
chy atď.) 

hanskä havária =•* banská nehoda 
poškodenie banského strojného za
riadenia väčšieho rozsahu, prípadne 
poškodenie bane pri výbuchu 'me
tánu alebo uhoľného prachu, pri prie-
vale vody atď. 

banská kniha 
kniha na banskom úrade, do ktorej 
sú zapísané údaje o polohe banských 
mier a vlastník nálezu nerastu 

banská koncesia 
povolenie na banské podnikanie 
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banská lampa 
* svietidlo na osvetľovanie banských 

priestorov 
banská miera 

1. (jednoduchá) pravouholník, kto
rého plocha je 45.116 ma a kto
rého kratšia strana nesmie byť 
menšia ako 106 m 

2. (dvojitá) dvojnásobok jednoduchej 
banskej miery 

banská nehoda, pozri banská havária 
banská polícia (zast.) 

odbor činnosti štátneho dozorného 
úradu čo do zachovávania bezpeč
nostných predpisov v baniach 

banská prevádzka 
činný chod všetkých oddelení 'ban
ského závodu, aby dobývanie úžit
kového nerastu bolo plynulé 

banská prevádzková porucha 
obmedzenie banskej prevádzky men
šieho rozsahu 

banská priemyslová škola 
škola vychovávajúca stredné technic
ké kádre pre banský priemysel 

banská ručná lampa 
bezpečnostné prenosné svietidlo 
s akumulátorom, najčastejšie NIFE, 
prispôsobené pre miesta s nebezpe
čím výbuchu traskavých plynov a 
uhoľného prachu, ináč prenosná kar
bidová banská lampa s otvoreným 
svetlom 

banská služobnosť 
zaťaženie cudzej nemovitosti právom 
užívania pre banský podnik 

banská škoda 
škoda na povrchových objektoch spô
sobená dolovaním 

banská trigonometrickä sieť 
miestna banská trigonometrickä sieť 
pripojená na štátnu jednotnú Čs. tri-
gonometrickú sieť 

banská vlečka 
železničná spojka medzi banským zá
vodom a verejnou železničnou sie
ťou 

banská vlhkosť 
zvýšený obsah vodnej pary v ban-

' skom vzduchu následkom odparova
nia vody v bani; odparovanie umož
ňuje vyššia teplota v bani 

banská voda 
voda vnikajúca podzemnými trhlina
mi alebo priepustnými podzemnými 
vrstvami do banských priestorov ale
bo vytekajúca z nich na povrch (až 
do spojenia s verejným tokom) 

banská výroba 
množstvo získaného úžitkového ne
rastu za isté obdobie z jednej bane, 
z viacerých baní alebo zo všetkých 
baní podľa druhu úžitkových nera
stov; niekedy úhrnné množstvo zí
skaných úžitkových nerastov 

banská vymurovka 
odborne urobená výstuž banských 
priestorov murivom (nasucho alebo 
so spojivom) 

banská zeleň 
medená zlúčenina zásaditého uhliči
tanu meďnatého [Cu(OH)2 CuCCte] 
jasno zelenej farby 

banské diela 
vylámané banské priestory, jamy, 
štôlne, prekopy, chodby, komíny, 
sýpy. dobývacie diela, slúžiace na 
otváranie, prieskum, dobývanie a do
pravu rúbaniny 

banské dobývanie 
súhrn prác, ktorými sa získava rú-
banina z ložiska v hlbine alebo na 
povrchu 

banské drevo = dolovina 
guľatina (bez kôry) určená na vy
stužovanie banských priestorov 

banské korýtko, pozri korýtko 
banské lano 

dopravný orgán zvinutý z oceľových 
drôtov, používaný v banskej doprave 

hanské náčinie, pozri banský riad 
banské náklady 

celkové náklady spojené s dobýva
ním úžitkového nerastu , 

banské nešťastie 
prevádzková porucha (výbuch plynu, 
prachu, prieval vody ap.), ktorá si 
vyžiadala obete na ľudskom zdraví 
a životoch 

banské osadenstvo 
pracovníci na banskom závode, za
mestnaní pod zemou 

banské bezpečnostné predpisy (prv 
banskopolicajné predpisy) 

predpisy upravujúce bezpečnosť ban
skej prevádzky 

banské pole 
skupina banských mier položených 
k sebe 

banský bezpečnostný dozor 
dozor Štátneho banského1 úradu nad 
bezpečnosťou a zachovávaním bez
pečnostných predpisov v baniach 

banský denník 
kniha na zapisovanie dôležitých a 
bezpečnostných skutočností prevádzky 
na bani a nariadení banského úradu 

banský desiatok 
podiel na zisku, ktorý dostávali čle
novia banského ťažiarstva čiže ma
jitelia podielov (kuxov) 

banský expert 
odborník v banských veciach; povo
láva sa v osobitne dôležitých ban
ských záležitostiach 

banský kal 
voda v bani alebo z bane odchádza
júca, ktorá je znečistená minerálny
mi, prípadne horninovými časticami 

banský kompas, pozri závesná buzola 
banský majetok 

súhrn movitých a nemovitých hod
nôt, ktoré patria k banskému zá
vodu 

banský majster, nesprávne hutman 
banský technik, ktorý pripravuje, ve
die a kontroluje prácu baníkov pria
mo na pracoviskách 

banský nebožiec, správne banský vrták 
banský oheň = banský požiar 

oheň, ktorý vznikol v podzemných 
banských priestoroch 
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banský otras 
záchvevy zeme, ktoré vznikajú zo
sunutím nadložných hornín vo vy
dobytých priestoroch 

banský plán 
zámerne pripravený rozvrh banskej 
prevádzky na isté obdobie 

banský plyn, pozri metán 
banský podnikateľ = ťažiar (zast.) 

právnická osoba, ktorá svoje majet
kové prostriedky používa na zalo
ženie bane a dobývanie úžitkového 
nerastu (v kapitalizme) 

banský polovýrobok 
surová alebo Čiastočne už spracova
ná rúbanina, ktorú treba ešte ďalej 
spracovať 

banský poriadok 
súhrn pravidiel, podľa ktorých treba 
postupovať pri práci v banskom zá
vode; schvaľuje ho spravidla banský 
úrad 

banský priemerný výkon 
podiel celej ťažby na jednu osobu 
pod zemou za časovú jednotku 

banský prísažný (zast.) 
osoba, ktorá sa na banskom súde 
zúčastnila na súdnych rokovaniach 
ako zástupca majiteľov baní 

banský regál (zast.) 
kráľovské právo, podľa ktorého boli 
úžitkové nerasty vyhlásené za ma
jetok koruny, kráľ alebo štát však 
nerasty neťažil sám, ale prenechával 
právo na ťažbu za mierny poplatok 
každému, kto sa na baníčenie pri
hlásil 

banský revír 

1. časť bane, v ktorej sa zamýšľa 
alebo v ktorej sa už dobýva úžit
kový nerast, 

2. rad baní v súvislosti prirodzených 
dobývacích pomerov 

banský riad = banské náčinie 
jednoduché nástroje, ktoré baník po
užíva pri dobývaní úžitkového ne
rastu (napr. nosšk, lopata, graca, ko
rýtko atď.) 

banský rováš (zast.) 
značka (zárez) na drevenej palici 
o počte vyťažených vozíkov rudy 

banský rušeň 
stroj poháňaný parou, stlačeným 
vzduchom, stlačeným dusíkom, teku
tým palivom alebo elektrinou na 
vodorovnú dopravu rúbaniny, mate
riálu, pripadne osôb v banských vo
zíkoch 

banský súd 
súd rozhodujúci v banských veciach 

banský škriatok (permoník) 
predstava malého, fúzatého, bradaté
ho Človiečika, ktorý podľa povery ba
níkov žil stále v bani a vystrájal 
rôzne žarty a výčiny 

banský technik 
zamestnanec v baníctve, ktorý pri
pravuje, vedie' a kontroluje prácu ba
níkov na pracoviskách 

banský tesár 
zapracovaný baník, ktorý robí špe
ciálnu drevnú výstuž v banských die
lach 

banský učeň 
mladý muž pripravujúci sa teoretic
ky aj prakticky v banských učiliš
tiach na kvalifikovaného baníka 

banský úrad 
úrad vykonávajúci štátny dozor nad 
bezpečnosťou banskej prevádzky, nad 
vyhľadávaním a ekonomickým dobý
vaním vyhradených nerastov 

banský úraz 
úraz, ktorý sa prihodil na banskom: 
závode 

banský vozík 
kolesový dopravný prostriedok zlo
žený z podvozku, korby a vozíko-
vých spojok 

banský vrták, nespr. banský nebožiec 
nástroj na vývrty rotačné na spôsob 
vrtáka do dreva 

banský výbuch = banská explózia 
okamžité a prudké vzplanutie a zho-
•renie výbušnej zmesi banských ply
nov, prípadne uhoľného prachu 
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banský výrobok 
úžitkový nerast vydobytý a upravený 
pre ďalšiu potrebu 

banský žiak 
poslucháč banskej priemyslovej školy 

barograf 
pristroj, ktorý zapisuje (registruje) 
barometrické tlaky 

barometrický tlak, pozri atmosferický 
tlak 

baryt, pozri ťaživec 
batériový cyklón — multicyklón 

odprašovacie zariadenie vytvorené 
z väčšieho počtu malých cyklónov 
spojených v jeden celok 

bázická ruda 
ruda obsahujúca určité množstvo bá
zických zásaditých látok (CaO) 

behač = vozič 
pomocník na pracovnom predku, ob
starávajúci odvoz vyrúbaného ne

rastu a prísun materiálu a prázd
nych vozov 

benzínová lampa 
banské svietidlo, ktoré sa používa na 
osvetľovanie banských priestorov a 
na indikáciu traskavých plynov 

benzínový rušeň 
vozidlo s výbušným benzínovým mo
torom a elektromagnetickým zapa
ľovaním na dopravu vozíkov po vo
dorovnej koľaji 

berlica 
dvojramenná páka na ručné pootá-
čanie vrtného náradia vo vrte (pri 
nárazovom vŕtaní pri každom zdvi
hu) 

berýlium (Be) 
prvok striebrobielej farby o špec. 
váhe 1,84 (bod tavenia 1300° C), na
chádzajúci sa v beryle (smaragd a 
akvamarín) a v silikátoch 

Bessemerov konvertor 
1. (na výrobu ocele) nádoba hruško-

vitého tvaru z oceľového zvarené
ho alebo nitovaného plechu, zvnú
tra žiaruvzdorné vystrojená, otoč
ná na dvoch čapoch; na spodku 

má dierkované dno, ktorým sa cez 
roztavené surové železo prefukuje 
vzduch, 

2. (na výrobu medi) nádoba tvaru 
vodorovne položeného valca z oce
ľového plechu, zvnútra žiaruvzdor
né vystrojená, otáčavá okolo vo
dorovnej osi, so vzduchovými fú
kačmi na boku, ktorými sa fúka 
vzduch potrebný pre proces (star
šie konvertory sú hruškovitého 
tvaru) 

bessemerovaná oceľ 
oceľ vyrobená zo surového železa 
v Bessemerovom konvertore spaľo
vaním čiže okysličovaním uhlíka, 
mangánu a kremíka pomocou vzdu
chu fúkaného cez roztavené železo 

bessemerované surové železo 

surové železo na výrobu ocele Besse-
merovým spôsobom; obsahuje znač
né množstvo kremíka (asi 1,2 až 
1,5%), mangánu (0,7 až 1,3%), pod 
0,8% fosforu a asi 0,03% síry 

bessemerovanie (kyslý proces) 
spôsob výroby ocele fúkaním chlad
ného vzduchu cez roztavené surové 
železo v konvertore; proces je za
ložený na rôznej schopnosti okysli
čovania prvkov v roztavenej zliatine; 
zo zložiek surového železa sa okysli
čí čiže zhorí najprv kremík (Si), po
tom mangán (Mn) a nakoniec sa za
čína okysličovať železo, Čo je zna
kom pre ukončenie procesu 

bessemerovka 
sklopná Bessemerova hruška (kon
vertor) 

bezošvová rúra 
rúra vyrobená valcovaním zo zohria
tého oceľového ingotu (po jeho pred
chádzajúcom predierovaní) pod'á spô
sobu Manesmanna alebo Brideho 

bezpečnosť lana 
zásoba nosnosti lana na ťah pre prí
pad m'moriadneho zaťaženia lana 

bezpečnostná trhavina 
trhavina, ktorá až do určitej veľ-
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kosti nálože v jednom vrte dáva 
istotu, že za dodržiavania predpisov 
pre trhacie práce nezapáli ani tras-
kavé plyny ani uhoľný prach 

bezpečnostný palník 
palník, ktorý sa smie používať pri 
odpaľovaní náloží v baniach nebez
pečných na plyn a uhoľný prach 

biela mosadz 
zliatina s obsahom 50 až 80% zin
ku, svetložltej farby, používaná na 
odliatky 

biela skalica (mineralóg, goslarit) 
chemická zlúčenina (síran zinočnatý 
— ZnS04. 7H2O); používa sa v úprav-
níctve (na reguláciu flotačného pro
cesu), v tlačiarskom priemysle, v le
kárstve, na výrobu fermeže, na de
zinfekciu 

biela kompozícia = biela zliatina = 
cínová kompozícia 

zliatina cínu (70 až 91%), medi 
(4,5 až 8%) a antimónu (4,5 až 16%) 

biela zliatina, pozri bi^la kompozícia 
biele surové železo 

karbidické surové železo vyrobené vo 
vysokej peci z rúd obsahujúcich man
gán; vyznačuje sa bielym lomom 

biely kov 
zliatina zloženia 1—9% Cu, 5—80% 
Sn, 78,5—0% Pb, 15,5—11% Sb; 
volá sa aj kompozícia a používa sa 
ako ložiskový kov 

bilancia pracovníkov 
1. zostavenia stavu, potreby a zdro

jov pracovníkov, 
2. zostavenie objemu pracovných ná

kladov (množstva práce) pre plá
novanú výrobu 

bilancia pracovných síl 
zostavovanie stavu a potreby pra
covných síl pre plánované úlohy a 
možnosti úhrady 

biotit 
kyslý alumosilikát horečnato-želez-
natý, ináč tmavá sľuda, vzorca 
K (Mg, Fe)3 (SÍ3 Al O10) (OH, F)a; 
tmavohnedozelený až čierny šupino

vý nerast; tvorí podstatnú časť bá
zických eruptívov 

bitúmen 
organická horľavá látka, hnedožltá 
až čierna, dechtového zápachu; skla
dá sa z tukov a bielkovín (proteínov); 
nachodí sa v zemných plynoch, zem
ných olejoch, vosku, asfalte, v or
ganických látkach a pod. 

bizmut (Bi) 
prvok biely s červenkastým' nády
chom, kovového lesku, hustoty 9,7, 
krehký, bod topenia 270° C; voľne 
sa v prírode nevyskytuje 

bizmútové maslo 
chemická zlúčenina BiCls; je to biela 
kryštalická látka, ktorá sa na vzdu
chu rozplýva a zahrievaním sublimuje 

bludné prúdy 
elektrické prúdy v zemi, ktorých 
zdrojmi sú telegrafné a telefónne 
spoje, elektrovodné siete, kontaktné 
elektrické siete, elektrické doprav
né prostriedky a iné elektrické za
riadenia; uzatvárajú prúdový okruh 
nielen vodičmi, ale aj cez najbližšie 
okolie (vlhké podložie, potrubie ap.) 

bábina 
úzky bubon ťažného stroja na plo
ché lano; lano sa navi j a vo vrstvách 
na seba 

bočný tlak 
horninový tlak, ktorý pôsobí-prevaž
ne na boky priestorového banského 
diela 

bočný vylom 
vylom horniny z boku banského die
la; býva dovrchný alebo úpadný 

bod ekvivalencie 
stav, ktorý sa dosiahne pri titrácii 
v tom okamihu, keď sa v 'roztoku 
nachádzajú dve látky v rovnocennom 
množstve, čo sa indikuje zmenou 
sfarbenia roztoku indikátorom 

bod topenia 
teplota, pri ktorej čistá látka alebo 
kov prechádza zo skupenstva tuhé
ho do skupenstva kvapalného 
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bod varu 
teplota kvapaliny, pri ktorej nastá
va intenzívny prechod zo skupenstva 
kvapalného do skupenstva plynného, 
t. j . teplota, pri ktorej tlak nasý
tenej pary dosiahne hodnotu -vonkaj-

" šieho tlaku (normálne 1 atmosféry) 
bod zarážky 

zamerané miesto, kde sa začína z po
vrchu raziť banské dielo (jama, chod
ba alebo hlbinný vrt) 

bohatá celina 
časť ložiska so zvlášť bohatou kov-
natosťou 

bohatá ruda 
ruda so zvlášť bohatým obsahom 
úžitkových minerálov; predstavuje 
obyčajne len malé percento z vyťa
ženej rúbaniny 

bohatý piesok 
piesok bohatý na vzácne kovy alebo 
drahokamy 

bok chodby 
dlhšia zvislá stena banského diela 
(chodby) 

bórax 
chemická zlúčenina (tetraboritan sod
ný NaaBíO;. IOH2O), používaná ako 
tavivo za účelom znižovania tavenia 
a na určovanie prvkov suchou ces
tou rozličným sfarbením bóraxovej 
perličky 

borkovisko 
miesto na rašelinisku, kde sa raše
lina ťaží borkovaním — pichaním 

Bouguerove anomálie 
anomálie, hodnotu ktorých vypočíta
vame pomocou Bouguerovej korekcie; 
ich zisťovanie je základnou úlohou 
praktickej gravimetrie 

Bouguerova korekcia 
korekcia, o ktorú opravujeme mera
nú hodnotu zrýchlenia tiaže, odstra
ňujúc z nej nielen vplyv nadmorskej 
výšky pozorovacej stanice, ale i úči
nok vrstvy zemskej hmoty nachá
dzajúcej sa medzi úrovňou morskej 
hladiny a úrovňou stanice, pričom 

túto vrstvu považujeme za rovno
rodú a neohraničenú 

branie vzorky 
získavanie časti materiálu, ktorý sa 
bude skúšať na akosť a chemické zlo
ženie. Vzorka sa berie: 
a) v baníctve vysekaním pásika úžit

kového nerastu na výšku chodby, 
na hrúbku žily alebo sloja, 

b) v úpravníctve pri každom zaria
dení v úpravni, aby sa úpravnícky 
pochod dal kontrolovať 

bratská pokladnica (zast.) 
dobrovoľný spolok baníkov, v kto
rom sa za určitý poplatok poisťo
vali pre prípad choroby alebo úrazu 

brázda, správne rez 
brázdenie, správne rezanie 
bräzdiaca reťaz, správne rezacia reťaz 
brázdička, správne rezací stroj 
bräzdiaci nôž, správne rezací nôž 
brekcia 

hornina skladajúca sa z nepravidel
ných ostrohranných úlomkov a zŕn, 
spojených vápenitým, hlinitým ale
bo kremitým tmelom 

brekciový sloh 
sloh rudnej žily, kde ruda celkom 
vyplňuje priestory medzi rozdrve
nými ostrohrannými úlomkami jalo
vej horniny 

bridlica 
pevná, tenko vrstevnatá hornina; po
dľa nerastnej hmoty, z ktorej sa 
skladá, rozoznávame bridlice ílovité, 
kyzové, uhoľnaté, pieskovcové ap. 

bridličnatá hornina 
hornina s viditeľným uložením ne
rastov, ktoré tvoria plochu 

briketa 
stmelená uhoľná alebo> rudná drvi
na, stlačená do pravidelného tvaru 

briketäreň 
závod na výrobu briket 

briketovací lis 
prístroj na spevňovanie uhoľnej ale
bo rudnej drviny pod veľkým tlakom 
do pravidelných tvarov (briket) 
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Ijriketovací piestový lis 
lis, pri ktorom sa tlak potrebný na 
lisovanie dosahuje zmenšovaním ob
jemu uzavretého, priestoru piestom 
pohybujúcim sa v tomto priestore 

!briketované uhlie 
uhoľný prach spevnený do briket; 
hnedé uhlie sa spevňuje spravidla 
bez prísad, čierne s prísadou 

briketovanie uhlia 
mechanické stmeľovanie drobnozrn-
ného uhlia pod veľkým tlakom do 
pravidelných tvarov (briket) 

Twiketovanie rúd 
mechanické stmeľovanie drobnozrn-
nej rudy pod vysokým tlakom do 
pravidelných tvarov (briket) 

Brinellova skúška 
skúška tvrdosti, pri ktorej sa do 
skúšaného kovového materiálu sta
tickým zaťažením zatláča normali
zovaná kalená oceľová guľka; podľa 
veľkosti vtlačenej plochy sa posu
dzuje tvrdosť materiálu 

brizaneia, pozri traskavosť 
brizan^nosť trhaviny 

schopnosť trhaviny drviť horninu 
na drobné kusy; závisí hlavne od 
rýchlosti výbuchu trhaviny 

bronz 
zliatina 70 až 90% medi s 30 až 
10% cínu s istým malým obsahom 
zinku, olova, alumínia, mangánu, 
niklu, prípadne železa 

brzda 
mechanizmus na zastavenie pohybu 
telesa umele vyvolaným trením 

brzdná (zábrzdná) dráha = dráha brz
denia 

vzdialenosť, na ktorej sa dopravný 
prostriedok brzdením zastaví 

brzdová zarážka 
oceľový klin, ktorý sa kladie na ko
ľajnicu pred koleso vozidla 

bubnová sušiareň 
ležatý dutý valec z oceľového ple
chu. otáčajúci sa okolo pozdĺžnej osi, 
v ktorom sa suší prachové hnedé 

uhlie alebo prachové horniny pre
hriatymi dymovými plynmi 

bubnové osievadlo 
otáčavé osievadlo tvaru valca alebo 
šesťbokého až osembokého hranola 

bubnový mlyn 
guľový mlyn valcového tvaru; prie
mer valca k jeho dĺžke je v pomere 
asi 1:1 

budovanie, pozri zabudovanie, 
buchar = strojné kladivo 

mechanické kladivo na strojové ko
vanie kovov 

burel, pozri pyroluzit 
buzola 

magnetický meračský prístroj zlo
žený z kompasu a zo zámernej po
môcky 

buzolové meranie 
uhlové meranie smerníkov — mag
netických azimutov- — pomocou bu
zoly 

buzolový ťah = kompasový ťah 
polygónový ťah, v ktorom sa me
rajú smery (uhly) buzolovým stro
jom 

buzolový ťah banský = kompasový ťah 
polygónový ťah, v ktorom sa mera
jú smery (uhly) závesnou buzolou 

cedenie 
mierne zohrievanie zliatin, pri kto
rom sa roztaví a vytečie zložka s níz
kym bodom tavenia 

celík 
celistvá časť ložiska alebo horniny 
z bezpečnostných dôvodov zámerne 
nerúbaná 

celina 
nedotknuté banské pole, do ktorého 
sá podľa pianu zamýšľajú vylomiť 
potrebné prípravy 

celistvá ruda 
jadrná, hutná ruda 

celistvé ložisko 
ložisko úžickového nerastu, ktoré nie 
je tektonickými poruchami znehod
notené 
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celková výroba 
produkcia jedného závodu, skupiny 
závodov alebo celého odvetvia 

celkový náklad 
všetky výdavky spojené s prevádzkou 
závodu 

celkový priemerný výkon 
podiel celej ťažby na jednu osobu 
z celého osadenstva za časovú jed
notku 

celkový výkon 
pomer množstva ťažby a všetkých 
pracovníkov na závode 

celoštátny plán práce 
zostavenie stavu, potreby a úhrady 
pracovníkov pre všetky hospodárske 
odvetvia štátu a jednotlivých krajov 
(za predpokladu príslušného zvýše
nia produktivity práce) 

cement 
práškový kremičitan hlinitovápenatý, 
ktorý s vodou poskytuje hydraulickú 
maltu 

cementácia 
spôsob uzávierok vodonosných, prí
padne plynonosných vrstiev cemen
tom pri hĺbinnom vŕtaní 

cementová drevovina, pozri xylolit 
cementová meď 

meď vylúčená z vodného roztoku na 
liatinových platniach alebo oceľových 
odpadkoch 

cementová oceľ -
druh ocele, ktorá má povrch tvrdený 
uhlíkom za vzniku karbidu železa 
(FesC) 

cementovanie vrstiev 
spôsob spevnovania veľmi trhlinovi-
tých, pripadne veľmi pórovitých hor
nín vtlačovaním cementového mlie
ka z vrtov do nich zavŕtaných 

ciachovanie 
úradné porovnávanie mier a váh 
s úradnými mierami a váhami a 
úradné overovanie ich správnosti 

ciachovňa = zápisná 
miestnosť, kde sa čítaním mien zi
sťuje prítomnosť baníkov pred vstu

pom do bane a po výstupe z bane; 
tu sa tiež vyhlasujú zprävy, rozka
zy, napomenutia a konajú sa schô
dzky a aktívy baníkov 

cín (Sn) 
lesklý, striebrobiely, málo pevný, 
kryštalický kov (šp. v. 7,3, bod to
penia 232° C); pri ohýbaní vydáva 
cín vŕzgavý zvuk trením plôch kry
štálov 

cinabarit, pozri rumelka 
cínová glazúra = cínová poleva 

glazúra, ktorej podstatnou zložkou 
je kysličník ciničitý (SnCh) pripra
vený pálením cínu na vzduchu 

cínová kompozícia, pozri biela kompo
zícia 

cínová poleva, pozri cínová glazúra 
cínová spájka 

mäkká spájka, obsahujúca cín a olo
vo; spájka s bodom topenia 183° C 
obsahuje 61,8% Sn a zvyšok je Pb 

cínové maslo 
bezfarebná, na vzduchu dymiaca kva
palina (chlorid ciničitý — SnCl), kto
rá s malým množstvom vody tvorí 
maslovú hmotu; používa sa na vý
robu mliečneho skla, ako moridlo 
v textile, ako leštiaci prostriedok na 
oceľ, mramor, sklo ap. 

cínovec = cínové krúpy 
nerast chemického zloženia SnOa, 
kysličník ciničitý (zvaný aj kasite-
rit), dôležitý pre výrobu cínu 

cínový list, pozri staniol 
Clairautova teoréma 

teoreticky odvodená a prakticky do
konale overená základná poučka gra-
vimetrie, vyjadrujúca vzťah medzi 
zrýchlením tiaže na rovníku (G, ), 
na póloch (d ), rozmermi zemského 
elipsoidu (a,b) a rýchlosťou rotácie 

b __ 5 o>aa Gp — Ge 

_ 2 Ge Ge 

clarit 
lesklá vláknitá zložka čierneho uhlia, 
ktorého tkanivá sú rozoznateľné 

M. 
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cykličnosť práce 
opakovanie jednotlivých úkonov vo 
výrobnom procese, tzv. operácií v 
pravidelných časových intervaloch 

cyklónový odprašovač 
zariadenie na zachytávanie prachu 
z plynu využívajúce pôsobenie od
stredivých síl pri krúživom pohybe 
plynu s prachom v kónickom telese 

cyklónový rozdružovač 
nádoba na rozdružovanie jemnozrn-
ných nerastných surovín pôsobením 
rôzne veľkej odstredivej sily na zrná, 
privádzané pod tlakom tangenciálne 
s ťažkou kvapalinou do hydrocykló-
nu 

cyklónový zahusťovaČ 
hydrocyklón, do ktorého sa privádza 
tangenciálne pod tlakom znečistená 
kvapalina 

cylindrická pružina 
pružina z prútového železa valcovité 
stočená 

čadič 
treťohorná vyvrelá hornina bázického 
charakteru 

čapový vrták 
vrták, ktorého korunka má dve rov
nobežné ostria; používa sa pri nára
zovom vŕtaní v trhlinovitých horni
nách 

časová norma 
Časovým meraním ustálený pracovný 
výkon vyjadrený množstvom výrobku 
za jednotku času alebo množstvom 
pracovného času na jednotku vý
robku 

. časovaný elektrický palník 
elektrický rozneoovač s oneskoro-
vacou zapaľovačmi vložkou, za kto
rou je vložená rozbuška 

časový elektrický palník 
elektrický roznecovač spojený so zá
palnou šnúrou, opatrenou rozbuškou; 
zápalná Šnúra slúži na dosiahnutie 
oneskoreného výbuchu 
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časový palník 
palník, pri ktorom sa Časové onesko
renie výbuchu dosiahne vložením ur
čitého kusa zápalnice medzi palník 
a rozbušku 

čata (mužstvo, kýra, družstvo) 
skupina robotníkov poverená istou 
pracovnou úlohou 

čeľba 
predná, čelná plocha razeného ban
ského diela 

čeľbär 
haviar pracujúci pri razení banského 
diela 

čeľbová rúbanina 
rúbanina vylomená atebo vyrúbaná 
na čeľbe 

čelné vedenie 
spôsob vedenia klietky v jarne sprie-
vodnicami po užších stranách kliet
ky; používa sa pre klietky, v kto
rých sú umiestnené dva vozíky za 
sebou 

čelný výklopník 
zariadenie na vyprázdňovanie obsa
hu vozíkov cez ich čelnú hranu oto
čením o uhol väčší ako je sypný 
uhol vyklápaného materiálu 

čeľusť 
rôzne vyhotovená páka, ktorá v kom
binácii s ďalšími, jej podobnými čas
ťami tvorí mechanizmus určený na 
zovretie alebo upnutie predmetu 

Čeľuste drviča 

drviace orgány čeľusťového drviča 
opatrené ryhovanými doskami z hú
ževnatej • ocele; jedna čeľusť je 
pevná, druhá pohyblivá 

čeľusťová miera 
šírka a rozvor Čeľustí čeľusťového 
drviča, určujúca veľkosť kusov, kto
ré možno drvičom spracovať 

čeFusťový drvič 
strojné zariadenie na drvenie kuso
vého tvrdého materiálu; drvenie sa 
deje medzi dvoma čeľusťami, z kto
rých jedna je pevná a druhá vykoná--
va kývavý pohyb 

čerpací bager 
strojný agregát na nasávanie a do
pravu zmesi vody a rozdrvenej hor
niny (čerpadlom a potrubím) 

Čerpacia jama (vodná) 
zberná jamovitá nádržka na vodu 
pod čerpacím zariadením 

Čerpacia jamka 
malá nádržka na zber vody vylome
ná v počve chodby 

Čerpacia komora 
vylámaný priestor, kde sú zabudo
vané banské čerpadlá na zhromaž
ďovanie vody 

čerpacie oddelenie (v jame) 
osobitné oddelenie jamy, v ktorom sú 
umiestnené čerpacie potrubia 

čerpacie potrubie 
potrubie, ktorým sa dopravuje čer
padlom čerpaná kvapalina 

čerpacie sútyčíe 
sútyčie, ktorým sa odčerpáva nafta, 
soľanka, tekutá síra z hlbinného vrtu 

čerpacie zariadenie 
zariadenie na čerpanie a dopravu 
kvapalín, pozostávajúce zo sacieho 
koša, sacieho potrubia, čerpadla, vý
tlačného potrubia, prípadne rezervo
árov 

čerpadlo 
stroj na čerpanie a dopravu kvapalín 

Čerpadlové vahadlo 
vahadlo uvádzajúce do pohybu piest 
vrtného Čerpacieho zariadenia 

eerpadlová záklopka 
jednoduché zariadenie umožňujúce 
postup čerpanej kvapaliny jedným 
smerom 

čerpanie vody 
odstraňovanie vody z banských diel 
čerpadlami 

červená glieda = červený glejt 
zmes kysličníkov olova červenej far
by, vznikajúca pomalým ochladzova
ním roztaveného okysličeného olova 

červený glejt, pozri Červená glieda 

červená kyselina dusičná = dymivá 
kyselina dusičná 

koncentrovaná kyselina dusičná, z kto
rej unikajú dymy kysličníka dusiči
tého NO2 červenohnedej farby 

červená mosadz = tombak 
zliatina medi a zinku (15 až 18%) 
poiižívaná na strojové súčiastky 

čiara rozpustnosti = krivka rozpust-
nosti 
grafické znázornenie závislosti roz
púšťania látky v rozpúšťadle 'Od ča
su, teploty, hustoty, množstva alebo 
iných faktorov 

čiarkový mikroskop 
odčítacia pomôcka pozorovaných stup
níc; odčíta sa pomocou čiarky — 
rysky — vyrytej na sklíčku v obra
zovej rovine mikroskopu 

čiastková vzorka paliva 
množstvo paliva určitého druhu ale
bo triedy, odohraného z rôznych 
miest alebo v jednotlivých Časových 
obdobiach zo vzorkovaného paliva 

čiastkový veterný prúd 
časť vzduchového prúdu v bani ve
deného oddelene; celkový vťažný ve
terný prúd sa delí na čiastkové prú
dy 

čierna meď 
nečistá meď — polovýrobok vyro
bený tavením kamienka v šachto
vých taviacich peciach s obsahom 
94 až 97% Cu a so zvyšným obsa
hom, pripadajúcim na nečistoty ako 
je olovo, zinok, železo, arzén, anti
món, síra; čierna meď niekedy ob
sahuje aj malé množstvo zlata, 
striebra, prípadne iných ťažkých ko
vov; nečistoty sú príčinou čiernej 
farby; odstraňujú sa rafináciou 

čierny prach 
trhavina s posuvným účinkom, zlo
žená z drevného uhlia, síry a dra
selného liadku 

Čisté dobývanie, pozri úplné dobývanie 
čisté rúbanie 

úplné vyrúbanie ložiska 
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Čistenie vrtnej diery 
odstraňovanie vrtnej múčky z vrt-

'nej diery 
čistiaci otvor 

otvor na odstraňovanie nahromade
ných nečistôt 

čistota 
pomer znečistenia látky neužitočný
mi primiešaninaml 

článkový pás 
dopravný pás z oceľových dosák uná
šaných bočnými Gallovými reťazmi; 
používa sa najmä v úpravniach ako 
preberací, prípadne podávací pás 

eugun, pozri oceliarske surové železo 

ďalekohľad 
optická pomôcka zložená z objektí
vu a okuláru v rúre; slúži na zväč
šenie obrazov pozorovaných predme
tov 

Dautrichova skúška 
spôsob určovania detonaSnej rých
losti výbušných látok; spočíva na 
stretnutí dvoch oproti sebe postu
pujúcich detonačných vín 

dávka (v hutníctve) 
odvážené množstvo rudy (aglomerá-
tu) prísad a paliva, ktoré sa vhadzu
je v určitých časových intervaloch 
do šachty vysokej alebo šachtovej 
pece kychtovým otvorom na dopl
nenie náplne 

Dawsonov plyn, pozri zmiešaný plyn 
ded'ená Štôlna 

hlavná chodba, otvárajúca baňu ale
bo celý banský revír v najnižšej 
možnej polohe v doline a používaná 
na dopravu, vetranie a hlavne od
vodňovanie 

deficitný materiál 
tovar, ktorý nekryje domácu spo
trebu a treba ho dovážať 

definitívna výstuž, pozri trvalá výstuž 
deflagračné trhaviny 

trhaviny, pri ktorých rýchlosť vý
buchu je malá (300—400 m/sek) 

deklinácia 
uhol, ktorý zviera miestny zemepis
ný poludník s magnetickým polud
níkom; môže byť východná a západ
ná 

deklinačný variometer, pozri deklinató-
rium 

deklinatórium = deklinačný variometer 
presný magnetický prístroj na me
ranie a pozorovanie magnetickej de
klinácie 

delenie kruhu 
vyznačenie dielkov uhlomernej stup
nice v určitých uhlových jednotkách 
(grádové, stupňové, hórové atď.) 

delenie ozubeného kolesa 
vzdialenosť súhlasných bočných plôch 
dvoch susedných zubov na ozubenom 
kolese, meraná na kružnici delenia 

demagnetizačnä cievka 
cievka s postupne sa zmenšujúcim 
priemerom, napájaná striedavým prú
dom, čo spôsobuje, že magnetické 
pole vnútri má striedavú polaritu a 
postupne sa zmenšujúcu intenzitu; 
tvorí podstatnú súčasť demagneti-
zaČného zariadenia 

demagnetizačné zariadenie 
zariadenie na odstránenie zvyškové
ho magnetizmu z jemnozrnného 
suspenzoidu, ktorý bol regenerovaný 
na magnetickom separátore 

demontáž 

rozobranie konštrukcií strojov, vrt
ných veží. výstroja a pod. 

denaturovaná soľ-
soľ näročky upravená prímesou pa-
línového prášku a oxydov železa (soľ 
pre statok) alebo síranom sodným, 
kyselinou karbolovou, kieseritom atď. 
(priemyslová soľ) 

denná ťažba 
množstvo rúbaniny, ktoré produkuje 
baňa za deň 

denudácia 
obnažovanie hornín na povrchu zem
skom pôsobením vody, ľadovcov, ve
trov a pod. 

20 

derivačný regulátor 
prístroj na reguláciu derivačného bu
denia elektrického stroja 

desatinná sústava 
Číselná sústava, v ktorej každá čísli
ca posunutím o jedno miesto doľa
va nadobúda hodnotu desaťkrát väč
šiu alebo napravo desaťkrát menšiu 

destilácia 
tepelné spracovanie kvapalných ale
bo tuhých látok, pri ktorom sa z pô
vodnej látky oddeľujú jednotlivé 
zložky 

destilát 
produkt viac-menej kvapalného sku
penstva, získaný pri destilácii urči
tej látky (kvapalnej alebo tuhej) 

destilovaná voda 
takmer chemicky čistá voda, pri
pravená destiláciou, t. j . zohrieva
ním obyčajnej vody až po bod varu 
s nasledujúcou kondenzáciou vod
ných pár: používa sa v lekárstve, 
v chemických laboratóriách, v prie
mysle chemickom, elektrotechnic
kom, fotografickom a pod. 

deťmačný výbuch 
výbuch sprevádzaný silným zvuko
vým účinkom 

deva«täc"a pozemku 
znehodnotenie povrchu rúbaním hru
bých slojov v menších hĺbkach 

devón 
geologický útvar prvohôr (paleozoi-
kum) 

dezintearátor 
svomíkový drv'č na drvenie málo 
tvrdých nerastov na jemnú až veľmi 
jemnú zrnitosť 

diaíopJt 
uhličitan mangánatý (MnCOa) — 
nerast ružovej farby; je to mangá
nová ruda 

diamagnetr'cké nerasty 
nerasty, ktorých permeabilita je 
menšia ako 1 

diamagnetický stav 
stav látky, ktorej susceptibilita je 
menšia ako vákua 

diamantová koruna — diamantový vr
ták 

krátky oceľový prstenec s primera
ne hrubými stenami, opatrený závi
tom a posiaty na dolnom okraji zvon
ka i zvnútra diamantmi, ktoré pri 
otáčam rozrušujú horninu 

diamantové vŕtanie 
otáčavé hlbinné vŕtanie na jadro v 
pevných horninách za použitia koru
ny osadenej na spodku a na boku 
diamantmi 

diamantový vrták, pozri diamantová ko
runa 

diatomit, pozri infuzóriová hlinka 
diopter, pozri priezor 
diskordantné uloženie 

uloženie, pri ktorom nadložné vrst
vy ležia nesúhlasne na svojom pod
loží 

diskový dopravník 
dopravný žľab, v ktorom sa materiál 
pohybuje samospädne a pribrzďuje 
sa kotúčmi na lane alebo reťazi 

dislokácia = zlom (geol.) 
posun vrstiev, ktorý vznikol horo
tvornými pochodmi 

disocíácia 
štiepanie zložitých molekúl na jed
noduchšie molekuly, prípadne až na 
atómy 

dispečer 
osoba, ktorá pomocou osobitného za
riadenia na diaľku ovláda, koordinu
je a kontroluje činnosť vzdialeného 

• pracoviska, pracovných zariadení, do
pravy a p. 

dispečerská služba 
diaľkové ovládanie, kontrolovanie, 
meranie a koordinovanie charakteri
stických veličín a činností v pre
vádzke (podľa plánu) 

dispečerský stôl 
ovládací stôl s dispečerským zaria
dením 
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dispečing 
elektrické zariadenie na diaľkové 
ovládanie, kontrolu, koordináciu, prí
padne registráciu charakteristických 
veličín a činností v prevádzke podľa 
plánu (automaticky alebo poloauto
maticky) 

divergencia = rozbiehavosť 
. vzájomné vzďaľovanie sa určitých 

veličín, napr. priamok z bodu, vetrov 
z miesta a pod. 

dláto 
hlbinný oceľový vrták tvaru valco
vitého telesa po bokoch splošteného 
s reznou hranou na čele, prípadne 
s jedným alebo dvoma pomocnými 
reznými hranami na obvode (tzv. 
ušiak); (pozri aj heslo vŕtacia ko
runa) 

dlátová oceľ 

Oceľ legovaná vanádiiom alebo iným 
špeciálnym prvkom, vhodná na zho
tovenie dlát 

dĺžka vinutia = stúpanie vinutia 
, dĺžka, v ktorej bod na drôte v pra

meni lana príde po opísaní 360" do 
obdobnej polohy 

dno jamy 
najnižšie miesto v jame 

dno vrtnej diery = počva vrtnej diery 
miesto záberu dláta (vrtáka) vo vrt
nej diere 

doba tavenia 
čas potrebný na chemické oxydačno-
redukčné procesy pri hutníckom spra
covaní rúd na kov 

dobierka 
dobývanie zvyškov úžitkového nera
stu v ložisku (ochranný strop, ochran
ný pilier, zavalená úžitková substan
cia) , - • 

dobývací spôsob (metóda, systém) 
súbor prípravných a porubových 
prác usporiadaných na vyťaženie 
úžitkového nerastu z- ložiska podľa 
vopred určeného plánu a postupnosti 

dobývacie výdavky 
súčet výdavkov na porubovanie, na 

mzdu dobývaciemu družstvu, na po
honnú energiu, na výstroj, na údrž
bu, na osvetlenie, vetranie, odvod
nenie, ako aj na úmor strojného' 
zariadenia a materiálu 

dobývanie 
získavanie úžitkového nerastu v po
ruboch 

dobývanie dlhými vrtmi 
spôsob dobývania blokov v strmých 
žilách; rudný blok sa z kutíc na
vŕta dlhými vrtmi a naraz odpáli; 
vrty možno usporiadať vodorovne 
alebo zvisle; rúbanina sa vypúšťa lie
vikmi v ochrannom celíku nad spod
nou chodbou 

dobývania do poľa 
dobývanie úžitkového nerastu od 
úvodného diela alebo prekopu sme
rom k hranici banského poľa 

dobývanie do zásoby 
spôsob dobývania rudných ložísk tzv. 
záberovými pásmi, pričom sa z na-
lámaného objemu rúbaniny odťaží iba 
30—40%, ostatok ostáva ako výplň 
vyrúbaného priestoru a vyťaží sa po 
vydobytí komory 

dobývanie klinom, pozri klinovanie 
dobývame medziobzorovými chodbami 

spôsob dobývania strmých ložísk, 
v ktorých sa vyčlenia bloky; bloky 
sa rozrazia medziobzorovými chodba
mi; takto vytvorené pásy sa na kon
ci chodieb súvislé rozpojujú, zásoba 
padá do výškovej komory á vypúšťa 
sa cez lieviky v ochrannom celíku 
nad spodnou chodbou; usporiadanie 
porubov je jednokrídlové- alebo dvoj
krídlové ; komory sa nechajú zavaliť 

dobývanie na zával 

spôsob rúbania, pri ktorom vyrúba
né priestory v ložisku necháme za
valiť samovoľne klesajúcim alebo zá
merne ovládaným stropom 

dobývanie ohňom 
rozpojovanie horniny v čeľbe žíarom 
ohňa 
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dobývanie s fúkanou základkou 
dobývacia metóda, pri ktorej sa vy
rúbané priestory v ložisku zaplňujú 
jalovinou, ktorá sa zo zakladacieho 
stroja do určeného miesta vyfukuje 
stlačeným vzduchom 

dobývanie s plavenou základkou 
metóda, pri ktorej sa vyrúbané prie
story v ložisku vyplňujú zmesou pies
ku, štrku a vody, dopravovanou na 
určené miesto tlakovým potrubím 

dobývanie s podsádzkou 
spôsob dobývania úžitkového' nerastu, 
pri ktorom sa vyrubovaný priestor 
podsadí jalovinou 

dobýyanie so širokým predkom (kap
sami) 
dobývacia metóda, pri ktorej sa úžit
kový nerast dobýva širokou Čeľbou 
a pribierková hornina z chodby sa 
ukladá do „káps" 

dobývanie v laviciach = lävkovanie 
spôsob dobývania hrubých plochých 
slojov; sloj sa dobýva vo vodorov
ných pásoch, laviciach, ktoré sa do
bývajú postupne smerné s predsti
hom hornej alebo spodnej lavice, prí
padne s postupným predstihovým 
usporiadaním viacerých lavíc; pri 
predstihu hornej lavice sa niekedy 
kladie na jej počvu umelá výstiel-
ka, ktorá vytvorí pre spodnejšiu la
vicu umelý strop 

dobývanie z klietky 
spôsob dobývania tenkých strmých 
ložísk; medzi obzorovými chodbami 
sa na výšku vytvorí stena, ktorú od 
hoírnej smernej chodby postupne na
vrtávame a odpaľujeme z klietky na 
lane, ktorá je upevnená na hornej 
chodbe a pohybuje sa popri stene; 
'rúbanina padá na spodnú chodbu 

dobývanie z poľa 
dobývanie úžitkového nerastu od 
hranice banského poľa (alebo reví
ru) smerom k prekopu alebo k úvod
nému dielu 

dobývať 
bezpečne a hospodárne .rúbať ložisko 
úžitkového nerastu a ťažiť na po
vrch 

dobývať pole 
bezpečne a hospodárne rúbať určitú 
vymedzenú časť ložiska úžitkového 
nerastu a ťažiť rúbaninu na povrch 

dobývateľnosť 
možnosť dobývania úžitkového nera
stu pre obsah rudy alebo pre do
statočné množstvo úžitkového ne
rastu 

dobývka 
banské dielo v ložisku, kde sa rúbe 
úžitkový nerast 

dočasná výdreva 
vystuž z dreva, ktorá sa buduje do
časne do vybudovania definitívnej 
výstuže 

dočasná výstuž 
výstuž, ktorá sa zabudováva na vy
stuženie banského diela, kým nie 
je dielo zaistené trvalou, definitív
nou výstužou 

dočasné blokovanie 
dočasné zamedzenie funkcie alebo 
ovládanie určitej časti alebo celého 
strojového zariadenia za účelom za
bránenia nesprávneho spojenia alebo 
činnosti a zachovania požiadaviek 
bezpečnosti 

dočasné elektrické zariadenie 
zariadenie, ktoré zostáva na mieste 
spravidla kratší Čas ako 1 rok od 
uvedenia prevádzky 

dočasný meračský bod 
bod vyznačený len na Čas merania 

dodekaéder 
kryštál tvaru dvanásťstenu 

dogger 
geologický útvar strednej (hnedej) 
jury 

dolomit 
uhličitan vápenato-horečnatý (CaC03. 
. MgCOa); surovina na výrobu žia
ruvzdorných hmôt 
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dolné lano 
jamové lano, ktoré spája dopravnú 
nádobu (klietku, skip) cez Ianovnícu 
s bubnom ťažného stroja a je na-
vinuté na ťažný bubon odspodu 

dolovina, pozri banské drevo 
doprava banského dreva 

prísun banského dreva na baňu a 
z povrchu na pracovisko v bani, prí
padne odsun starého banského dre
va z pracovísk 

doprava dolnou reťazou 
spôsob dopravy na koľaji, kde pohyb 
vozíkov obstaráva nekonečná reťaz 
umiestnená pod vozíkmi 

doprava hornou reťazou 
spôsob dopravy na koľají, kde pohyb 
vozíkov obstaráva nekonečna retaz 
umiestnená nad vozíkmi 

doprava Kope = doprava trecím kole
som 

zvislá doprava osôb a materiálu na 
lane pomocou trecieho (hnacieho) 
kotúča na hriadeli hnacieho stroja 

doprava trecím kolesom, pozri doprava 
Kope 

doprava žľabom 
1. spúšťanie materiálu samospádom 

v žľabe pravouhlého alebo rúro
vitého tvaru, 

2. doprava materiálu mechanicky po
háňaným žľabom, ktorý robí ostré, 
krátke pohyby vpred a vzad (tras
ľavý žľab) 

doprava ľudí (v bani) 
mechanické premiestňovanie ľudí v 
bani v dopravných prostriedkoch na 
to určených 

dopravná jama = ťažná jama 
ú-odnŕ, zvislé alebo strmo uklone-
né dielo (jama), ktorým sa strojne 
ťaží (dopravuje) vyrúbaný úžitkový 
nerast na povrch a spúšťa sa po
trebný materiál (drevo, podsádzka a 
pod.) 

dopravná reťaz 
presne zhotovená reťaz, normálna 
alebo č!änkovaná, ktorá je doprav

ným elementom, v dopravných za
riadeniach 

dopravník 
dopravné zariadenie na prúdovú do
pravu materiálu 

dopravný pás 
gumový alebo oceľový nekonečný 
pás na dopravu kusového alebo syp
kého materiálu v smere vodorovnom 
alebo šikmom (do 20°) , 

dopravný žľab 
dlhé oceľové koryto na dopravu ma
teriálu samosklzom 

dosadacia povala 
vhodne položené hrady na najnižšom 
horizonte v jame, na ktoré sa po
sadí klietka: banskými bezpečnost
nými predpismi je zakázaná 

dosadnutie klietky 
posadenie klietky na stavadlá na 
jednotlivých obzoroch jamy 

doskové paženíe (debnenie) 
dosky, zatiahnuté na výdrevu na bo
koch a v strope banského diela, aby 
hornina alebo nerast nevypadával a 
neohrozoval pracujúcich 

dotyčnica, pozri tangenta 
dovolená odchýlka, pozri tolerancia 
dovrchná chodba 

d'hé banské dielo — chodba razená 
Šikmo nahor; vyrúbaný nerast sa ťa
ží po nej nadol 

dovrchná preräžka 
dlhé banské dielo razené dovrchne, 
spájajúce dve horizontálne banské 
di'la za účelom vetrania alebo do
pravy 

dovrchne dobývanie 
dobývací spôsob, pri ktorom sa úžit
kový nerast rúbe proti úklonu lo
žiska (od spodnej smernej chodby 
k vyššej smerom nahor) 

dovrchne pilierovanie 
dobývanie úžitkového nerastu pilier
mi proti úklonu ložiska 

dovrchne porubovanie 
spôsob dobývania, pri ktorom dobýv-
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ky postupujú proti úklonu (dovrch
ne) 

dovrchne stenovanie 
dobývanie úžitkového nerastu dlhý
mi porubmi, stenami, proti úklonu 
ložiska 

dovrchne vylamovanie 
razenie banského diela nahor proti 
úklonu ložiska 

dovrchný komín 
dlhé, strmé banské dielo razené od-
spodku nahor za účelom spojenia 
dvoch obzorových alebo medziobzo-
rových chodieb 

dovrchný korčekový bager 
agregát na uvoľňovanie, dopravu a 
nakladanie málo stmelených hornín; 
uvoľnenie sa deje z úpadu 

dovrchný vylom 
razenie banského diela smerom na
hor 

dráha brzdenia, pozri brzdná dráha 
drat!C3vanie ložiska, pozri plienenie lo

žiska 
draselná soľ 

chemická zlúčenina, ktorá sa skla
dá z draslíka a radikálu kyseliny 

d"apákový žeriav 
pojazdný otočný alebo visutý žeriav 
s dvojČeľustným alebo viacčeľustným 
drapákom rôznej úpravy pod'á účelu 
použitia; používa sa na dobývanie, 
zdvíhanie a premiestňovanie mate
riálu (obyčajne nesúdržného) 

drezína 
koľajové vozidlo s vlastným poho
nom 

drob a 
pieskovec silúrskeho útvaru 

drobenie rudy 
drvenie rudy mechan'cky za účelom 
jej pripravenia na ďalšie úpravnícke 
a technologické pochody 

drôtené lano 
lano zvinuté z oceľových drôtov; 
skladá sa zo 6 prameňov a vložky 

drôtený prameň 
lanové teleso pozvíjané z oceľových 

drôtov príslušného profilu; základ
ný útvar na zvíjanie drôtených lán 

drôtový zlom 
miesto, v ktorom sa zlomil drôt 
v lane 

drúza 
zhluk kryštálov spravidla v dutine 
horniny 

drúzovitý sloh 
vyloženie v hornine rudnými mine
rálmi, najčastejšie v kryštalickej for
me 

drvenie 
činnosť, pri ktorej sa úžitkový ne
rast rozdrobí z veľkých kusov na 
menšie 

drvenie na hrubo, pozri hrubé drvenie 
drviaci pomer 

1. pomer šírky vstupného a výstup
ného otvoru drviča, 

2. pomer najväčšieho priemeru zrna 
pred drvením a po drvení 

drviaci valec 
pracovný orgán valcového drviča; je 
to otáčavý valec s horizon+álnou 
osou, materiál sa drví medzi dvoma 
proti sebe sa otáčajúcimi valcami 

drviareň 
oddelenie úpravne, v ktorom sa usku
točňuje drvenie a mletie úžitkových 
nerastov 

drvič 
stroj na drobenie (veľkých) kusov 
horniny na požadovanú veľkosť 

drvina z rezu 
na drobno rozdrvený úžitkový nerast 
pri rezacích prácach v sloji 

duna 
pieskový závej 

duplexka 
dvojčínné (dvojvalcové) čerpadlo na 
stlačený vzduch 

durit 
matná zložka Čierneho uhlia 

dusík (N) 
nehorľavý, nedýchate'hý plyn bez 
fa-by, chuti a zápachu; voľný sa na
chádza vo vzduchu (78,06%), viaza-
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ný je v početných dusíkatých zlú-
- Ceninách organického i anorganické

ho pôvodu; používa sa na výrobu 
" kyseliny dusičnej, dusíkatých hno

jív, na plnenie žiaroviek atď. 
duša prameňa 

oceľový drôt, okolo ktorého sa v pra
meni zvíjajú do skrutkovice oceľové 
drôty v jednej až štyroch vrstvách 

dutá nálož 
nálož trhavín, ktorej spodný koniec 
má vyhĺbenú dutinu pre zosilnenie 
trhacieho účinku 

duté sútyčie 
zoskrutkované duté vŕtacie tyče na 
výšku vrtu, ktorými prúdi výplacho-
vä tekutina, vynášajúca z vrtu úlom
ky odseknutej horniny 

dutinka 
rúrka opatrená na jednom konci 

. dnom; v baníctve najviac prichodí 
ako plášť rozbušky a roznetiek 

dutinovä výplň 
nerastná hmota vyplňujúca dutiny 
v horninách 

dvojčínné čerpadlo 
piestové čerpadlo, ktorého piest koná 
prácu v obidvoch smeroch svojho 
pohybu 

dvojitá banská miera, pozri banská 
miera 

dvojitá sadzačka 
mechanické zariadenie na rozdružo-
vanie nerastných surovín zvislým 
pulzujúcim vodným prúdom. Sa
dzačka má v pozdĺžnom smere dve 
oddelenia a dáva tri produkty 

dvojitá smena 
dve smeny vypraoované bez preru
šenia za sebou 

dvojité ťažné zariadenie 
systém dvoch ťažných strojových sú
prav na dopravu v jednej jame 

dvojikolesie 
• sústava dvoch pochybove vzájomne 

viazaných ozubených alebo chodových 
kolies 

dvojkrídlové (dvojstranné) dobývanie 
dobývanie, pri ktorom sa v ložisku 
vyrazí komín (alebo porubová chod
ba) uprostred porubového bloku a 
nerast sa rúbe na obidve strany 

dvojkrídlový porub 
dobývanie vyvinuté od porubovej 
chodbice alebo komína na obe strany 

dvojosový teodolit, pozri repetičný teo-
dolit 

dvojstranný porub 
dobývací spôsob, pri ktorom sa 
v ložisku vyrazí komín (alebo poru
bová chodba) uprostred porubového 
bloku a úžitkový nerast sa rúbe na 
obidve strany 

dvojťažná jama, pozri združená jama 
dýchacia maska 

plasticky sformovaná gumová po
krývka obličaja, pomocou ktorej dý
chame vzduch cez filter spojený 
s maskou alebo vzduch z dýchacieho 

• prístroja 
dýchací prístroj = dýchací aparát 

prístroj, ktorý izoluje človeka od 
okolitého zlého vzduchu a dodáva 
vzduch v množstve, koľko je treba 
na dýchanie 

dymník 
kanál na odvádzanie škodlivých ply
nov z rudných pecí 

dymivä kyselina dusičná, pozri červe
ná kyselina dusičná 

dymové plyny 
produkty spaľovania horľavých látok 

dynamit 
brizantná trhavina, ktorej podstatnou 
súčiastkou je nitroglycerín 

dynamitová náložka 
dynamit zabalený do parafínového 
papiera, podoby valčeka o priemere 
23 — 28 — 30 cm, o dĺžke 125— 
175 mm a váhe 0,08—0,1 kg 

dynamometer = silomer 
pružina v puzdre s rúčkou na urče
nie sily ťahom 

ejektor, pozri prúdové čerpadlo 
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ekvipotenciäma hladina, pozri ekvipo-
tetnciálna plocha 

ekvipotenciálna plocha = ekvipotenciál-
na hladina 

plocha, ktorej každý bod má rov
nakú hodnotu potenciálu 

ekvivalentný otvor, pozri ekvivalentný 
prierez 

ekvivalentný prierez = ekvivalentný 
otvor 

predpokladaný prierez (otvor) v ten
kej stene, ktorý by prepustil rovna
ké množstvo vetrov, aké prúdia v ce
lej bani, pričom by kládol rovnaký 
odpor ako celá baňa pri tom istom 
podtlaku 

elektrická karotáž, pozri karotäž 
elektrická vŕtačka 

vŕfcací stroj na otáčavý pohon elek
trickým prúdom 

elektrické banské zariadenie 
zariadenie určené pre bane; kon
štrukcia sa riadi podľa stupňa ne
bezpečenstva 0—2 

elektrické odpaľovanie 
privedenie trhavín vo vývrtoch k vý
buchu elektrickým palnlkom 

elektrické sondovanie 
postup pri meraní, pri ktorom získa
vame údaje o elektrických vlastno
stiach hornín v rôznych hĺbkach pod 
stanovišťom 

elektrický fázovač 
automatické zariadenie dvoch syn
chrónnych generátorov na paralelnú 
spoluprácu 

elektrický merací prístroj 
prístroj na meranie elektrickej ve
ličiny 

elektrický odpaľovací strojček 
ručný prístroj s kampaundným dy
namom, opatrený bezpečnostným spí
načom, vyrábajúci elektrický prúd 
na roznietenie elektrických palníkov 

elektrický palník 
elektrický roznecovač spojený s roz
buškou 

elektrický pyrometer 
elektrický prístroj na meranie vy
sokých teplôt, založený na princípe 
porovnávania farby rozžeraveného 
predmetu (teplota ktorého sa meria) 
s farbou rozžeraveného vlákna po
mocou elektrického odporu 

elektrický roznecovač 
elektrické zariadenie na vyvolanie 
výbuchu rozbušky 

elektrický ručný skrutkovač 
prístroj na sériové zaskrutkovanie 
skrutiek; smer otáčania sa mení pre
pínačom 

elektrický stroj s derivačným budením 
stroj, ktorého budiace vinutie (elek
tromagnet) je pripojené paralelne 
ku kotve 

elektrický stroj so sériovým budením 
stroj, ktorého budiace vinutie je pri
pojené v sérii s kotvou 

elektrický stroj s kompaundným bu
dením 

stroj, ktorého budiace vinutie je pri
pojené jednak paralelne, jednak v sé
rii s kotvou 

elektrický vodič 
každý kov, ktorý je schopný viesť 
elektrický prúd 

elektrofilter 
zariadenie na zrážanie jemného pra
chu z plynu prúdiaceho medzi elek
tródami; napätie jednosmerného prú
du na elektródach je približne 60 
voltov 

elektrolyt 
vodiče druhej triedy, disociované 
látky, ktoré vedú prúd, pričom sa 
ich podstata mení; sú to 'roztoky a 
staveniny kyselín, zásad a solí 

elektrolyt alkalických akumulátorov 
prostredie, v ktorom sú uložené 
dosky; pri alkalických článkoch je 
to zriedený lúh; všeobecne sa použí
va vodný roztok hydroxydu drasel
ného, ktorého merná váha je 1,16— 
1,2 g/oms pri 20 °C 
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elektrolyt olovených akumulátorov 
prostredie, v ktorom sú uložené do
sky akumulátora; je to zriedená ky
selina sírová, ktorej merná váha zá
visí od druhu článku a jeho použi
tia; merná váha kyseliny sa pri na
bíjaní zväčšuje, pri vybíjaní zmenšuje; 
kyselina v nabitom článku máva pri 
20° C mernú váhu 1,2 až 1,3 g/cm3 

elektrolytická disociácia 
štiepenie zložitých molekúl na jed
noduchšie molekuly, prípadne až IM 
atómy vplyvom vody 

elektrolytická meď 
najčistejšia meď získaná elektroly
tickou cestou 

elektromagnet 
magnet, ktorého magnetizmus je vy
volaný účinkom elektrického prúdu 

elektromagnetický separätor 
úpravnícke zariadenie využívajúce 
rôzne magnetické vlastnosti zložiek 
upravovaného nerastu na ich rozdru-
žovanie 

elektrooceľ 
nástrojová oceľ vyrobená v elektric
kej peci 

elektroprieskumná stanica 
motorové vozidlo vybavené prístroj
mi na elektroprieskum 

elektrostatický separätor 
úpravnícke zariadenie využívajúce 
rôzne elektrické vlastnosti zložiek 
upravovaného nerastu na ich roz-
družovanie 

elevačný uhol, pozri výškový uhol 
elevátor 

stroj na dvíhanie materiálu 
elinrnácia (v počtárstve) 

počtársky výkon, pri ktorom sa jed
na akbo viac neznámych vylučuje 
z určitého matematického vzťahu 

elongácia = výchylka 
1. (pri kmitavom pohybe) okamžitá 

vzdialenosť hmotného bodu od je
ho rovnovážnej polohy, 

2. (v astronómii) uhlová odľahlosť 
niektorej planéty od Slnka, me-
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raná z pozorovacieho miesta na 
Zemi 

email •= smalt = glazúra 
priezračný sklovitý ochranný povlak 
na kovoch, odolávajúci chemickým 
účinkom (okysličovaniu — hrdzavé
mu) 

enklas 
hranolový smaragd 

eocén 
treťohorný geologický útvar 

Eb'tvosove váhy, pozri torzné váhy 
epsomit 

nerast chemického zloženia MgSO<. 
. 7HsO (síran horečnatý), nachádza
júci sa v morskej vode a v minerál
nych prameňoch; používa sa ako lie
čivý prostriedok „horká soľ'* 

erozívna činnosť 
rozrušovanie zemského povrchu po
veternostnými vplyvmi 

erupcia 
'prudký výron plynu, vody alebo naf
ty pod veľkým tlakom pri navŕtaní 
príslušnej vrstvy 

eruptívna hornina, pozri vyvrelá hor
nina 

etážová klietka 
ťažná klietka s viacerými podlahami 
pre vozíky (sú 2—8 etážové) 

etážová pec 
hutnícka pec na praženie rúd, v kto
rej sa ruda posunuje z etáže na etáž. 
Pri pražení kusových rúd sa použí
vajú psce s ručným prehrabovaním 
a posunovaním; pri pražení koncen
trátov sa používajú mechanické etá
žové pražiace pece 

etážová pražiaca pec 
úpravnícke zariadenie zo žiaruvzdor
ných tehál, zložené z niekoľkých 
etáží, po ktorých sa osobitným za
riadením posunuje alebo prehŕňa ru
da; pri posunovaní a prepadávaní 
rudy z etáže na etáž nastáva jej 
praženie teplom, vyvinutým horením 
síry; v podobných peciach sa získa
vajú pražné dymy (SOs) zo sírniko-

vých rúd v celulózovom a chemic
kom priemysle 

excenter = výstredník 
koleso so stredom otáčania mimo 
vlastnej osi 

excentrická sila, pozri odstredivá sila 
exhaustor 

stroj na vysávanie vzduchu alebo 
plynu 

exkurzia (v bani) 
hromadnejšia návšteva, banského zá
vodu 

expanzia 
rozpínanie plynov 

exploatácia ložiska 
praktické využitie ložiska úžitkového 
nerastu na priemyslovú výrobu 

explózia 
prudké a okamihové vzplanutie a 
zhorenie výbušnej zmesi plynov, prí-
padne uhoľného prachu alebo výbuš
nej látky 

expropriácia, pozri vyvlastňovanie po
zemkov 

extrapolácia ďalšej kategórie zásob lo
žiska 
1. spôsob odhadovania zásob a vlast

ností ložiska do istej vzdialenosti 
za hranicu prieskumných banských 
diel, ktorými sa toto ložisko pre-
skúmava, 

2. predpoklad pokračovania ložiska za 
hranicu zásob vyšších kategórií 

fárať (správnejšie zostupovať do bane) 
vstúpiť alebo sa spustiť do bane 

fáza 
1. rozlíšenie dvoch alebo viacerých 

striedavých napätí v ich časovom 
priebehu (slede); v praxi sa často 
používa označenie fáza pre živý 
vodič na rozdiel od nulového vo
diča, 

2. fyzikálny stav (tuhý, tekutý, plyn
ný), 

3. istý časový stav 
fazeta 

hrana drahokamu 

fazónový drôt 
oceľový drôt tvarového prierezu 

feromagnetizmus, pozri paramagnetiz-
mus 

feromangän 
zliatina železa a mangánu 

ferosilícium 
zliatina železa a kremíka; je to druh 
surového železa, ktorý sa vyrába naj
častejšie v elektrických peciach; ob
sahuje 45 až 75% Si; vysokopecné 
ferosilícium obsahuje 5 až 15% Si; 
používa sa v lejärňach a oceliarňach 
ako dezoxydaený prostriedok 

ferovanádium 
zliatina vanádia a železa používaná 
ako prísada pri výrobe vysokokvalit
nej ocele, o veľkej pevnosti a pruž
nosti 

filter 
prístroj používaný na oddeľovanie tu
hej fázy od kvapalnej alebo plynnej 

filtračné čerpadlo 
čerpadlo na dopravu kalu do fil
tračného zariadenia 

filtračné plátno 
hrubé plátno na filtrovanie (odvod
ňovanie) rmutu 

filtračný lis 
prístroj na odstraňovanie koncentrá
tu alebo kaolínu pod určitým tlakom 

filtrový dýchací prístroj = resp'rátor 
prístroj na dýchanie vonkajšieho 
ovzdušia, z ktorého sa pred vdých-
nutím odstránia škodlivé súčiastky 
— prach alebo plyny — zachytením 
vo filtri 

flek (zast.) 
koža, ktorú baník používal na ochra
nu kolien alebo zadku v bani 

flotäcia 
úpravnícky spôsob rozdružovania zlo
žiek úžitkového nerastu, spočívajúci 
vo vynášaní jemných čiastočiek úžit
kového nerastu z rmutu pomocou 
vzduchových bubliniek 

flotácia na splavoch 
spôsob rozdružovania nerastov obsa-
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hujúcích úžitkové sírniky a kyslič
níky, spočívajúci na konmbinácii spia-
vov s prvkami flotácie 

flotaČná batéria 
sériové spojenie viacerých flotačných 
ciel (aparátov) v jeden prevádzkový 
celok 

flotačná regenerácia 
proces Čistenia použitej suspenzie 
v ťažkokvapalínovej úpravni od zne-
čistenín a oteru flotäciou 

flotačný jed 
látka, ktorá v rmute prekáža alebo 
úplne znenaožňuje flotáciu; do rmutu 
sa dostáva'obyčajne s rúbaninou ale
bo vodou; nemá výberový účinok, ale 
pôsobí na všetky zložky rmutu 

flotačný protijed 
pomocná flotačná prísada, majúca 
schopnosť rušiť pôsobnosť flotačných 
jedov 

fluidálna stavba horniny 
stavba, pri ktorej sú horninové sú
čiastky usporiadané vo smere prúdu 
tuhnúcej horniny 

flyš 
stratigrafický útvar treťohôr, zo se-
dimenitárnych hornín, bridlice, pies
kovce atď., chudobný na skamene
liny 

fólia 
kov valcovaný alebo vytepaný na 
jemné lístky 

fóliový kolorimeter 
látka (papier) napustená takou che
mickou zlúčeninou, ktorá pri pono
rení do roztokov poskytuje farebné 
efekty; sfarbenie je úmerné koncen
trácii roztoku; slúži na menej pres
nú rýchlu kontrolu koncentrácie 

fond dennej mzdy 
súhrn fondu hodinovej mzdy za deň 
s pripočítaním príplatkov za prácu 
po čase a mzdy za zameškaný pra
covný čas podľa platných predpisov 

fond hodinovej mzdy 
hodinový súhrn tarifných miezd zá
kladných a príplatkov (za nočnú prá

cu, za úsporu surovín, za prácu 
v progresívnom úkole, príplatky ve
dúcim brigád, prémie atď.) 

fond mesačnej mzdy 
úhrn fondu dennej mzdy za celý me
siac' včítane mzdy za zameškaný 
pracovný čas pre plnenie občianskych 
povinností, mzdy za riadnu a mimo
riadnu dovolenku, náhrady za nevy
bratú dovolenku, odchodného a oso
bitných prémií 

fond pracovného času robotníka 
počet skutočných pracovných hodín 
za rok priemerne na jedného robot
níka 

formácia, pozri útvar 
formovací lis 

briketárenské zariadenie na výrobu 
bríket 

formovač 
robotník lejární, pracujúci pri zho
tovovaní foriem 

formovaná rašelina 
rašelina sformovaná pri spracovaní: 
do určitého tvaru 

fosfát 
chemická zlúčenina, v podstate soľ 
kyseliny ortofosforečnej, nachádza
júca sa vo veľkých ložiskách, a t o 
ako primárna, sekundárna a terciär-
na 

fosfor (P) 
prvok známy v rozličných modifiká
ciách, ako biely, červený, rubínový, 
čierny; v prírode sa nachádza iba 
viazaný vo forme fosforečnanov (fos
fátov), v kostiach živej hmoty sa. 
nachádza ako fosforečnan vápenatý; 
je súčasťou mozgovej, nervovej a 
svalovej hmoty, biely a stálejší Čer
vený fosfor sa používa v chemickom 
a hutníckom priemysle a v lekárstve 

fosforit 
nerast obsahujúci fosfor (podľa che
mického zloženia fosforečnan vápe
natý), jeho štruktúra a fyzikálne 
vlastnosti sa líšia a podľa výskytu 
a vzniku, najčistejší fosforit sa po-
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dľa chemického zloženia len málo 
líši od apatitu [chem. zlož. 3Cas(P04)2 
CaClz prípadne Ca Fa] 

fosforové surové železo 
surové železo s väčším obsahom fos
foru 

fotografické prezvislicovanie 
prezvislicovanie vykonané pomocou 
osobitného fotografického. zariadenia 

fotogrametrický teodolit = fototeodolit 
teodolit upravený na fotografovanie 
terénu pre fotogrametrické účely 

fototeodolit, pozri fotogrametrický teo
dolit 

frakcionovanie 
štiepenie látok na základe rôznosti 
špecifických váh 

frakČný rozklad 
rozdelenie vzorky nerastnej surovi
ny na frakcie rozlišujúce sa rôznou 
špecifickou váhou 

frekvencia 
počet zmien elektrickej veličiny z jed
ného stavu do stavu pôvodného za 
sekundu 

frikčný záves 
spojka klinovitej konštrukcie, pomo
cou ktorej sa upevňuje 'klietka na 
lano 

frišovanie 
skujňovanie surového železa 

fúkač (v hutníctve) 
potrubie okrúhleho prierezu ohnuté 
do pravého uhla, pomocou ktorého 
sa zo vzduchovodu pod tlakom roz
vádza a fúka do pece potrebné množ
stvo vzduchu 

fúkaná základka (posádzka) 
podsádzanie vyrúbaných priestorov 
drobnou jalovinou, ktorá sa vyfukuje 
zo zakladacieho stroja stlačeným 
vzduchom do určeného miesta 

fuzít 
vláknitá zložka čierneho uhlia, ktorá 
má vzhľad drevného uhlia 

fyzikálne kyvadlo 
hmotná sústava, ktorá sa môže voľ
ne otáčať okolo vodorovnej osi le

žiacej nad ťažiskom sústavy a ktorá: 
vykonáva po vychýlení z rovnováž
nej polohy kyvadlový pohyb 

vzácny druh hnedého uhlia čiernej 
farby, lesklého vzhľadu; pomerne tvr
dý; dá sa obrábať a leštiť na ozdob
né predmety 

gal 
absolútna jednotka zrýchlenia, najmä. 
zrýchlenia tiaže (1 gal = lcmsec-2), 

galenit 
olovnatá ruda, leštenec olovnatý 

galvanizované železo 
železo pokryté rovnomernou vrstvou: 
zinku galvanizáciou 

gama (v náuke o magnetizme) 
jedna stotisícina oerstedu 

gama karotáž 
meranie intenzívnosti gama žiarenia 
vo vrtoch 

garnitúra = súprava (pri hlbinnom vŕ
taní) 
súbor strojov, prístrojov a materiá
lov potrebných na vyvŕtanie hlbin
ného vrtu; je to predovšetkým vrtná 
veža, pohonné zariadenie (elektrický, 
vzduchový, parný, alebo spaľovací mo
tor) a výplacho'vá pumpa, ďalej sú
pravy sútyčí, pažníc, dlát rôznych 
priemerov a konštrukcií 

gema 
hlboko rytý polodrahokam (gravitáž 
je biela) 

generálna nivelácia = všeobecná nive-
lácia 

výškové určenie bodov základnej ni-
velačnej siete presnou niveláciou v 
určitom priestore 

plynový generátor 
zariadenie na výrobu generátorového' 
plynu 

generátorový plyn 
zafarbený plyn, veľmi jedovatý, pri
bližného chemického zloženia: 
CO . . . 26—32%, CH4 . . . 0,5 — 3,4% 
COa . . . 1— 5%, N2 . . . 65—75 % 
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Hä . . . 8—16%, Os. . . 0— 0,2% 
vyrába sa v tzv. generátoroch zo všet
kých druhov tuhého paliva (koks, 
uhlie, drevo, rašelina a pod.) účin
kom vodnej pary a za obmedzeného 
prístupu vzduchu 

geodetický klinok 
pomôcka trojuholníkového pozdĺžne
ho rezu, opatrená stupnicou a slú
žiaca na meranie malých medzier 

geoelektrické pole 
elektrické pole Zeme 

geoelektrika 
odvetvie geofyziky zaoberajúce sa 
štúdiom geoelektrického poľa ako cel
ku a súvisov tohto poľa s geologic
kými pomermi 

geoid 
ekvipotenciálna plocha zemskej tiaže, 
splývajúca na moriach s ich stred
nou hladinou; definuje fyzikálny tvar 
zemského telesa, na rozdiel od zem
ského sféroidu, ktorý je plochou 
čisto geometrickou 

geológ'a 
náuka o vzniku, vývoji, podobe, stav
be a dejinách Zeme 

geologická plocha ložiska 
úložný vzťah ložiska k susedným hor
ninám 

geomagnetickä intenzita 
intenz''ta zemského magnetického po
ľa; rozkladá sa vektorové na horizon
tálnu a vertikálnu zložku, ktoré ma
jú veľký význam v geomagnetickom 
prieskume 

geomagnetické elementy 
spoločný názov pre magnetickú de
klináciu, inklináciu a horizontálnu 
zložku geomagnetickej intenzity 

geometrický plán, pozri polohopisný 
plán 

geotermický stupeň 
hĺbka v metroch, v ktorej teplota 
horniny stúpa o 1° C 

Glauberova soľ => mirabilit 
kryštalická látka chemického zlože
nia NaaSCu. IOH2O, ktorá vykryštali-

«*. 
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žuje z nasýteného roztoku pri teplo
te pod 32° C; nachádza sa často v mi
nerálnych prameňoch 

glazúra, pozri email 
goniometer 

stroj na meranie uhlov, ktorého pod
statnou súčiastkou je delený kruh, 
otáčavá alidäda s odčítacím inde
xom a zámerná, resp. príložná po
môcka 

graca 
banícka široká motyka, ktorá sa po
užíva na škrabanie rudy do korý-
tok pri ručnom nakladaní rúbaniny 

gradientová sonda 
elektrická karotážna sonda, pri kto
rej vzdialenosť medzi elektródami 
jedného druhu (potenciálovými alebo 
sýtnymi) je značne menšia ako vzdia
lenosť medzi jednou z nich a tre
ťou iného druhu (sýtnou alebo po
tenciálovou) 

gradovanie 
zvyšovanie hustoty soľanky (obsahu 
soli v roztoku) 

gradovanie kuchynskej soli 
opakované čistenie a zahusťovanie 
soľanky (roztoku soli vo vode) pre-
kvapkávaním po trnkovom prútí za 
slnka a mierneho vetra, pričom sa 
na prútí usadzuje nečistota (síran 
vápenatý) 

gradovňa 
vežovitá, zväčša drevená konštrukcia 
obitä raždím pre zvýšenie povrchovej 
plochy, po ktorej steká kvapalina, 
ktorá sa má odparovaním zahustiť 

grafikon 
obrazné, vecné a Časové znázornení? 
pracovného pochodu alebo určitého 
zjavu 

graFit, pozri tuha 
grafometer 

jednoduchý uhlomerný stroj 
grajzen 

bezživcová žula s cínovcom 
granát 

kremičitan, ktorý má zloženie podľa 

všeobecného vzorca RHa RsHi (SiO*)a, 
v ktorom môže byť RH = Ca, Mg . 
. Fe . Mn, RHi == Al, Fe, Cr, pričom 
vzniká niekolko rôznofarebných od
rôd 

granulačná flotácia 
flotácia, pri ktorej sa pridaním rea
gencií spájajú nezmäčateľné mine
rálne zrnká do zhlukov (gramilí) a 
pre svoju väčšiu váhu padajú na dno 

granulätor 
druh jednovzperného čeľusťovóho dr
viča pre stredné drvenie 

granulovaná troska 
drobnokúsková troska, ktorá vzniká 
vypúšťaním trosky z vysokej pece 
tenkým prúdom do studenej vody; 
používa sa na výrobu troskových te
hál 

granulovanie * -
drvenie nerastu na zrno strednej veľ
kosti asi 30—10 mm 

gravimeťer 
prístroj na meranie zrýchlenia zem
skej tiaže 

gravimeter s kremenným vláknom 
gravimeter s malým závažím na >ra-
mienku pripevnenom ku kremenné-
mu torznému vláknu. Rozdiely inten
zity tiaže prejavujú sa na týchto 
prístrojoch v malých zmenách polo
hy závažia 

gravimetria 

odvetvie geofyziky, ktoré sa zaoberá 
skúmaním poľa zemskej tiaže 

Gravimetrická hustota 
sypná váha práškových výbušnín (vy
jadruje váhu 1 litra voľne nasypa
nej výbušnej látky) 

gravimetrická sieť 
sústava gravimetrických staníc, roz
ložených pokiaľ možno rovnomerne 
na celej' ploche územia, na ktorom 
robíme gravimetrický výskum; stred
nú vzdialenosť susedných staníc siete 
volíme rozlične podľa konkrétnych 
účelov výskumu (napr. celoštátna 

sieť I. rádu, regionálne, detailné sie
te a pod.) 

gravitačná konštanta 
konštanta udávajúca veľkosť gravi
tačnej sily, ktorou navzájom pôsobia 
dve rovnaké bodové hmoty veľkosti 
1 g vzdialené na 1 cm 

gravitačná úprava 
úprava úžitkového nerastu, pri kto
rej sa hlavný proces rozdružovania 
deje na základe rozdielov špecific
kých váh úžitkového minerálu a 
sprievodnej jalovej horniny 

gravitačné pole 
priestor, v ktorom pôsobia gravitačné 
sily 

gravitačné sily 
sily, ktoré vznikajú v dôsledku vzá
jomnej príťažlivostí hmôt 

gravitačný variometer, pozri torzné vá-
hy 

gravitačný zákon 
zákon, ktorý vyjadruje závislosť veľ
kosti gravitačnej sily od veľkosti 
priťahujúcich sa bodových hmôt a 
ich vzdialenosti 

guľkové ložisko 
ložisko tvorené vonkajším vencom 
(na pohyblivej časti) a vnútorným 
vencom (na hriadeli), medzi ktorými 
sú vencovite umiestnené guľky zmen
šujúce trenie otáčajúceho sa hria
deľa 

guľkový rozvod 
rozvodové zariadenie (najčastejšie 
stlačeného vzduchu), ktorého hlav
nou (rozvodnou) Časťou je guľka 

guľkový vntíí 
ventil, ktorého hlavnú (uzatváraciu) 
časť tvorí guľka uložená vo zvlášt
nom vedení 

guľový miyn 
oceľový bubon na mletie nerastov na 
jemné zrno, plnený kovovými gura-
mi, ktoré pri otáčaní mlyna náraz
mi a trením rozomieľajú úžitkový 
nerast 

3 Banícky slovník 
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gumový dopravný pás 
nekonečný pás zhotovený z niekoľ
kých vrstiev textilnej látky impreg
novanej gumou, na ktorej je zho
ra i zdola navulkaiiizovanä vrstva 
gumy; používa sa na dopravu syp
kých a zrnitých materiálov 

gyps = sadrovec 
priehľadný alebo .rozlične sfarbený 
sulfät, ktorého ložiská vznikli v tria
se, perme a treťohorách z roztokov 
alebo anhydritu; používa sa v sta
vebníctve, v sochárstve a pri výro
be cementu 

H variometer 
prístroj na sledovanie časových zmien 
horizontálnej zložky geomagnetické j 
intenzity 

hadicová spojka 
kratšia kovová rúra s ryhovanými 
kužeľovými koncami pre lepšie za
chytenie spojovaných hadíc, niekedy 
opatrená ešte i príchytkovými ob
jímkami 

hadícový dýchací prístroj 
prístroj zložený z masky, hadice a 
vzduchového čerpadla, ktorý umož
ňuje dýchanie v nedýchateľnom ovzdu
ší 

hadicový filter 
zariadenie na filtrovanie plynu uná
šajúceho jemné prachové čiastočky; 
plyn sa preháňa hadicami z filtrač
ného tkaniva, na ktorom sa prach 
zachytí a periodicky sa odstraňuje 

hadicový výškomer 
meračská pomôcka z gumovej hadi
ce (kovovej rúrky) a dvoch sklene
ných rúrok na jej koncoch; slúži 
na vytyčovanie horizontálnej roviny 
pomocou vodnej hladiny 

halda, správne odval 
Hamprezova špirála, pozri Špirálový 

rozdružovač 
harfový planimeter, pozri nitkový pla-

nimeter 
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Hayfordov elipsoid 
elipsoid prijatý medzinárodnou geo
detickou úniou r. 1909 za medziná
rodný štandard zemského elipsoidu, 
nazýva sa preto aj medzinárodným 
elipsoidom a slúži v gravimetrii pre 
výpočet normálnych hodnôt zrých
lenia zemskej tiaže na základe tzv. 
„medzinárodného" (C a s s i n i s o v ho) 
vzorca schváleného tou istou úniou 
r. 1930; rozmery Hayfordovho elip
soidu sú: a = 6,378.388 m. b = 
= 6,356.909 m, jeho sploštenie je 
1 : 297,0 

haviar (na rude) 
1. kvalifikovaný a školený baník 
2. širšie označenie baníckeho zamest

nania pri podzemnom dobývaní 
úžitkového nerastu 

hektárovä sieť 
štvorcová sieť na pláne; strany sú 
v smere súradných osí a majú dĺžku 
obvykle 10 cm; rysujú sa len rohy 
štvorcov v podobe krížikov 

hematit = krveľ (Fe203) 
červená železná ruda; čistý krištálo-
vý krveľ má polokovový vid a tma-
vosivú farbu; kusové odrody sú čer
venkasté 

hladina spodnej vody 
hladina vody nachodiacej sa v pó
rovitých a piesočnatých priepustných 
vrstvách zemskej kôry 

hladinomer 
karotážny prístroj na zisťovanie hĺb
ky hladiny výplachu, vody alebo naf
ty vo vrte 

hlava kolesa, pozri náboj 
hlavná chodba 

hlavná dopravná alebo vetracia tepna 
v bani 

hlavná tyč 
časť závesu klietky, ktorá spája úvä
zok lana s hlavou klietky 

hlavný smer 
najdôležitejší z niekoľkých uvažova
ných smerov 

hlavný spád 
najväčší a najdlhší spád v nivelete 
dopravnej cesty 

hĺbenie 
- razenie zvislého alebo veľmi strmé

ho banského diela zhora nadol 
hĺbenie jamy 

razenie zvislého úvodného banského 
diela (uvoľňovanie, nakladanie, ťažby 
horniny, výstuž, vetranie, osvetľova
nie atď.) 

hĺbenie zmrazovaním 
špeciálne hĺbenie jám v tekutých 
pieskoch a málo súdržných vodonos-
ných horninách, ktoré sa zmrazujú, 
aby sa spevnili a neprepúšťali vodu 
do hĺbenia , 

hlbinná baňa 
umelé banské priestory v podzemí 
na dobývanie úžitkového nerastu 

hlbinné dobývanie 
súhrn baníckej činnosti, ktorá pre
tvára podzemnú substanciu na hospo
dársky produkt 

hĺbič 
banský robotník, zapracovaný pri hĺ
bení jám 

hĺbka 
zvislá odľahlosť dvoch bodov, mera
ná v zvislom banskom diele (jame, 
komíne a pod.) 

hĺbka vrtu 
vzdialenosť od ústia vrtu na dno vrtu 

hĺbka závitu matice 
polovičný .rozdiel veľkého a malého 
priemeru závitu matice; pri spoloč
nom profile závitu rovná sa hĺbke 
závitu skrutky 

hĺbka závitu skrutky 
polovičný rozdiel veľkého a malého 
priemeru matice; pri spoločnom pro
file rovná sa hĺbke závitu matice 

hĺbkomer 
mechanizmus umiestnený v strojovni 
pred stanovišťom strojníka; ukazuje 
polohu obidvoch klietok 

hĺbkové meranie 
meračský výkon, pri ktorom sa nie

ktorou z používaných metód určuje 
hĺbka zvislého banského diela 

hlina 
zemina, ktorá vzniká zvetraním hor
nín obsahujúcich živec 

hlínovisko 
pracovné miesto, kde sa dobýva hli
na v priemyslovom meradle 

hmotný index produktivity práce 
pomer objemu výrobkov za jednotku 
času v období porovnávanom k obje
mu výrobkov za jednotku času v ob
dobí základnom 

hnací bubon 
časť hnacieho stroja, ktorou sa pre
náša hnacia sila 

hnedeľ, pozri lämonit 
hnedouhoľný boghead 

druh hnedého uhlia s vyšším obsa
hom vodíka; vznikol pravdepodobne 
preuhoľnením voskovitého uhlia 

hnedouhoľný koks 
tuhý produkt tepelnej destilácie hne
dého uhlia 

hniezdo (pre stojku) 
jamka v počve pre stojku 

hodina, pozri hora 
hodinový smer 

smer vytýčený v bani v horách (uhlo
vých jednotkách) 

hodinový výkon 
1. množstvo práce za hodinu, 
2. práca alebo počet výrobkov na pra

covníka a jednu hodinu 
hojdanie klietky 

nerovná jazda klietky v jame 
homogénne pole 

pole,- v každom bode ktorého má 
vektor poľa tú istú veľkosť a ten 
istý smer 

hora = hodina 
banícka uhlomerná jednotka (15°); 
plný kruh je rozdelený na 24 hór 

horčíkové svetlo 
intenzívne svetlo, ktoré dáva zapá
lený pásik horčíka; používalo sa na 
osvietenie vysokých stropov komôr 
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pri zisťovaní ich bezpečnostného sta
vu 

horizontálna magnetická váha 
prístroj na relatívne meranie hori
zontálnej zložky geomagnetické j in
tenzity 

horizontálne izodynamy 
čiary spájajúce miesta zemského po
vrchu s rovnakou hodnotou horizon
tálnej zložky geomagnetické j inten
zity 

horizontálny limbus, pozri vodorovný 
kruh 

horizontovanie = urovnanie stroja 
postavenie stroja do horizontálnej 
polohy pomocou libel 

horľavosť 
schopnosť látky prudko sa zlučovať 
s kyslíkom za vývinu tepla a svetla, 
t. j . horieť 

horná vrstva = lavica 
vrchná časť ložiska bezprostredne 
pod nadložnými vrstvami; dva roz
mery sú dané plochou stropu ložiska, 
tretí rozmer (hrúbka hornej vrstvy) 
určuje medzivrstva, ktorá rozdeľuje 
ložisko na dve alebo niekolko vrstiev 

horné lano 
jamové lano, ktoré spája dopravnú 
nádobu cez lanovnicu s bubnom ťaž
ného stroja a je navinuté na ťaž
ný bubon zhora 

horný slojl 
najvrchnejší sloj z niekoľkých slo-
jov uložených pod sebou 

horský masív 
vyvretím, vrásnením alebo iným ho
rotvorným pochodom spôsobené zdvih
nutie hornín nad okolím rovnakej 
geologickej povahy 

hrablo = ohrabío 
oceľová priečka na jednej reťazi (nie
kedy lane), alebo medzi dvoma re
ťazami, ktorá pri pohybe reťaze v žľa
be hrnie pred sebou dopravovaný 

- materiál 
hrablový dopravník 

otvorený žľab, zhotovený zo silného 
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oceľového plechu, v ktorom sa do
pravuje rúbanina a materiál na po
rube hrabíami pripevnenými na jed
nom alebo dvoch nekonečných reťa
ziach, ktoré sa krytým priestorom 
pod žľabom vracajú 

hrádza 
uzávierka (murovaná, drevená), kto
rou sa pracovné priestory zaisťujú 
pred vniknutím vody alebo ohňa 
(v prípade požiaru) alebo ktorou sa 
oddeľujú vťažné vetry od výťažných 

hrachovec = pizolit 
•odroda aragonitu (CaCoa); vznikol 
usadením vápenitej hmoty okolo 
pieskových zŕn v teplých prameňoch 

hranica porubu 
miesto, kde sa porub začína alebo 
končí; môže byť alebo na okraji lo
žiska alebo na konci daného úseku 
ložiska (porubného poľa) 

hranica povrchových mier 
čiara vymedzujúca povrchové miery 

hraničná chodba 
chodba razená popri hranici banského 
poľa 

hraničník, pozri medzník 
hranol, pozri prizma 
hriadeľová spojka 

spojka spájajúca dva hriadele 
hrotový vrták 

dláto s dvoma reznými hranami, po
užívané pri hlbinnom vŕtaní na roz
drvenie jednotlivých kameňov alebo 
na ich vytlačenie do boku vrtu a na 
rozvŕtainie stvrdnutého cementu uzá
vierok 

hrubá hodnota výroby 
hodnota zahrnujúca hotové výrobky 
a služby, už určené pre trh i pre 
vlastnú spotrebu, ďalej rozpracova
né výrobky a polotovary vlastnej 
výroby a vlastnú dodávku nástrojov, 
modelov a iných prípravkov výroby 

hrubá vzorka 
súhrn čiastkových vzoriek pred ich 
spracovaním 

hrubá žila 
strmá žila veľkej hrúbky 

hrubé drvenie = drvenie na nrubo 
drvenie kusového materiálu o veľko
sti nad 60—80 mm 

hrubé sito 
sito o veľkej okatosti (pri rude nad 
2 mm, pri uhlí nad 10 mm) 

hrubé zrno 
zrno priemeru 2—40 mm (pri ru-
dách) alebo 12—100 mm (pri uhlí); 
toto delenie sa používa pri úprave 
na sadzačkách 

hrúbka ložiska = mocnosť ložiska 
kolmá vzdialenosť medzi nadložím a 
podložím ložiska 

hrúbka sloja = mocnosť sloja 
kolmá vzdialenosť od nadložia sloja 

hrúbka vrstvy horniny = mocnosť vrst
vy horniny 

kolmá vzdialenosť dotykových plôch, 
ktoré oddeľujú vrstvu od susedných 
hornín 

hrubozrnná hornina 
hornina o veľkosti zrna nad 60—80 
milimetrov 

hrubý kal 
odpadový kal z banského závodu ob
sahujúci značné množstvo pevných 
Častíc o veľkosti mad 0,5 mm 

hrudkovanie 
tepelné zušľachťovanie drobnozrnnej, 
železnej rudy v mierne uklonenej, 
dlhej, pomaly sa otáčajúcej rúrovitej 
pecí, pri ktorom sa získajú z rudy 
hrudky s obsahom i nad 90% Fe 

hruška, pozri konventor 
humínová kyselina 

chemická zlúčenina (C20H12O6), vzni
kajúca z humínových látok, ktoré sa 
nachádzajú v ornici, v hnedom uhlí, 
v rašeline a v usadeninách mnohých 
prameňov; je to slabá kyselina 

hustotner 

ponorný prístroj na meranie husto
ty kvapaliny; skladá sa zo sklenej 
zatavenej a vhodne zaťaženej trubi
ce, opatrenej stupnicou 

hustota, pozri špecifická hmota 
huta 

závod na výrobu kovov z rúd, prí
padne na ich ďalšie spracovanie zlie
vaním, valcovaním alebo kovaním 

hutman, správne banský majster 
hutná ruda 

produkt rudnej úpravy na hutnícke 
spracovanie 

hutnícky koks 
koks vysokej výhrevnosti, ktorý mu
sí zodpovedať určitým hutníckym 
požiadavkám (pevnosť, kusovosť, pó
rovitosť a chemické zloženie) 

hviezdny čas 

hodinový uhol pravého jarného bodu 
hviezdny rok 

čas, v ktorom stred Slnka zdanlivo 
opíše uhol 360° vzhľadom na pevný 
jarný bod 

hviezdicové radenie, pozri spájanie do 
hviezdy 

hydraulická brzda 
brzda s hydraulickým ovládaním 

hydraulická vŕtačka 
vŕtačka poháňaná pri vŕtaní tlakovou 
kvapalinou 

hydraulický lis 
lis pre vysoké tlaky, v ktorom sa 
tlak prenáša podľa princípu spoje
ných nádob tekutinou, spravidla ole
jom 

hydrostatický vztlak 
sila spôsobujúca nadlahČovartie tele
sa v tekutine; rovná sa váhe teku
tiny telesom vytlačenej 

hydroxyd 
chemická zlúčenina zásaditej povahy 
(pevný alebo v roztoku — podľa po
treby) 

hygroskopická voda 
voda, ktorú niektoré látky prijímajú 
zo vzduchu; v niektorých prípadoch 
sa látky v pohltenej vode rozplýva
jú, rozpúšťajú (napríklad NaCl — 
soľ kamenná, NaOH — hydroxyd sód
ový, KOH — hydroxyd draselný, CaCb 
— chlorid vápenatý a pod.) 



chalkantit (modrá skalica) 
nerast síran meďnatý — CUOS4. 
. SSHsO 

chalkozín 
minerál, sírnik meďnatý CusS; naj
dôležitejšia surovina na výrobu medi 

cheddit 
chlorečnanová trhavina, ktorej pod
statnou súčiastkou je chlorát (prí
padne pachlorät) a uhlíkaté látky 

chemická zlúčenina 
chemická látka, ktorá vzniká zlučo
vaním dvoch alebo viacerých jedno
duchších látok; zlúčenina je látka 
zložitejšia, ktorá už má celkom od
lišné vlastnosti ako pôvodné látky, 
z ktorých vznikla 

chloristany = perchloráty 
soli kyseliny chlorístej HCIOi 

chlôrnany 
soli kyseliny chlórovej, ktoré sa po
užívajú v textilnom priemysle ako 
bieliaci prostriedok; v baníctve sa 
používajú na dezinfekciu 

chod naplno 
chod plne zaťaženého stroja (stroj 
odovzdáva menovitý výkon) 

chod naprázdno 
chod nezaťaženého stroja (stroj ne
vykonáva nijakú užitočnú prácu) 

chod prístroja (v geofyzike) 
časová zmena, ktorá sa prejavuje pri 
opakovaných meraniach na tom istom 
mieste v zmene hodnoty, ktorú od
čítavame na geofyzikálnom prístroji 
(okrem prístrojov magnetických); prí
čina chodu geofyzikálnych prístrojov 
spočíva v nepatrných a zväčša ne
kontrolovateľných zmenách jeho fyzi
kálneho stavu (napr. v zmenách tep
loty, pružnosti jeho súčiastok a pod.) 

chodba 
vodorovné alebo šikmé dlhé banské 
dielo profilu obdĺžnikového, klenbo-
vitého1, zriedkavejšie kruhového (vte
dy je vystužené do kruhu), bez vý
stuže alebo vystužené (drevenými ve-
rajami, tvarovkami, kovovou a kom

binovanou výstužou, betónom, oceľo-
betónom), s odtokovým jarkom; 
spravidla je vystrojené jednou alebo 
dvoma koľajami, potrubiami na vo
du alebo stlačený vzduch a kábla
mi; vodorovné chodby do poľa mier
ne stúpajú, aby voda mohla odtekať 

chodbica 
banská chodba malého profilu s naj
potrebnejším vybavením 

chodbicovanie — dobývanie chodbicami 
razenie hustej siete priečnych cho
dieb medzi smernými chodbami 

chodbicové dobývanie 
spôsob dobývania, pri ktorom sa úžit
kový nerast rúbe chodbicami a ich 
rozšírením 

chodbicové otvorenie (ložiska) 
otvorenie ložiska pomocou dlhých 
banských diel — chodieb 

chozrasčot 
nástroj plánu, ktorého úlohou je zi
stiť splnenie plánu s čím menšou 
spotrebou materiálu, práce a peňazí; 
chozrasčot predpokladá: a) správnu 
a hospodársku samostatnosť v ope
ratívnej činnosti, b) bezprostredný 
záujem jednotlivcov i pracovných 
kolektívov na zlepšovaní metód práce, 
c) hmotnú zodpovednosť za splnenie 
plánu 

chránený panelový rozvádzač 
rozvádzač opatrený krytom zo zadu 
a zboku na ochranu pred úmyselným 
dotykom a pred vnikaním malých 
cudzích predmetov; kryt smie mať 
otvory najviac 10X10 mm; môže byť 
napr. z drôteného pletiva 

chrómová oceľ 
legovaná (zliatinová) oceľ s rozlič
ným obsahom chrómu (až do 30%); 
nízkolegovaná chrómová oceľ sa po
užíva na výrobu konštrukcií a ná
strojov, vysokolegovanä oceľ sa po
užíva .na výrobu nehrdzavejúcej oce
le s istým obsahom niklu 

chryzotil (hadcový azbest) 
vodnatý kremičitan horečnato-želez-
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natý (Mg, Ca SÍO3); -tvorí makro
skopický vyvinuté vlákna; azbest 
z chryzotilu sa menuje hadcový az
best 

chudobná ruda 
ruda s menším obsahom kovu 

chudobný kamienok 
produkt prvého tavenia medených 
rúd v šachtovej peci zložený zo sír-
nikov medi a železa; obsahuje pri
bližne 30% Cu a 35% Fe 

chudobný koks 
nespekavý koks 

chvost lana 
časť lana, ktorá pri prípadnom pre
trhnutí lana zostáva pri klietke 

chyba v pozorovaní 
odchýlka, o ktorú je pozorovanie 
rozdielne od hodnoty najpravdepo
dobnejšej alebo od hodnoty správnej 

chytadlá = pazúry 
súčasť mechanického bezpečnostného 
záchytného zariadenia na klietke,, 
ktoré zabraňuje pád klietky v jarne 
v prípade pretrhnutia jamového lana 

chytadlo jadra 
pérové vzpery v jadrovnici postave
né proti sebe tak, že pri vyťahova
ní jadrovnice jadro zachytia a odlo
mia ho 

ideálny meter (jednotka dĺžky), (pozri 
aj medzinárodný meter) 
desaťmiliónta čiastka kvadrantu zem
ského poludníka 

Ifflandov pohon ťažného stroja 
hnacia časť ťažného stroja pozostá
vajúca zo skupiny asynchrónneho 
krúžkového motora s ovládacím dy
namom a vyrovnávacím dynamom na 
spoločnom hriadeli 

ihla 
pologuľatina alebo tenká guľatina so 
zakresaným voľným alebo' okovaným 
koncom, ktorú zarážame pri hnaní 
chodieb alebo hĺbení jám v drobivých 
horninách 

Ilgnerov pohon ťažného stroja 
hnacia časť ťažného stroja pozostáva
júca zo skupiny asynchrónneho krúž
kového motora s ovládacím dyna
mom, budičom a zotrvačníkom na 
spoločnom hriadeli 

impregnačné ložisko 
ložisko, ktoré vzniká vniknutím rud
nej substancie do susednej horniny 
tak, že ruda v nej husto vypĺňa pó
ry a trhlinky 

impregnácia 
1. jemné vniknutie rudnej substancie 

do susednej horniny, 
2. napúšťame banského dreva im

pregnačnými látkami, ktoré chránia 
drevo 'pred zahnívaním a zvyšujú 
jeho trvanlivosť 

indikátor plynov 
prístroj na posúdenie množstva ur
čitého plynu v banskej atmosfére 

indukcia 
miera intenzity magnetického poľa; 
udáva sa v gaussoch 

indukčný regulátor 
indukčný stroj, pomocou ktorého sa 
plynulé reguluje napätie alebo fáza 
natočením rotoru proti statoru 

indukovaný prúd 
prúd, ktorého vznik spôsobila aká
koľvek zmena magnetického poľa 

inertný prach 
horninový prach bez horľavých a vý
bušných súčastí, ktorý svojou prí
tomnosťou v rozvírenom prachovom 
uhoľnom mračne zmierňuje alebo 
úplne zamedzuje jeho výbušnosť 

infuzóriová hlinka = kremelina = dia-
tomit 

pórovitá, ľahučká, biela práškovitá 
hmota z mikroskopických škrupín 
odumretých živočíchov-rozsievok 

ingot 
oceľ stiahnutá v kokile 

iniciácia, pozri roznet 
iniciačná náložka, pozri ostrá náložka 
inklinácia 

uhlová, odľahlosť výslednice zem-
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ského magnetického poľa od hori
zontálnej roviny 

inklinatórium 
prístroj staršej konštrukcie na me
ranie magnetickej inklinácie 

intenzita poľa 
sila pôsobiaca v danom bode poľa na 
jednotkovú bodovú hmotu (v gravi-
metrii) alebo jednotkový bodový ná
boj (v elektrostatike, magnetike) 

interpolácia ložiska 
spôsob 'Odhadu uloženia a vlastnosti 
ložiska medzi dvoma susednými 
miestami, na ktorých bolo toto lo
žisko banskými dielami alebo vrtmi 
už zistené 

interpretácia geofyzikálnych meraní 
postup, pri ktorom z výsledkov geo
fyzikálnych meraní vyvodzujeme ú-
sudky ohľadne stavby zemského te
lesa, zemskej kôry, a predovšetkým 
geologickej štruktúry skúmaného 
územia 

istič 
vypínač, ktorý samočinne odopne stroj 
od siete (elektromagneticky, tepel
ne alebo oboma spôsobmi), keď je 
preťažený, t. j . keď stúpne prúd tak, 
že by sa stroj zahrial nad dovolenú 
teplotu 

izoanomály gravitácie ** izogamy gra
vitácie 

čiary spájajúce body zemského po
vrchu, v ktorých je hodnota anomá
lie gravitácie rovnaká 

izočiara 
čiara spojujúca miesta rovnakých 
hodnôt, napr. kovnatosti, mocnosti, 
výšky, geofyzikálnych veličín a pod. 

izogamy gravitácie, pozri izoanomály 
gravitácie 

izogóna 
Čiara spájajúca miesta zemského po
vrchu s rovnakou magnetickou de
klináciou 

izoklína 
čiara spájajúca miesta zemského po

vrchu o rovnakej magnetickej in
klinácii 

izolačné dvere 
dvere na oddelenie jednej časti bane 
od druhej 

izolácia 
nevodivý materiál o veľmi nízkej 
elektrickej vodivosti 

izopóry 
čiary, ktoré spájajú miesta zemské
ho povrchu v rovnakých ročných 
zmenách elementov geomagnetického 
poľa 

izostäzia 
hypotetický rovnovážny stav zem
skej kôry, pri ktorom je tlak na ur
čitej hladinovej ploche (tzv. izo-
statickej kompenzačnej hladine), na
chádzajúcej sa v hĺbke asi 60 km, 
všade rovnaký 

jadro skrutky 
neporušená vnútorná časť skrutky 
pod závitom; je to valec o priemere 
rovnom malému priemeru závitu 
skrutky a o výške rovnej dĺžke skrut-
ky 

jadrovnica 
nástroj tvaru rúry, vybavený dole 
dlátom, ktoré obvŕtava jadro, postu
pujúce do rúry s perami 

jadrový vrták = korunka 
nástroj, ktorý rozrušuje horninu pri 
vŕtaní len po obvode vrtu 

jalová hornina, pozri jalovina 
jalová žila 

rozsadlina vyplnená jalovou (nerud
nou) žilovinou 

jalová hornina = jalovina 
hornina neobsahujúca úžitkové ne
rasty, alebo len v malom množstve, 
hospodárne nespracovateľnom 

Jalová medzivrstva 
vrstva jaloviny v sloji (žile) úžitko
vého nerastu 

jama, nesprávne šachta 
zvislé, niekedy strmo uklonené ban-
,ské dielo profilu kruhového alebo 
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obdĺžnikového, bez výstuže alebo 
vystužené (betón, oeeľbbetón, tvarov
ky, tybingy, zriedkavo tehla, hra-
nené drevo), vybavené výstrojom 
(rozpony, nosníky, sprievodnice, lez-
né zariadenie), a spravidla ťažným 
zariadením; jamy sú vťažné, vetra
cie, pomocné, denné (vychádzajú na 
deň), slepé (celá jama je pod ze
mou), kutacie, prieskumné; malú ja
mu voláme jamicou 

Jamica, nesprávne šachtica 
jednoduché zvislé banské diek> s naj
nutnejším spúšťacím dopravným vy
bavením 

jamovä budova 
priemyslová budova nad zvislou ja
mou, prevažne manipulačný priestor 
povrchového nárazišťa 

jamové lano (menej správne ťažné la
no), pozri drôtené lano 

Jamovä kyveláž 
voďotesná kovová alebo murovaná 
jamová výstuž, ktorá bola spustená 
do jamy pri hĺbení vlastnou váhou 

jamová výstroj = výstroj jamy 
upevňovacie zariadenie v jame pre 
chod klietok a lezné oddelenie s prí
slušenstvom (nosníky, rozpony, sprie
vodnice, odpočivné povaly, rebríky, 
paženia medzi lezným a. dopravným 
oddelením, uzávery jamy) 

jamová výstuž 
vence zo silných trámov alebo pro
filového železa pevne osadené do 
bokov jamy v určitých vzdialeno
stiach nad sebou; výstuž môže byť 
aj z ubíjaného betónu alebo z tva
roviek; zvláštny druh vodotesnej 
výstuže tvoria tzv. tybingy 

jamová zarážka = zarážkový bod jamy 
bod na povrchu, ktorý je presným 
meraním pripojený na trigonometric-
kú sieť a predstavuje stred jamy, 
ktorá sa má hĺbiť 

jamové drevo 
banské drevo určené na výdrevu ja
my 

jamové pole, nesprávne Šachtové pole' 
rozloha ložiska najhospodárnejšie ťa-
žiteľná jedným úvodným dielom: 
vzhľadom na dané montanistické 
podmienky 

jamový uzáver 
dvierka na ťažnej povale a v nára-
ziskäch, ktoré uzatvárajú vstup do-
ťažných oddelení, keď nestojí v ná-
razisku klietka 

jamový poklop 
jednodielny alebo dvojdielny uzáver, 
ktorým je stále alebo len v čas po-
potreby zakrytý otvor jamy 

jamový veniec 
mocné drevené alebo oceľové nosní
ky vystužujúce ústie jamy štvor-
uholníkového alebo, kruhového pro
filu 

jamový zrub = jamový veniec na zrub 
vence obdĺžnikového tvaru, budované 
v jamách na dotyk 

jamový veniec na zrub, pozri jamový 
zrub 

jantár 
fosílna živica sosny jantárovej 

jazda mužstva (na lane) 
úradne povolená pravidelná doprava. 
osôb v jame 

jednočinné čerpadlo 
piestové čerpadlo, ktorého piest koná 
.prácu len v jednom smere svojho 
pohybu 

jednoduchá banská miera, pozri ban
ská miera 

jlednokrídlové dobývanie 
dobývací spôsob, pri ktorom sa do 
sypného komína, prípadne do poru-
bovej chodby uprostred porubového 
bloku dobýva úžitkový nerast iba 
z jednej strany 

jednoosový teodolit = kompenzačný 
teodolit 

meračský stroj na meranie uhlov, 
ktorý má len jednu zvislú točnú os 
(ahidádovú) 

Jednosmerný stroj 
stroj na jednosmerný prúd 
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jemné sito 
sito o jemnej okatosti (pod 1 mm), 
obyčajne z drôteného pletiva 

jodidy 
soli kyseliny jodovodíkovej (HJ) 

juta 
vláknina z indických konopí použí
vaná na výrobu vriec; vo vlhkú ne-
nahníva, preto sa používa i na izo
láciu a tesnenie 

južná chodba, pozri poludňovä chodba 
.južná žila, pozri poludňovä žila 
južník, pozri južný smerník 
južný smerník = južník 

uhlová odľahlosť určitého smeru od 
južného smeru, počíta sa od južnej 
vetvy v smere hodinového číslova
nia až k danému smeru; môže mať 
veľkosť buď Oo -ŕ- 360o alebo 0 -H 400 
grádov 

južný pól (zemský) 
bod na zemskom povrchu, ktorý je 
určený priesečníkom myslenej zem
skej osi otáčania so zemským po
vrchom 

kábel 
vodič alebo zväzok vodičov, chráne
ný obalom 

kábelové lano 
zložité lano, zvinuté zo šiestich lán 
okolo konopnej kábelovej vložky 

kábelové oko 
vodivá súčiastka na spojenie vodiča 
(kábla, lana, drôtu) so svorníkom, 
skrutkou alebo s inou vodivou spo
jovacou súčiastkou; skladá sa z oka, 
krčka a lôžka 

kahanec 
banícka lampa starého, dávno nepo
užívaného typu, plnená olejom a 
opatrená knôtom 

kal 
voda zahustená nerastnými, prípadne 
rudnými jemnými časticami 

kalenie ocele 
tepelné spracovanie ocele, pričom 
sa mení jej kryštalická štruktúra 

kaliber 
tuhé, neprestaviteľné rozmerové me
radlo 

kalibrovaný 
presne vyskúšaný na rozmery 

kalojem 
jama na zbieranie kalu 

kalória 
množstvo tepla potrebné na zohria
tie 1 g vody zo 14,5° C na 15,5° C 
za normálneho atmosferického tlaku; 
kalória je jednotkou množstva tepla; 
v technickej praxi sa používa kilo-
kalória alebo veľká kalória, čo je 
hodnota 1000 kalórií 

kalorimeter 
prístroj na určovanie výhrevnosti tu
hých, kvapalných a plynných palív 

kalová jama 
zberná jama na znečistenú odpadovú 
vodu priemyselného závodu 

kalová voda 
odpadová voda z banského závodu 
znečistená jemným uhoľným alebo 
rudným prachom, prípadne iná zne
čistená voda (z kúpeľov ap.) 

kalový žľab 
odpadové vedenie na odvádzanie ka
lov 

kanelové uhlie = sviečkové uhlie 
veľmi pevné, mdlé uhlie, bohaté na 
plyn, ľahko zápalné a veľmi horľa
vé (horí ako sviečka) 

kamenná klietka 
druh banskej výstuže z veľkých ku
sov kameňa bez spojiva 

kamenná soľ 
chlorid sodný (NaCl) v prírodných 
ložiskách; nerast potrebný najmä pre 
Človeka, dobytok a v priemysle; 
hustota 2,17, roztápa sa pri 803°; 
je to nerast veľkej rozpustnosti 

kamenný prach 
prach tvorený pri všetkých banských 
prácach spojených s dobývaním ru
dy alebo jaloviny 

kameňolom 
miesto na povrchu, kde sa dobý-
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vajú horniny na priemyselné použi
tie (stavebníctvo, keramika a pod.) 

kamienok, pozri medený kamienok 
kanadské vŕtanie 

nárazové vŕtanie na spojených ty
čiach; vŕta sa na sucho voľným do
padom dláta pomocou nožníc; rozdr
vená hornina sa po vytiahnutí dláta 
vyberá lyžicou 

kanadský zalom 
vytvorenie zálomu odstrelom rovno
bežných vývrtov do stredného vývr-
tu, ktorý má väčší priemer a nena-
bíja sa 

kanál, pozri vodný jarok 
kaolinizäcia 

hydrotermälná premena živcov (napr. 
humínovými kyselinami) na kaolín 

kapacita bane 
maximálna docieliteľná ťažba úžit
kového nerastu za daných pomerov 
v bani 

kapelka 
plytká nádobka z kostnej múčky, po
užívaná na stanovenie obsahu zlata 
v zlatonosnej hornine alebo v kon
centráte 

kapilára 
hrubostenná sklená alebo kovová tru
bica s vlasovým kanálikom 

karbid (na svietenie) 
jeden z početných karbidov, a to 
karbid vápnika; vyrába sa v elektric
kej peci zo zmesi vápna a uhlia pri 
3.000° C, je lesklý, kryštalický, far
by sivej až čiernej, vodou sa roz
kladá na hydroxyd vápenatý a ace
tylén; acetylénom svietime v ba
niach nie nebezpečných na metán 
a uhoľný prach; používa sa aj na 
autogénne zváranie 

kapilarita 
zjav, pri ktorom hladina kvapaliny 
v kapiláre bude vyššia alebo nižšia 
ako hladina kvapaliny, v ktorej je 
ponorená kapilárna trubička 

karbonáty = uhličitany 
soli odvodené od kyseliny uhličitej 

(HaCOs); môžu byť dvojaké: normál
ne a kyslé (tzv. bikarbonáty) 

karbonizácia (prírodná) 
dlhotrvajúci proces, pri ktorom za 
určitej teploty, pri určitom tlaku a 
za neprístupu vzduchu vzrastá v or
ganickej látke (substancii) obsah 
uhlíka 

karborundum 
umelý karbid kremičitý (SiC), lesklá, 
čierna kryštalická hmota, tvrdá ako 
korund; používa sa ako leštiaci a 
brúsiaci prostriedok na kovy, porce
lán a mramor 

Karlíkov tachograf 
príslušenstvo jamového ťažného stro
ja, ukazujúce priamo rýchlosť pohy
bu klietky a graficky zaznamenáva 
okamžitú rýchlosť 

karotáž 
zisťovanie fyzikálnych a chemických 
vlastností hornín vo vrte, geometric
kých vlastností vrtu, niektorých 
vlastností výplachu a polohy naf
tových, plynových, uhoľných vrstiev 
pomocou elektrického prúdu 

karotäžna sonda 
Časť karotážneho meriaceho zariade
nia, ktorá sa pri karotáži spúšťa do 
vrtu 

kasiterit 
nerast chemického zloženia Sn02, ky
sličník ciničitý zvaný aj cínovec 

katastrálna mierka 
vhodný pomer zmenšenia katastrál
nej mapy vzhľadom na skutočnosť 
(napr.: 1:1000, 1:2000, 1:4000, 
1:2880 a iné) 

kavernomer 
karotážny prístroj na meranie prie
meru vrtu po celej jeho hĺbke 

kenozoikum = neozoikum 
geologický útvar zahrnujúci treťo-
hory a dilúvium 

kilowatthodina (kWh) 
práca vykonaná výkonom 1 kilowattu 
za 1 hodinu 
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kladívový drvič 
mlyn na jemné mletie krehkých hor
nín, materiál rozbíja sa úderom kla
dív voľne pripevnených na vysoko-
obrätkový rotor; jemnosť mletia sa 
reguluje veľkosťou vypúšťacích otvo
rov pre rozomletý materiál 

kladkostroj 
účelne usporiadaná sústava kladiek 
alebo prevodov na dvíhanie bremena 

kladná kóta 
zvislá odľahlosť bodu nad nulovým 
horizontom (hladina mora) 

klätiková čeľusťová brzda 
brzda, pri ktorej trecími elementá
rni sú klátiky na čeľustiach, účin
kujúcich na venci brzdného1 kolesa 
protipoložne 

klätiková výstuž 
múr kruhového alebo klenbového 
tvaru z drevených klátikov 

klätiková obloženie 
jeden alebo viacero klátikov, naj
častejšie z topoľového dreva, ktoré 
sa pripevňujú na brzdovú Čeľusť ale
bo pás; obloženie pritlačené na ob
vod brzdiaceho venca spôsobuje za
brzdenie venca 

klenba 

1. múr oblúkovitého tvaru, zachytá
vajúci stropný čiže bočný tlak 
hornín, 

2. strop priestoru tvaru klenby, 
3. vydutiny v sypanom materiále pri 

jeho vypúšťaní zo zásoby v komo
re alebo zo zásobníka 

klenutý závit 
závit tvaru striedavých polkružníc 

klietka 
1. dopravná nádoba v jame — je to 

skriňová oceľová konštrukcia s jed
nou alebo viacerými plošinami, na 
ktorých dopravujeme ľudí, vozí
ky (prázdne, s rúbaninou, trhavi
nami, drobnejším materiálom) ale
bo stroje a banské drevo, 

2. zvláštny druh výstuže z dreve
ných hrád alebo oceľových nosní

kov pravidelne poukladaných do 
„klietky" 

klinovanie * dobývanie klinom 
uvoľňovanie nerastu alebo horniny 
vbíjaním klinu do trhliny 

kliväž, pozri strihy 
klopenie (rudy, jaloviny) 

vysýpanie rudy alebo jaloviny z do
pravnej nádoby jej prekiápaním 

kľuka 
časť stroja, ktorá slúži na premenu 
posuvného pohybu na pohyb rotačný 

kfukový rapkáč 
ručná „vŕtačka" pre točivé vŕtanie 
v mäkkých horninách; otáčanie špi
rálového. nebožieca sa docieľuje po
mocou rapkáča, t. j . ozubenej ro-
hatky, kolmej na smer nebožieca a 
západky predĺženej v páku 

kĺzavý ročný priemer výkonu 
priemerný výkon za 12 mesiacov 
pred vyšetrovaným mesiacom 

kobaltová skalica 
chemická zlúčenina C0SO4. 7H2O — 
síran kobaltnatý (izomorfný so síra
nom železnatým FeS04), slúžiaci na 
výrobu kobaltových farieb používa
ných v keramickom priemysle 

koeficient 
číslo vyjadrujúce matematický vzťah 
určitých fyzikálnych alebo ekono
mických veličín 

koeficient obohatenia rudy, pozri obo
hatenie rudy 

kohézia 
súhrnný názov pre príťažlivé sily me
dzi molekulami toho istého telesa 
ako základu súdržnosti telies 

koincidencia (v meračstve) 
nastavenie koncov libely alebo ko
rešpondujúcich si dielkov stupnice 
pomocou optického systému hranolov 
a zrkadiel do súhlasnej polohy (na 
presné urovnanie libely alebo odčí
tanie hodnoty stupnice) 

koúicidenčná metóda 
spôsob merania doby kyvu kyvadla, 
pri ktorej sa kyvadlo kýva o nie-
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čo rýchlejšie ako porovnávací chro-
nometer; zisťujeme, v ktorých oka
mihoch nastávajú tzv. koincidencie, 
t. j . kedy prechádza kyvadlo a ne
pokoj chronometra svojou základnou 
polohou súčasne 

kokardovitý sloh 
sloh, kde ruda páskovite obaľuje 
väčšie okrúhle čiastky jalovej hor
niny 

kokila 
kovová, najčastejšie liatinová forma 
rozličného prierezu a rozmerov, do 
ktorej sa leje roztopený kov; po 
stuhnutí kovu kokila sa sníme a zo
stáva kovový stuhnutý blok, zvaný 
ingot 

koksáreň 
priemyselný objekt na výrobu kok
su suchou destiláciou uhlia 

koks 
tuhý zvyšok vznikajúci pri suchej 

. destilácii uhlia 
koľaj 

dve paralelné koľajnice, po ktorých 
sa pohybuje koľajové vozidlo; koľaj 
jé uložená v štrkovom lóži na že
lezničnom spodku 

koľajnicová skrutka 
skrutka, ktorá slúži na prichytenie 
koľajnice k podkladnici; je norma
lizovaná pre rôzne rozmery koľaj
níc; iným druhom je styková skrut
ka na upevnenie koľajnicových spo
jok 

koľajnicová spojka 
oceľová podlhovastá doska na spo
jenie styku koľajníc 

koľajnicový klinec 
spojovací element, ktorý slúži na 
prichytenie koľajnice k dreveným 
pražcom 

koľajová srdcovka 
časť koľajovej výhybky umiestnená 
v mieste križovania dvoch koľajo
vých pásov; jej. úlohou je zaručiť 
nerušený prechod vencov kolies ko

ľajového vozidla pri chode cez vý-
; ybku 

koh idácia 
úr, dné schvaľovanie zariadenia ' 

kolek f r 
odbc.-ne školený pracovník, zodpo
vedný za správne odoberanie vzo
riek a za výkon grafickej geologic
kej dokumentácie, t. j . zakresľova
nie geologických profilov predkov 
atď. 

koleso na hornú vodu 
rotačný vodný motor, ktorý využíva 
na svoj pohyb polohovú a kinetickú 
energiu vody, privádzanej na lopat
ky kolesa na obvode kolesa 

koleso na strednú vodu 
rotačný vodný motor, ktorý využí
va na získanie pohybu polohovú a ki
netickú energiu vody, privádzanej 
k lopatkám vodného kolesa približne 
vo výške jeho osi 

kolesové rýpadlo = kolesový bager 
strojový agregát na uvoľňovanie a 
nakladanie zemín na povrchu, pomo
cou kolesa s korčekmi po obvode; 
otáčaním kolesa korčeky rýpu zemi
nu a prenášajú ju na nakladací pás 
stroja 

kolesový bager, pozri kolesové rýpadlo 
kolimačná chyba 

uhlová chyba meračských strojov, 
ktorá vzniká nedodržaním predpísa
nej vzájomnej polohy dvoch osí 
(točnej a zámernej); je to uhlová 
odľahlosť osi teoretickej od osi sku
točnej 

kolimačná os ďalekohľadu, pozri optic
ká os ďalekohľadu 

kolísanie napätia 
časová zmena napätia zdroja elek
trického prúdu okolo, strednej, resp. 
menovitej hodnoty 

kolóna 
zvislé potrubie zaskrutkovaných vrt
ných pažníc 

kolónovanie vrtu 
vystužovanie hlbinného vrtu telesko-
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picky do seba zapadajúcimi kolóna
mi, takže sa vrt do hĺbky zužuje 

komín 
zvislé medzichodbO'vé banské dielo na 
vetranie, lezenie a dopravu prevá
dzkových hmôt 

komínkovanie (rašeliny) 
ukladanie rašelinových boriek do tva
ru komínkov, aby rašelina vyschla 

komorová sušiareň (kaolínu) 
tepelne izolovaná miestnosť vyku
rovaná parou na 120° C na vysušova
nie lisovaného kaolínu z kalolisov 

komorovanie do zásoby 
spôsob dobývania blokov strmých žíl, 
ktoré sú vyčlenené dvoma obzorový-
mi chodbami a vždy dvoma komín
mi; blok sa rúbe odspodu pásovými 
výstupkami, z narúbanej zásoby sa 
cez lieviky v ochrannom celíku nad 
spodnou chodbou vypúšťa asi 1/3, 
ostatná zásoba je dočasnou výplňou 
vylámaného priestoru; po dokončení 
komory sa zásoba vypustí, komora 
sa potom buď podsadí alebo sa nechá 
zavaliť 

komorovanie na zával 
spôsob dobývania plochých slojov, 
kde sa sloj vyberie až po nadložie 
v celej hrúbke a komora sa nechá 
zavaliť 

komorovanie s obzorom drvenia 
spôsob dobývania mohutných ložísk 
komorami do zásoby, pričom nad 
spodnou dopravnou chodbou je chod
ba na drvenie veľkých kusov rúba-
niný 

komparátor 
prístroj na porovnávanie a zisťovanie 
odchýlky dĺžk-ových meradiel 

komparovať, pozri ciachovať 
kompas = magnetická buzola 

prístroj na určenie smeru sever — 
juh pomocou magnetky 

kompasový ťah, pozri buzolový ťah 
banský 

kompaundný parný stroj, pozri zdru
žený parný stroj 

kompenzačný teodolit, pozri jednooso-
vý teodolit 

kompenzačný záves, pozri vývažný zá
ves 

komplexná ruda, pozri polymetalická 
ruda 

komplexná úspora materiálu 
znižovanie spotreby všetkých druhov 
materiálu pri výrobe 

kompozícia 
zliatina nízkotaviteľných kovov (cí
nu, antimónu, olova a malého množ
stva medi), používaná na ložiská 

kompresor 
stroj na stlaôovanie a dopravu ply
nov (najčastejšie vzduchu) pod tla
kom 

komutátor, nesprávne kolektor 
časť rotora, pomocou ktorej sa v dy
name mení polarita indukovaného 
napätia 

koncentrácia prachu 
váhové množstvo rozptýleného ne
rastného prachu v objemovej jed
notke ovzdušia 

koncentrácia roztoku 
pomer množstva rozpustenej látky 
(g) k objemu roztoku (V) 

koncentrát 
v úpravni získaný produkt rozdru
žovania, bohatý na úžitkový nerast 

koncentrovaná kyselina 
kyselina s koncentráciou nasýtené
ho roztoku 

koncentrovanie roztoku 
odstránenie nadbytočného množstva 
vody, aby sa zriedený roztok blížil 
nasýtenému roztoku 

koncentrovaný kamienok (porovnaj me
dený kamienok) 
surový medený kamienok, vyrobený 
redukčným tavením, pražený a zno
va tavený v šachtovej alebo plame-
nícovej peci pri teplote až 1500° C 

kondenzácia 
premena plynného skupenstva na 
kvapalné; je to opačný proces desti
lácie 

46 

kondenzátor 
dve vodivé elektródy, ktoré majú vo
či sebe určitú kapacitu, závislú od 
prostredia (dielektriká) medzi elek
tródami 

kónické lano, pozri zúžené lano 
kónický mlyn = Hardingov mlyn 

guľový mlyn, ktorého valcovitá časť 
prechádza v kužeľovitú s guľami po
stupne menšími 

konimeter 
prístroj na zisťovanie prašnosti ban
ského ovzdušia 

konkordantné uloženie 
uloženie vrstiev, pri ktorom ložisko 
má uloženie súhlasné s uložením 
okolitých vrstiev 

konopné lano 
lano vyrobené z konopných vlákien 

konská doprava 
doprava, pri ktorej sa ako ťažná sila 
používajú kone 

konská sila 
technická jednotka výkonu v praxi; 
je to práca 75 kgm vykonaná za 
1 sekundu; označuje sa KS (HP) 

kontrolér, pozri radič 
kontrolná flotácia 

flotácia, v ktorej sa znova flotuje 
•odpad základnej flotácie 

kontrolná sadzačka 
sadzačka na dodatočné rozďružova-
nie uhoľných medziproduktov z pr
votného rozdruženia sádzaním; kon
štrukčne sa vyznačuje iba zväčšenou 
dĺžkou 

kontrolná vzorka paliva 
časť laboratórnej vzorky (asi I/s) 
uskladnená na určitý čas vo vzducho
tesne j nádobe; používa sa na kon
trolné rozbory a skúšky v sporných 
prípadoch 

konvertor = hruška 
liatinová preklopná panva 

korba (vozíka) 
skriňa koľajového alebo visutého vo
zíka, do ktorej sa nakladá dopravo
vaný materiál 

korček 
korýtkovitá nádoba na naberanie vo
dy, zeminy ap. 

korčeková reťaz 
reťaz s vložkami, na ktorú sú upev
nené korčeky 

korčekové rýpadlo = korčekový bager 
stroj rýpajúci zeminu nádobami 
upevnenými v pravidelných vzdiale
nostiach na nekonečnej dvojitej po
zdĺžnej reťazi 

korčekový bager, pozri korčekové rý
padlo 

korčekový dopravník 
strojové zariadenie na prúdovú jed
nosmernú dopravu sypkého alebo 
mäkkého materiálu v korčekoch na 
jednoduchom alebo dvojitom neko
nečnom ťažnom orgáne (lano, reťaz, 
pás) 

korekcia na amplitúdu 
korekcia (pri kyvadlových meraniach 
zrýchlenie tiaže), ktorú pridávame 
k meranej hodnote doby kyvu, aby 
sme odstránili vplyv veľkosti am
plitúdy, s ktorou sa doba kyvu mení 

korekcia na chod chronometra 
korekcia, o ktorú opravujeme pri 
kyvadlových meraniach zistenú dobu 
kyvu, uvažujúc chod porovnávacieho 
chronometru počas meraní 

korekcia na reliéf terénu 
korekcia, ktorou odstraňujeme z vý
sledkov gravimetrických meraní vply
vy členitosti zemského povrchu v 
okolí jednotlivých gravimetrických 
staníc 

korekcia na teplotu 
oprava, ktorú pri redukcii meraní 
pridávame ku zmeraným geofyzikál
nym veličinám, berúc do úvahy ru
šivý vplyv teploty na údaje použi
tých prístrojov 

korekcia na vplyv okolitého ovzdušia 
oprava, ktorú pri kyvadlových mera
niach pridávame k meranej hodno
te doby kyvu, aby sme odstránili 
vplyv trenia kyvadla o okolité ovzdu-
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šie, vplyv Archimedovho vztlaku a 
pohybu časti vzduchu strhovanej ky
vadlom 

korekcia na spolukývanie 
hodnota, o ktorú opravujeme mera
ním zistenú dobu kyvu kyvadla, aby 
sme odstránili vplyv spolukývania 
stojanu 

korund (M2O3) 
minerál o vysokej tvrdosti; používa 
sa na výrobu brusných kotúčov a 
šmirglového papiera 

korunka 
znímateľná časť vŕtacieho dláta (ty
če) vykonávajúca bezprostredne vŕ
tanie 

korunka (pre vŕtanie vývrtov) 

nástroj z ocele používaný na vŕtanie 
vývrtov pre trhacie práce; na vrch
nej strane prispôsobená na spojenie 
s vrtnou tyčou závitom a na spod
nej Časti na vŕtanie (rozrušovanie 
hornín); spravidla má reznú hranu 
zo spekaného karbidu 

korunka stĺpovej rezačky 
koncová súčiastka nárazovej ty5e 
stĺpovej rezačky, ktorá vytĺka ná
razmi svojho hviezdicového ostria 
rez v uhoľnej stene 

korunka so spekaným karbidom 
korunka vŕtacieho dláta (tyče) opa
trená na ostrí spekaným karbidom, 
ktorý sa omnoho menej opotrebúva 
ako normálna oceľ 

korýtko 
plechová elipsovitá misa s dvoma 
uškamí, do ktorej baník nahrabúva 
uvoľnený materiál (rudu, jalovínu) 
a prenáša na dopravný prostriedok 

korýtkové čerpadlo 
čerpacie zariadenie, ktorým sa kva
palina čerpá korýtkami upevnenými 
na ťažnom orgáne (reťaz, lano, pás) 

kostra 

nosná časť statora, ktorá nesie ple
chy alebo póly 

kóta 
kolmá vzdialenosť bodu od základnej 
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porovnávacej roviny, napr. od hla
diny mora 

kotlina 
prehĺbenina na zemskom povrchu, 
ktorá vznikla prehnutím vrstiev 

kotlová nálož trhaviny 
sústredená nálož, umiestnená v du
tine — kotle, ktorý vzniká odpadom 
slabej nálože vloženej do vrtu; ko
tlová nálož sa používa na odpal ko
tlového zálomu 

kotlový plech 
normami stanovený konštrukčný oce
ľový materiál na výrobu kotlových 
plášťov 

kótovaný náčrtok 
náčrtok určitého predmetu opatrený 
dĺžkovými alebo uhlovými údajmi 

kováčska oceľ 
oceľ spôsobilá meniť svoj tvar ko
vaním bez trhlín a porušenia súdrž
nosti 

kovaná oceľ 
oceľ spracovaná ručným alebo stroj
ným kovaním 

koveiín 
nerast (sírnik meďnatý — Cu S) 
modrej farby, zriedka sa vyskytujú
ci popri ložiskách medených rúd 

kovnatosť 

percentuálny obsah kovu v neraste 
kovnaíosť rudy 

obsah kovu v rude, udaný v per
centách váhy rudy; pri zlate, strieb
re a platine je udaný v gramoch na 
tonu; pri ryžoviskách v gramoch na 
ms 

kovnatosť žily 
obsah kovu v žilnej rudnej výplni, 
zistený rozborom vzorky 

kovolejärstvo 
hutnícky proces tvárnemä pri teplo
te nad bodom tavenia kovov a zlia
tin liatím do foriem 

kovové tesnenie 
tesnenie dvoch stykových plôch stro
jových častí, zhotovené z kovu (pri 
pohybujúcich sa častiach z kovu 

mäkšieho ako materiál, po ktorom 
sa pohyb deje) 

kovový králik 
zliatina olova so zlatom, ktorá vzni
ká pri analýze rúd obsahujúcich zla
to 

kovový prút 
Čistý kov vyrobený alebo v prírode 
sa vyskytujúci v podobe drôtu ale
bo tyče 

koza 
trämec na dvoch dvojitých nohách 

kožené vrece 
vrece z volskej kože, používané na 
čerpanie soľanky zo šachty na po
vrch 

krajský plán pracovníkov 
zostavenie stavu potreby a úhrady 
pracovníkov všetkých hospodárskych 
úsekov v kraji 

Krasovského elipsoid 
sovietsky štandard zemského elipso
idu, odvodený r. 1942 z veľmi roz
siahleho a presného' geodetického 
materiálu. Má slúžiť aj ako normál
ny elipsoid pre pole zemskej tiaže 

krátenie lana 
zmenšovanie dĺžky lana, ktoré sa za 
prevádzky vytiahlo, pripadne úradné 
odseknutie vzorky lana nad úväzkom 
za účelom zistenia stavu lana 

krátke spojenie 
spojenie, pri ktorom sú svorky, fázy 
zdroja elektrickej energie, spojené 
nakrátko, prakticky nulovým odpo
rom 

kremelina, pozri infuzóriovä hlinka 
kremeň 

kysličník kremičitý (Si Oa); je číry 
alebo bezfarebný; používa sa ako 
priemyslová surovina 

kremičitany, pozri silikáty 
kremík 

nekovový prvok, v prírode veľmi roz
šírený vo forme chemických zlúče
nín, hlavne ako kysličník kremičitý 

kremíková oceľ 
Špeciálna oceľ s obsahom kremíka 

4 Banícky slovník 

(Si) nad 0,5%, používaná na výrobu 
dynamových a transformátorových 
plechov 

kremitý piesok 
piesok (chemické zloženie SiOe) 
vzniknutý rozpadom kremeňa 

krídlo sedla 
pravá alebo ľavá časť horninovej vl
ny 

krídlové dobývanie 
spôsob dobývania, pri ktorom sa úžit
kový nerast rúbe od komína alebo 
chodby v bloku na jednu alebo na 
obe strany; podlá toho rozoznávame 
dobývanie jednokrídlové alebo dvoj
krídlové 

krídlový priberák 
valcové teleso so sklopnými Čeľusfia-
mi, vkladané pri hlbinnom nárazo
vom vŕtaní medzi dláto a vrtné sú-
tyčie a používané na rozšírenie prie
meru vrtu, aby sa mohli pažnice za
púšťať ihneď pri vŕtaní; používa sa 
aj na vyrovnávanie krivých vrtov 

krieda 
1. najmladší geologický útvar dru-

hohôr (mezozoika) 
2. úžitkový nerast, ktorý sa používa 

najmä v chemickom priemysle 
kritická kovnatosť — imnimálna kovna
tosť 

najmenšia kovnatosť rudy, pri ktorej 
môžeme za daných podmienok rudu 
hospodárne dobývať 

kritická koncentrácia zberača 
minimálna koncentrácia zberača, pri 
ktorej nastáva prichytenie minerálu 
na vzdušnej bublinke 

kritická rýchlosť guľového mlyna 
rýchlosť otáčania mlyna, pri ktorej 
ešte gule neobiehajú po celom vnú
tornom obvode mlyna, ale odpadá--
vajú z najvyššej polohy a drvia ma
teriál aj úderom 

kritická teplota 
najvyššia možná teplota za určitého 
tlaku, pri ktorej je plynná fáza a 
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tekutá fáza tej istej látky v rovno
váhe 

kritický tlak 
tlak. pri ktorom plyn pri kritickej 
teplote skvapalnie 

kritický bod 
bod na krivke nasýtených pár, kto
rého úsečka znamená kritickú tep
lotu, poradnica kritický tlak 

krivka rozpustnosti, pozri čiara roz-
pustnosti 

križiak 
súčiastka kľukového mechanizmu, 
ktorá spája piestnu tyč s ojnicou 

križliak 
1. krátka prieskumná chodba kolmá 

na hlavnú chodbu 
2. miesto prieseku dvoch žíl 

krížová hlava 
hlavný Článok prevodu pohybu z piest -
nej tyče na ojnicu a kľuku 

krížová libela 
dvojica rúrkových libiel kolmých na 
seba 

krížovaná žila 
žila preťatá inou žilou priečne na 
svoj smer, pripadne preskúmaná krát
kymi prieskumnými chodbami 

križovanie žíl 
priečne pretnutie dvoch alebo viac 
žíl 

krížové lano, pozri protismerné lano 
krížový priberák 

valcové teleso, z ktorého vyčnieva
jú krížom proti sebe štyri oceľové 
sklopné čeľusti, ktoré pri vertikál
nom pohybe valca pomocou sútyčia 
rozširujú priemer vyvŕtanej diery 

križujúca žila 
žila, ktorá pretína inú žilu priečne 
na jej smer 

krokomer j 
prístroj tvaru hodiniek, pripevnený 
na koleno, zaznamenávajúci počet 
prejdených dvojkrokov 

krokvica 
jednoduchá meračská pomôcka podo
by dreveného trojuholníka, používa

ná na určovanie vodorovného sme
ru pomocou olovnice 

krokoit 
červená olovená ruda — chróman. 
olovnatý (PbCrO*) červenej farby 
s oranžovým vrypom 

kruhová jama 
zvislé úvodné banské dielo okrúhle
ho profilu 

kruhová libela 
libela vo forme kruhovej schránky 

- so skleným guľovité vyvinutým vrch
nákom, ktorá je naplnená až na ma
lú bublinu liehom, sírouhlíkom, éte
rom a pod.; používa sa na stanovenie 
vodo.ro vnosti 

kruhová píla 
tenký oceľový kotúč s reznými zub-
mi po obvode na rezanie materiálu 

kruhovka 
moderná pec na pálenie tehál, prí
padne vápna s nepretržitou prevádz
kou, skladajúca sa z jednotlivých 
komôr usporiadaných do kruhu alebo 
elipsy, ktoré sa dajú podľa potreby 
z prevádzky vyradiť alebo znova za
pojiť za účelom vyprázdňovania, 
ochladzovania, plnenia alebo pálenia 
bez toho, aby bola prevádzka celej 
pece zastavená 

krútiaci moment 
pôsobenie dvojice síl v rovine kol
mej na os namáhaného predmetu 

krupica 
drobné uhlie vo veľkosti zrna 2— 
10 mm 

krveľ, pozri hematit 
kryolit 

nerast (fluorit hlinito-sodný — Na3Äl 
Fe) belavej alebo žltkastej farby; 
používa sa ako prísada na výrobu 
hliníka a sódy 

kryštalická bridlica 
hornina vzniknutá následkom regio
nálnych a kontaktných premien (rula, 
granulit, svor, fylit, chloritickä brid
lica) 
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kryštalizačná kaďa 
drevená alebo kameninová nádoba, 
v ktorej prebieha kryštalizačný pro-

- ces (vylučovanie kryštálov) z mater
ského roztoku (lúhu); používa sa 
v chemickom priemysle a v laborató
riách 

kryštalografia 
náuka o kryštáloch 

kryštálová voda 
voda viazaná v molekulách kryštá
lov, ktorá sa dá z kryštálov odstrá
niť iba zohrievaním alebo' žíhaním 

kryt pred dažďom (v chodbe, v jame) 
šikmo uložený plech alebo doska ale
bo súvislá povala na odvádzanie kvap
kajúcej alebo stekajúcej vody do bo
kov banského diela 

kubatúra 
obsah v kubických jednotkách 

kubický obsah 
časť priestoru vyjadrená kubickými 
jednotkami 

kuchynská soľ 
zlúčenina NaCl, chlorid sodný, dôle
žitá najmä pre výživu; získava sa 
z prírodných ložísk, zo slaných mor
ských vôd a zo slaných prameňov 

kujná liatina, pozri temperovaná lia
tina 

kujná oceľ 
oceľ, ktorá obsahuje maximum 1,7% 
uhlíka 

kujnosť 
schopnosť niektorých kovov a zliatin 
bez porušenia meniť svoj tvar kova
ním alebo lisovaním za tepla alebo 
za studená 

kuks (zast.) 
ideálna podielová jednotka banského 
ťažiara na majetku ťažiarstva (ban
skej spoločnosti staršej formy), t. j . 
1/128 majetku ťažiarstva, ktorá sa 
mohla ďalej deliť na 100 dielov 

kukučka 
elektrická lampa na prilbe, napájaná 
akumulátorom upevneným na bedre 

kulm 
spodný piesčito-ílovitý karbón 

kumulatívna nálož trhaviny 
nálož trhaviny opatrená na jednom 
konci dutinou parabolického' tvaru, na 
povrchu ktorej sa lámu detonačné 
vlny sústreďujúce sa potom v ohnis
ku ležiacom pred näložkou na jej 
osi 

kupíová pec = kuplovňa 
hutnícka pec, ktorá sa skladá z ní-
steja, šachty a kychty a používa sa 
v lejárňach na výrobu liatiny 

kuplovňa, pozri kuplová pec 
kúrenie naftou 

priemyselné kúrenie, pri ktorom sa 
v spaľovacom priestore spaľuje na 
hmlu rozprášená nafta 

kúrenisko 
priestor v peci určený na spaľovanie 
tuhého kusového alebo práškového 
paliva 

kutací jarok = kutacia ryha 
plytká priekopa na povrchu, ktoroti 
sa zisťujú základné faktory o ložis
ku (úklon, mocnosť, kovnatosť) pri 
geologickom prieskume 

kutací kruh 
kruh o polomere 425 m, v ktorom 
kutiar mal výlučné právo vyhľadá
vať úžitkové nerasty 

kutací znak, pozri kutacie znamenie 
kutacia chodba = prieskumná chodba 

druh dlhého banského diela, ktoré 
slúži na vyhľadávanie ložiska úžit
kového nerastu 

kutacia jama 
zvislé alebo úklonné banské dielo, ve
dené z povrchu na preskúmanie lo
žiska 

kutacia práca, pozri výskumná práca 
kutacia ryha, pozri kutací jarok 
kutacie znamenie = kutací znak (zast.) 

viditeľné označenie uprostred kuta-
cieho kruhu 

kutanie = prieskum 
vyhľadávanie a otváranie ložísk úžit
kových banských nerastov 
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kutiar 
osoba zapodievajúca sa vyhľadávaním 
a otváraním ložísk úžitkových ne
rastov 

kutica 
malý priestor vylomený v boku 
chodby, prípadne v sloji 

kutisko 
plocha terénu pokrytá jedným alebo 
viacerými kompaktne súvislými ku-
tacími kruhmi s kutacím dielom 

kúzelný prútik, pozri prútik 
kužeľ výlomu 

kužeľ, ktorý vylomí v hornine vý
buch jednej sústredenej nálože tr
haviny, pracujúcej proti jednej voľ
nej ploche 

kužeFové dvojkolesie 
dvojica vhodne usporiadaných kuže-
ľových ozubených kolies, ktorej úče
lom je prenášanie otáčavého pohybu 
medzi dvoma hriadeľmi s pretínajú
cimi sa osami 

kužeľové osievadlo 
oblé 'Osievadlo otáčajúce sa okolo 
svojej osi; tvar sitovej plochy je 
mierne kužeľovitý 

kužeľové ozubené koleso 
strojová časť umožňujúca prenášanie 
otáčavého pohybu medzi dvoma hria
deľmi s pretínajúcimi sa osami; krú-
tiaci moment sa prenáša ozubením 
na kužeľovej ploche kolesa 

kužeľový zalom 
zalom vytvorený oďpaľom vrtov roz
miestnených po kruhu a zbiehajúcich 
sa v jednom bode v osi banského 
diela 

kužeľový odval 
odval jaloviny, ktorý sypeme z výš
ky na jednom mieste (obyčajne pri 
uhlí); nadobúda kužeľovitý tvar 

kvadrant 
štvrtina plného kruhu 

kvalitatívna analýza 
chemický rozbor, ktorým určujeme, 
z akých prvkov sa skladá skúmaná 
látka (aké je akostné zloženie látky) 

kvantitatívna analýza 
chemický rozbor, ktorým sa určuje 
váhový pomer prvkov v skúmanej 
látke 

kvapkacie mastenie 
spôsob mastenia, pri ktorom sa ma
stivo privádza z masteničky v kvap
kách 

kvartál 
štvrtina z roku, štvrťrok 

kvartovanie, pozri štvrtenie vzorky 
kyanid 

soľ kyseliny kyanovodíkovej HCN — 
kyanid draselný alebo sodný — (KCN 
alebo NaCN); používa sa v roztoku 
na získavanie zlata kyanizáciou 

kyanizácia 
spôsob získavania zlata z rudných 
koncentrátov, obsahujúcich voľné zla
to za použitia roztoku alkalického 
kyanidu 

kyselina dusičná (HNOa) 
žltkastá (v čistom stave bezfarebná) 
kvapalina hustoty 1,56 silného oxy-
dačného účinku; je to jedna z naj
silnejších a najdôležitejších kyselín 

kyselina siričitá (H2SOS) 
stredne silná kyselina, ktorá sa dá 
pripraviť iba v zriedenom roztoku 
z kysličníka siričitého a vody 

kyselina sírová (H2SO4) 
olejovitá kvapalina bez farby a zá
pachu, hydroskopická (pohlcuje vodu 
a vlhkosť); s vodou sa mieša v ľu
bovoľnom pomere; rozpúšťa kovy (pri 
koncentrácii 98% nerozpúšťa kovy); 
používa sa na plnenie akumulátorov, 
galvanických článkov, na výrobu sí
ranov, výbušných látok, kyseliny soľ
nej a dusičnej, na čistenie olejov a 
petroleja a v mnohých iných odvet
viach priemyslu 

kyslá ruda 
ruda obsahujúca určité množstvo 
kyslých zložiek (t. j . SiOa) 

kysličník dusičitý (NOa) 
hnedočervený jedovatý plyn dusivého 
zápachu, vznikajúci zlučovaním ky-
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sličnäka dusnatého s kyslíkom; s vo
dou vytvára zmes kyseliny dusičnej 
a dusitej; v baníctve vzniká pri ne
dokonalom odpaľovaní 

kysličník dusičný (N4O5) 
bezfarebné kryštály, ktoré sa zohrie
vaním alebo časom samovoľne s vý
buchom rozkladajú; v baníctve vzni
ká pri nedokonalom odpaľovaní 

kysličník dusitý (NaOa) 
indigovobelasá kvapalina, ktorá vzni
ká zlučovaním kysličníka dusnatého 
a dusičitého pri teplote 21° C; v ľa
dovej vode sa rozpúšťa na tmavobe-
lasý roztok nestálej kyseliny dusi
tej; v baníctve vzniká pri nedokona
lom odpaľovaní 

kysličník dusnatý (NO) 
bezfarebný plyn vo vode takmer ne-
rozpustný; vzniká priamym zlučova
ním dusíka a kyslíka v žiare elek
trického oblúka; v baníctve vzniká 
pri nedokonalom odpaľovaní 

kysličník dusný (N2O) 
bezfarebný plyn sladkastej chuti a 
slabého zápachu; vzniká rozkladom 
dusičnanu amónneho (NHiNOa); pri 
0° C a tlaku 30 at. sa skvapalní; po
užíva sa ako omamný prostriedok 
(rajský plyn) v zubnom lekárstve a 
v pôrodníctve; v baníctve vzniká pri 
trhavej práci 

kysličníkovä troska 
odpadový produkt z hutníckych ta
viacich pecí, zložený z kysličníkov 

kysličníky 
chemické zlúčeniny s kyslíkom 

kyslík 
prvok v prírode veľmi rozšírený; 
voľný sa nachádza vo vzduchu (asi 
21%), viazaný vo forme zlúčenín sa 
nachádza vo vode a v mnohých iných 
anorganických a organických látkach; 
je dôležitým biogénnym prvkom; v 
banskom ovzduší metán a kysličník 
uhličitý vytláčajú voľný kyslík a zni
žujú dýchateľnosť vzduchu 

kyslíková bomba 
oceľová fľaša na vysokostlačený ky
slík 

kytía 
slávnostný banícky kabát 

kyvadlová súprava 
prenosná súprava pozostávajúca zväč
ša z troch alebo štyroch rovnakých 
(obyčajne polsekundových) kyvadiel, 
z masívneho stojanu, zariadenia na 
meranie doby kyvu jednotlivých ky
vadiel a z potrebných pomocných 
zariadení; používa sa na presné me
ranie zrýchlenia zemskej tiaže 

kyvadlové merania 
merania, ktorými zisťujeme hodnotu 
zrýchlenia tiaže veľmi presným me
raním doby kyvu vhodných kyvadiel 
zhotovených osobitne pre tieto úče
ly 

kyveláž 
vystuženie jamy spúšťanou železnou 
výstužou 

kyz 
sírnikový nerast ťažkých kovov 

kyz železný, pozri pyrit 
kyzové výpalky 

zmes kysličníkov, vznikajúca pra
žením, prípadne ohrievaním sírnych 
rúd (kyzov) za prístupu vzduchu 
v pražiacich peciach 

labyrintový žľab 
sústava žľabov na plavenie; žľaby sú 
stavané rovnobežne vedľa seba tak, 
že vyústenie predchádzajúceho žľabu 
je pripojené na počiatok nasledujú
ceho; dosiahne sa tým veľká celková 
dĺžka žľabu na malom priestore 

laborant 
zamestnanec konajúci laboratórne 
práce 

laboratórna vzorka 
vzorka pripravená z upravenej vzor
ky pre potrebu laboratórií 

ľadová doba 
obdobie dilúvia, kedy podstatným zní
žením teploty vzduchu a zvýšením 
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poveternostných zrážok nastalo vše
obecné zalädneníe veľkých zemských 
priestorov; zaľadnená plocha mala 
v Európe rozlohu asi 6 mil. km2, 
v Amerike 15 mil. km2 

lámač (na rude) 
užšie označenie odborného banského 
robotníka zamestnaného pri dobývaní 
rudy 

lanová ťažba 
doprava materiálu lanovým zariade
ním 

lanová spojka 
zariadenie, ktorým sa spojuje lano 
s klietkou 

lanová svorka 
dvojdielna kovová spona so skrutka
mi na zopnutie lana do sľučky 

lanová zámka, pozri zámka 
lanové oko 

koniec lana' ohnutý okolo srdcovky 
o 180°, pripevnený na vlastné lano 
sverami alebo po rozpletení a zvlášt
nej úprave upevnený na lano mäk
kým drôtom 

lanovka 
dopravný prostriedok na vodorovnú 
a šikmú dopravu materiálu vo vo
zíkoch, pripevnených na nekonečné 
lano 

lanovníca 
oceľové koleso so žliabkom na ob
vode, ktoré umožňuje presné vede
nie lana 

lanový bubon 
bubon s hladkým alebo žliabkovým 
povrchom na navíjanie a odvíjanie 
lana; býva rôzneho tvaru (cylindric
ký, kónický, kombinovaný) 

lanový pohon 
spôsob prenosu energie od hnacieho 
stroja na hnacie zariadenie jedným 
alebo viacerými lanami 

lanový úväzok 
spojenie lana a dopravnej nádoby 
pomocou lanovej slučky 

lanový uzol 
upevnenie lana tak, že voľný koniec 

lana sa nerozpletie, ale sa ohne o 
180° a pripevní sa k lanu svorkami 
alebo objímkami 

lanový vrták 
dláto používané pri nárazovom lano
vom vŕtaní 

lanový žliabok 
zárez vytočený na obvode lanového 
kotúča (lanovnice) alebo lanového 
bubna 

lapač oleja 
zariadenie na zrážanie a zachytáva
nie jemných kvapák oleja rozptýle
ných v plyne alebo vo vzduchu 

latentné teplo = utajené teplo 
skupenské teplo zrážania, t. j . množ
stvo tepla, ktoré vydá 1 g pary pri 
premene na kvapalinu rovnakej tep
loty 

latové paženie 
medzistena medzi lezným a ťažným 
odd&lením jamy z drevených latiek 
s medzerami 

lava. 
drevený chodník nad otvoreným vod
ným jarkom v banskej chodbe 

láva 
tekutá magmatická hmota, ktorá vy
teká kráterom alebo trhlinami so
pečného kužeľa a ktorá po rozliati 
na povrchu stuhne 

lavica, pozri horná vrstva 
ľavotočivé lano 

lano, ktorého pramene stúpajú od 
pravej ruky k ľavej 

ľavý závit 
teleso vytvorené pohybom závitové -
ho profilu po ľavej skrutkovici (stú
pa sprava doľava) 

legenda = vysvetlivky (na mape) 
bližšie vysvetlenie dohovorených zna
čiek, farieb, čiar a pod. použitých vo 
výkresoch, diagramoch, na pláne, ma
pe atď. 

legovaná oceľ 
zliatina železa so zušľachťujúcim ko
vom 
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legovanie kovov 
pridávanie prísad (legúr) do roztave
ného kovu, čo rozličným spôsobom 
zlepšuje vlastnosti základného kovu 

legovanie striebra 
postup výroby zliatiny striebra s iným 
kovom 

legovanie zlata 
zlievanie zlata s inými kovmi 

lejárska forma 
súprava rámov z piesku, hliny ale
bo kovu vyplnených formovacou 
hmotou, v ktorej sa po sformovaní 
a vybraní modelu vytvorí dutina od
povedajúca tvaru budúceho odliatku 

lejárska panva 
prenosná nádoba z oceľového plechu 
zvnútra žiarnovzdorne vymurovaná, 
slúžiaca na dopravu kvapalného ko
vu od pece na miesto liatia 

lejärstvo 
činnosť súvisiaca s výrobou liatiny 

lezné oddelenie 
oddelenie jamy alebo komína, v kto
rom sú zabudované rebríky a odpo
čívadla na lezenie osadenstva 

lezný poklop 
uzáver prieleznéhO' otvoru v leznom 
oddelení jamy 

lezný stroj 
starobylé strojné zariadenie na me
chanické zostupovanie a vystupova
nie mužstva v zvislej jame; skladal 
sa z dvoch rovnobežných zvislých 
stúpadiel na celú výšku jamy, ktoré 
sa striedavo pohybovali na malú výš
ku; baník prešľapovaním zo stúpadlá 
na stupadlo buď zostupoval alebo, vy
stupoval 

liadok 
soľ kyseliny dusičnej (čílsky liadok 
NaNOs, nórsky liadok Ca(NOs)2 a lia
dok draselný KNOa zvaný sanitra) 

liach, pozri medený kamienok 
liatina 

druh nekujného technického, železa 
s obsahom C nad 1,7%, zväčša vo 
forme grafitu 

liatinová rúra 
dutý kovový valec rozličnej dĺžky, 
priemeru a hrúbky stien, zhotovený 
odlievaním z liatiny 

liaty betón = tekutý betón 
zmes cementu, ostridla (štrk a pie
sok) a vody; obsahuje 10 až 13% 
vody a spracúva sa len liatím 

libela = vodováha 
prístroj na určenie vodorovnosti po
mocou kvapaliny (s bublinou) uza
vretej vo vypuklej rúrkovej alebo 
kruhovej Sklenej nádobke 

lignit 
najmenej zuhoľnatený druh hnedého 
uhlia, drevitého vzhľadu; obsahuje 
veľa vody 

limbus 
kruhová časť teodolitu, s vyrysova-
nou uhlomernou skupinou 

limonit = hnedeľ (Fe20a . n H2O) 
železná ruda tvoriaca zmes koloid
ného hydroxydu železitého s kryštá
lovým; je hnedej až tmavočervenej 
farby 

lisovaná rašelina 
predsušená rašelina stlačená do roz
ličných tvarov 

lisované tvrdé sklo 
výrobok, ktorý vzniká lisovaním sklo
viny v hlinených alebo kovových for
mách, v ktorých sa rýchlo ochla
dzuje (je veľmi pevné a nie je kreh
ké) 

lisovanie 
proces spracovania kovov a zliatin 
(zväčša ocele) neprerušovaným tla
kom na hotové výrobky alebo polo
vý robky 

liter (1) 
objem 1 kg destilovanej, vody ma
ximálnej hustoty pri tlaku jednej 
atmosféry, 1 1 = 1,000027 dm3 

logaritmické počítadlo 
mechanická počtárska pomôcka s vy-
rysovanými logaritmickými stupni
cami 
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logaritmické tabuľky 
účelne zostavené prehľady logarit
mov a funkcií uhlov (doplňujú sa 
inými fyzikálnymi veličinami) 

lojový kahan 
jedna z najstarších osvetľovacích po
môcok v bani; skladá sa zo. skrinky, 
v ktorej bola umiestnená lojová 
sviečka 

lokalita 
miesto nálezu nerastu 

lokálna anomália geoelektrického poľa 
anomália geoelektrického poľa za
sahujúca územie o rozlohe do 1 km2 

lokomobila 
parný stroj prevozný na podvozku 

lopatový bager, pozri lyžicové rýpadlo 
lov jantáru 

dobývanie jantáru na morských bre
hoch 

ložisko 
prirodzené nahromadenie úžitkových 
nerastov, ktoré možno v priemyslo
vom rozsahu dobývať 

ložisková panva 
vložka z ložiskového kovu v ložisku, 
po ktorej sa bezprostredne otáča 
hriadeľ 

ložiskový kov 
Ikov na výrobu ložiskových panví; 
skladá sa z heterogénnej zmesi kry
štálov veľmi rozdielnej tvrdosti 

ložiskový štít 
bočná časť stroja, v ktorej je lo
žisko pre hriadeľ elektrického stroja 

ložný tlak 
tlak, ktorý vyvíja ťažké alebo tla
kom zaťažené bremeno na podložku, 
na ktorej je položené 

ložná žila 
žila, ktorá rovnako zapadá ako vrst
vy okolnej horniny 

lúčavka kráľovská 
zmes koncentrovanej kyseliny dusič
nej a kyseliny soľnej v pomere 1:3 

lúh 
v úpravníctve roztok hydroxydu; 
v baníctve sa používajú tuhé lúhy 

kyanidu draselného alebo sodného 
na lúhovanie zlata 

lúhovacia voda 
voda, ktorá sa používa na •rozpúšťa
nie nerastov v ložisku (napr. ku
chynskej soli) 

lúhovanie zlata 
rozdružovací spôsob, pri ktorom sa 
rozomletá rúbanina, obsahujúca voľ
né zlato, premiešava s roztokom 
kyanidu draselného; zlato sa rozpusti 
a z roztoku sa zráža zinkovým práš
kom 

lúhovňa 
úpravnícke oddelenie na získavanie 
voľného zlata z rudy rozpustením 
v roztoku kyanidu draselného alebo 
sodného a vyzräžanim zlata z roz
toku zinkovým práškom 

lumen 
jednotka svetelného toku (svetelnej 

energie) 
lupa 

zväčšovacia šošovka alebo celá sú
stava zväčšovacích šošoviek 

lupok 
íl spevnený horským tlakom, premie
šaný s uhlím, od ktorého má spra
vidla tmavé sfarbenie; používa sa 
v keramike (šamot, slinuté rezné 
doštičky atď.) 

lutna, správne vetračka 
lux 

jednotka osvetlenia; je to svetlosť 
plochy osvetlenej 1 Heŕnerovou svieč
kou vo vzdialenosti 1 m 

luxemburské surové železo 
druh lejárskeho surového železa pri
bližného chemického zloženia: 4% C, 
1,8 až 5,0% Si, 0,3 až 0,45% Mh, 
1,5 až 1,8% P a 0,03% S 

lyžica 
1. vrtný nástroj na čistenie počvy 

vývrtu od horniny, rozdrvenej dlá
tom 

2. nádoba stroja na uvoľňovanie a 
nakladanie nerastu 
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lyžicovanie 
ťažba vrtného kalu, vody alebo nafty 
z vrtu lyžicou 

lyžicové rýpadlo = lopatový bager 
stroj na uvoľňovanie, naberanie a 
nakladanie nepevných, prípadne roz
pojených hornín 

lyžicový vrták, pozri šapa 

magnetická buzola, pozri kompas 
magnetická deklinácia 

uhol medzi geografickým a magne
tickým poludníkom 

magnetická inklinácia 
uhol, ktorý zviera smer geomagne-
tickej intenzity s horizontálnou ro
vinou, meraný v rovine magnetické
ho poludníka 

magnetická kartografia 
náuka o mapách geomagnetických 
elementov 

magnetická permeabilita 
schopnosť prepúšťať magnetické čia
ry (vodivosť); je to veličina charak
terizujúca magnetické chovanie lá
tok 

magnetická poľná váha H 
horizontálna magnetická váha 

magnetická poľná váha Z 
vertikálna magnetická váha 

magnetická príťažlivosť 
prírodný zjav, pri ktorom sa pri
ťahujú (odpudzujú) feromagnetické 
telesá pôsobením magnetickej sily 

magnetická regenerácia 
proces očistenia použitej suspenzie 
ž ťažkokvapalinovej úpravne .od zne
čistenú! a oteru na magnetických 
rozdružovačoch, použiteľná vtedy, ak 
je suspenzoid zmagentizovateľný 
(napr. magnetit, ferosilícium atď.) 

magnetická susceptibilita 
pomer magnetizačnej intenzity k 
magnetizujúcej sile 

magnetické izoČiary 
spoločný názov pre izogóny, izoklíny 
a horizontálne a vertikálne izodyna-
my 

magnetický meridián 
priesečnica zemského povrchu so 
zvislou rovinou, preloženou ustále
nou deklinačnou magnetkou v urči-. 
tom mieste 

magnetické observatórium 
vedecký ústav, vybavený pozorovací
mi a meracími prístrojmi na pozoro
vanie zložiek zemského magnetizmu 

magnetické pole 
priestor v okolí elektrických prúdov 
alebo aj permanentných magnetov, 
v ktorom sa prejavuje pôsobenie 
magnetických síl 

magnetické pripojovanie 
pripojovacie meranie vykonané mag
netickými prístrojmi 

magnetické rozdružovanie 
rozdelenie banskej rúbaniny podľa 
kvality na úžitkovú a jalovú zložku 
na základe ich rôznych magnetických 
vlastností 

magnetické variácie 
časové zmeny zemského magnetické
ho poľa 

magnetický azimut = smerník 
uhlová odľahlosť daného smeru od 
smeru k magnetickému severu; veľ
kosť uhla sa berie v smere hodino
vého číslovania od smeru k magne
tickému severu až .po daný smer 

magnetický rovník 
čiara spájajúca na zemskom povrchu 
miesta nulovej inklinácie, maximál
nej horizontálnej zložky magnetic
kej intenzity alebo nulovej vertikál
nej zložky geomagnetickej intenzity 

magnetický rozdružovač 
Úpravnícke zariadenie pozostávajúce 
zo silného elektromagnetu, ktorý má 
schopnosť rozdružovať minerály s rôz
nou susceptibilitou 

magnetický teodolit 
prístroj na absolútne meranie mag
netickej deklinácie a horizontálnej 
zložky geomagnetickej intenzity 

magnetický usmerňovač 
magnetická pomôcka na orientáciu 
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meračského stroja vzhľadom na mag
netický sever 

magnetizácia 
spôsob, ktorým sa vyrábajú trvalé 
magnety z oceľových tyčí, podkov, 
lamel atď. 

magnetizmus 
náuka o magnetických úkazoch a o 
magnetických vlastnostiach látok 

magnetka 
účelne upravený magnet používaný 
pre orientačné a meračské účely 

magnetovcový piesok 
zrnkový magneťovec v naplaveninách 

magnetovec 
železná ruda, osemstenný železovec 

magnézia = pálená magnézia 
biely, kyprý, ľahký prášok (kysličník 
horeČnatý — MgO) vznikajúci pá
lením magnezitu (preto, sa volá aj 
pálená magnézia); používa sa ako 
žiaruvzdorná hmota a ako protijed 
pri otravách arzénom 

magnezit 
uhličitan horečnatý (Mg CCte); býva 
buď celistvý alebo kryštalický, bielej 
alebo sivej farby; slúži na výrobu 
žiaruvzdorných hmôt 

makroskopický 
viditeľný voľným okom 

malachit 
bázický uhličitan tneďnatý [CuCOa. 
.Cu(OH)2)]; tmavozelený nerast, vy
skytujúci sa ako druhotný nerast na 
meďnatých ložiskách 

malm 
geologický útvar bielej jury 

mamutie čerpadlo 
zariadenie na zvislé čerpanie kalov 
stlačeným vzduchom; skladá sa z 
dvoch do seba uložených rúr, zasa
hujúcich do kalového zásobníka; 
vnútornou rúrou sa vháňa stlačený 
vzduch a priestorom medzi vnútor
nou a vonkajšou rúrou stúpa zmes 
kalu a vzduchu 

manévrovacia brzda, pozri pracovná 
brzda 

mangán (Mn) 
sivobiely, veľmi tvrdý a krehký kov 
b. t. 1260° C; pre svoju krehkosť ne
má priame použitie, ale je veľmi dô
ležitým odkysličovadl'om a zliatino-
vou zložkou tvrdých ocelí a špeciál
nych druhov surového železa; v prí
rode sa vyskytuje najčastejšie v zlú
čeninách MnO» (burel) a MnS2 (man
gánový kyz) 

mangánové surové železo 
surové železo s obsahom mangánu 
od 1 až do 90%; rozdeľuje sa na 
obyčajné (do 6% Mn), špeciálne (od 
6 do 20%) a feromangán (od 20 do 
90% Mn) 

mapa banských mier 
druh mapy, na ktorej sú vyznačené 
hranice banských mier 

mapa vetrania 
grafické mapové znázornenie pod
zemných diel v mierke 1: 1000 so 
zaznačením smeru veterných prúdov 
a všetkých zariadení na vetranie ba
ne 

mapovanie 
súhrn meračských prác konaných 
za účelom vyhotovenia .mapy 

mariánske sklo 
priezračná a štiepateľnä odroda sad
rovca (chemické zloženie CaSCk .2H>o 
— síran vápenatý) 

markazit (Fe Sa) 
nerast líšiaci sa od pyritu tvarom 
kryštálov; markazit je kosoštvorco
vý, pyrit je sústavy kubickej 

mastencovä bridlica 
metamorfovaná hornina belavej až 
zelenkavej farby; hlavnou súčiastkou 
je mastenec, amfibol, aktinolit, mag
netit, pyrit a i. 

mastencovä rula 
hornina obsahujúca hlavne rulu, v 
ktorej je primiešaný mastenec 

mastenec 
vodnatý kremičitan horečnatý [HaMgs 
(SiCU], na ohmatanie mastný; vzdo
ruje kyselinám a vysokým teplotám; 
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používa sa najmä v keramike, v che
mickom priemysle, klobučníctve a 
pri výrobe dechtovej lepenky 

mastenička 
sklená alebo kovová nádržka obsa
hujúca mastivo na mastenie trúcich 
sa strojových častí 

mastenie lana 
ochrana lana pred korozívnymi vplyv
mi, pred zvýšeným opotrebovaním a 
na zmiernenie vzájomného trenia 
drôtov v lane 

mastiaci žliabok 
drážka, ktorou sa roznáša mastiaci 
olej po trecej ploche 

mastivo 
mastiaca látka na zníženie trenia na 
stykových plochách pohybujúcich sa 
strojových častí 

matematické kyvadlo 
myslené, abstraktné kyvadlo, pozo
stávajúce z jediného hmotného bo
du, zaveseného na bezhmotnej, do
konale nerozťažnej a ohybnej niti 

materský lúh 
kvapalina, ktorá ostáva po kryšta
lizácii, t. j . po vylúčení kryštálov 

matica 
súčiastka maticového skrutkového 
spojenia; v otvore matice je závit, 
ktorý objíma závity svorníka; tvar 
matíc je rôzny podľa účelu použitia 
(šesťhranný, štvorhranný, krídlový, 
korunkový) 

matrica (pri kopírovaní) 
priesvitný papier alebo iné hmota, na 
ktorú sa prekopíruje kresba z ori
ginálu; používa sa na rozmnožova
nie kresby 

matrica briketovacieho lisu 
pevná časť lisu, ktorá je v priamom 
styku so stlačovaným materiálom a 
razidlom 

matrika mužstva 
zoznam pracovníkov na banskom zá
vode so základnými údajmi o kaž
dom pracovníkovi 

mäkká spájka 
zliatina olova s cínom, používaná 
ako prídavný materiál pri spájko-
vaní 

mäkký betón = plastický betón 
zmes cementu s pieskom, štrkom a 
vodou, obsahujúca 7 až 10% vody 

medená spájka 
zliatina obsahujúca 42 až 54% medi, 
zvyšok do 100% je zinok (v pod
state mosadz) 

medená zeleň, pozri banská zeleň 
medené granálie 

drobné kúsky medi guľatého tvaru, 
ktoré sa používajú v laboratóriách 
a v chemickom priemysle 

medené okoviny, pozri spálená meď 
medenka = patina 

chemická zlúčenina, v podstate zása
ditý uhličitan meďnatý [Cu.2(OH)2COs], 
zelenej farby, ktorá vzniká účinkom 
atmosferického CO2 a H2O na meď 

medený kamienok = kamienok = liach 
poloprodulkt, ktorý vzniká pri spra
covaní medených rúd tavením v šach
tových peciach, skladá sa zo. zmesi 
sírnikov, medi a železa (CuaS . FeS) 
s obsahom asi 30% Cu 

medveď = sviňa = vlk 
kov stuhnutý v nísteji vysokej alebo 
šachtovej pece v dôsledku porucho
vého procesu 

medzinárodný meter (.pozri aj ideálny 
meter) 
vzdialenosť dvoch vrypov (indexov) 
pri 0° C na piatinovoirídiovej profilo
vej tyči, uloženej v Paríži; je to 
0,99980. 10 -7 časť zemského kva-
drantu 

medziobzor 
jedno alebo viac dlhých banských 
diel, ktoré sú razené medzi dvoma 
hlavnými obzormi; robí sa na uľah
čenie vetrania a lokálnej dopravy 

medziobzorová chodba 
dlhé banské dielo razené v úrovni 
medziobzoru; slúži na uľahčenie do-
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pravý a vetrania, niekedy aj na prie
skum ložiska 

medziprodukt 
produkt rozdružovania, obsahujúci 
kusy úžitkového nerastu prerastené 
jalovinou 

medzník = hraničník 
znak hranice; tvorí ho kameň, želez
ná rúrka, nasypaný kopec, kôl, strom 
alebo prirodzený predmet 

mechanické prezvislicovanie 
druh prezvislicovania vykonaného po
mocou olovníc 

mechanický plavákový regulátor 
regulačný prístroj určujúci množstvo 
odvádzaných produktov zo sadzačky 
otváraním výpustného otvoru 

membrána 
gumová, kožená alebo oceľová blana 
v membránovom čerpadle 

membránová sadzačka 
sadzačka ma rozdružovanie rúd do 
maximálnej zrnitosti 16 mm, pri 
ktorej sú pohyby piesta nahradené 
automaticky regulovanými pohybmi 
gumových alebo kožených membrán 

membránové čerpadlo 
čerpacie zariadenie na vodu a mútne 
kvapaliny; nasávanie, výtlak sa deje 
pohybovaním membrány 

menič prúdu 
rotačný elektronický alebo stykový 
usmerňovač striedavého' prúdu 

meračská svorka 
jednoduchá pomôcka z plochého pe
ra v podobe ostrého V, zamedzujúca 
skĺznutie závesnej buzoly alebo zá
vesného sklonomera po> šikmo napnu
tej šnúre 

metrická sústava 
dlžková sústava, ktorá má ako. zá
klad dĺžku jedného' metra, odvode
ného z rozmerov zeme 

menovitá nosnosť lana 
súčin súčtu menovitých prierezov 
všetkých nosných drôtov v lane a n 
menovitej pevnosti -nosných drôtov 
(v kg/mms) 

merací mostík 
jedna z meračských metód v elektro
technike na stanovenie elektrického 
odporu, indukčnosti, kapacity a pod, 

meračská koza 
podstavec na štyroch nohách, použí
vaný pri meraní smeru aiebo sklonu 

meračská lata 
drevená lata opatrená dlžkomerným 
delením, ktorá slúži ako pomôcka na 
meranie dĺžok; v baníctve sa použí
va najčastejšie pár dvojmetrových 
lát a meranie sa vykonáva pozdĺž na
pnutej šnúry 

meračská lavica 
účelne upravená drevená lavica, po
užívaná pri meraní v nízkych ban
ských priestoroch 

meračská metóda 
vhodne upravený meračský postup,, 
pri ktorom sa meraním zisťuje hľa
daná veličina — dĺžka, uhol atď. 

meračská pomôcka 
rozličné jednoduché prístroje, použí
vané pri meračských prácach 

meračské pásmo 
oceľový, invarový alebo plátený pás 
opatrený dĺžkomernou stupnicou, ako 
pomôcka na meranie dĺžok 

meračský prístroj 
pomocné meračské zariadenie na do
siahnutie určitého meračského, vý
sledku jednoduchými metódami 

meračská reťaz 
kovové dĺžkové meradlo s dlhými 
drôtenými ohnivami, ktoré sa v mi
nulosti používalo na dĺžkové mera
nie 

meračská rozpera 
drevená alebo výsuvná kovová roz-
pona na pripevnenie meračských stro
jov a pomôcok 

meračská rysovacia doska 
drevená doska' na rysovanie plánov; 
býva umiestnená obyčajne v hori
zontálnej polohe 

meračská skrutka 
pomôcka používaná na stabilizovanie 
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bodov, zachytenie meračskej šnúry 
a pod; jeden koniec je vhodne upra
vený pre meračské účely, druhý mä 
závit na zaskrutkovanie do dreva 

meračská stolička 
vhodne upravená stolička pre me
ranie v podzemí, najmä v nízkych 
chodbách 

meračská šnúra 
tenký, husto tkaný konopný povraz 
napínaný ako spojnica dvoch sused
ných meračských bodov 

meračská značka 
viditeľný znak, stabilizovaný alebo 
písaný, ktorý slúži na meračské úče
ly 

meračské koleso 
spravidla .oceľové koleso o určitej 
obvodovej dĺžke (1 m; 2 m); na 
meranie dĺžok 

meračské stanovište 
miesto postavenia meračského stroja 

meračský klinec 
klinec vypracovaný do oka a použí
vaný pri meraní dĺžok 

meračský kolík 
drevený kolík na dočasné vyznačenie 
bodu pri meraní v teréne 

meračský stôl 
geodetický prístroj, pomocou ktoré
ho možno graficky riešiť všetky úlo
hy súvisiace so zostrojením situač
ného plánu hneď v poli pri meraní; 
skladá sa zo stojanu, rysovacej dosky 
a zo zámerného príslušenstva 

meračský stroj 
stroj na presné meranie príslušných 
meračských veličín 

meračský ťah 
sled meračských bodov polygónových, 
výškových a pod., ktorý slúži na me
račské účely 

meračský zápisník 
účelne zostavený zápisník, do kto
rého sa zaznačujú hodnoty namerané 
v bani alebo teréne (prípadne vypo
čítané v kancelárii) a jednoduché 
popisové náčrty 

meranie 
určovanie hlavných geodetických 
prvkov (uhlov a dĺžok) v určitých 
jednotkách 

meranie banských vetrov 
meranie rýchlosti teploty a vlhkosti 
veterného prúdu v bani 

meranie teodolitom 
meračský úkon, pri ktorom sa po
užíva teodolit 

meranie uhlov 
meračský výkon, pri ktorom zisťu
jeme pomocou prístrojov a pomôcok 
veľkosť uhlov, ktoré zvierajú dané 
smery medzi sebou 

meranie uhlov násobením, pozri repe-
tícia 

meridián, pozri poludník 
merná váha nerastu 

číslo, ktoré udáva, koľko, ton váži 
1 m s celistvého nerastu 

sypnä váha nerastu 
Číslo udávajúce, kolko ton váži 1 m* 
nasypaného nerastu 

merné = merný poplatok (zast.) 
štátny poplatok z banských mier 

metal oid 
názov pre nekov (nie celkom správ
ny) 

metamorfovaná hornina •= premenená 
hornina 

hornina, ktorá sa vytvorila tlakovým 
alebo tepelným účinkom z usadených 
hornín alebo z hornín vyvretých; 
skladá sa teda z tých istých nerastov, 
z .ktorých vznikla 

metán (CHi) = banský plyn 
uhlovodík, ktorý sa vyskytuje v 
uhoľných, niekedy rudných a soľných 
baniach, sprevádza naftové ložiská, 
je v sopečných plynoch, vystupuje 
z trasovísk (preto sa volá aj bahen
ný plyn); so vzduchom (4,5—15% 
CH4) tvorí prudko výbušnú zmes; 
je to plyn bez farby, chuti a zá
pachu, ľahší ako vzduch, hustoty 
0,5545; má vysoké spalne teplo (1 
m 8 do 10500 kcal) 
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meter 
1. základná dĺžková jednotka, defi

novaná všeobecne ako desaťmi-
liontá časť zemského' kvadrantu 
(štvrťkruhu); presnejšia definícia: 
medzinárodný meter je dĺžka me
dzi dvoma čiarkami na strednom 
rebre tyče medzinárodného pro
totypu, pri 0° C vyhotoveného 
z platinirídia; (uložený je v Pa
ríži), 

2. dĺžka počtu 1,553.164,13 svetelných 
vlnových dĺžok červenej kadmio-
vej čiary Cd I, meranej vo vzdu
chu pri t = 15° C a- tlaku 760 
mm Hg (ortuťového stĺpca) 

metóda nasýteného telesa 
geoelektrická metóda vyšetrujúca 
priebeh elektrického poľa vzniknu
tého vovádzaním prúdu do určitého 
geologického, elektricky 'odlíšeného 
útvaru 

metóda najmenších štvorcov 
počtársky postup na určenie naj
pravdepodobnejšej hodnoty pozoro
vanej veličiny s použitím nadbytoč
ného merania 

metóda spontánnej polarizácie 
geofyzikálna metóda vyšetrujúca tie 
anomálie geoelektrického poľa, ktoré 
sú spôsobené spontánnou polarizáciou 

metrická miera 
dĺžková miera, ktorej jednotkou je 
1 meter 

mezozoikum = druhohory 
geologické obdobie po paleozoiku; za
hrnuje trias, juru a kriedu 

miargyrit 
sírnik antimonito-strieborný (AgSbS2) 

mierka 
pomerné číslo, ktorým sa udáva po
mer zmenšenia (zväčšenia) dlžkové-
ho dielka na mape (obraze) k dĺžko-
vému dielku v skutočností (napr. 
1:10, 1:1000 sú veľké mierky, — 
1:12.000, 1:200.000 sú malé mierky) 

mikromanometer 
merací prístroj na meranie malých 
tlakových rozdielov 

mikrometrickä skrutka (v meračstve) 
skrutka s veľmi presnými závitmi 
o malom stúpanä; je to súčiastka. 
presného meracieho zariadenia po
užívaná na jemné pohyby 

mikrometrické hmatadlo 
meradlo s mikrometrickou skrutkou; 
používa sa na presné meranie prie
meru, hrúbky predmetov 

mikrón 
jedna tisícina milimetra, resp. mi
lióntina metra; označuje sa [t 

mikroskop 
optický prístroj na mnohonásobné 
zväčšenie pozorovaných predmetov, 
ktoré sa dosiahne kombináciou šo
šoviek v okulári a v objektíve 

milierové uhlie 
drevné uhlie vypálené za nedostatoč
ného prístupu vzduchu v milieroch 

milierové uhlie z rašeliny 
uhlie, ktoré sa získava pálením ra
šeliny za nedostatočného prístupu 
vzduchu 

miligal 
praktická jednotka zrýchlenia tiaže 
(tisícina galu) 

milimikrón 
jedna milióntina milimetra, resp. jed
na miľiardina metra; označuje sa 
| im [t 

milsekundové odpaľovanie 
odpaľovanie väčšieho počtu náloží 
v krátkych časových intervaloch (ti
sícinách sekundy — milsekundách),. 
aby sa dosiahlo zníženie detonačných 
účinkov, zlepšenie kusovosti odpaľo-
vanej horniny a zníženie spotreby 
trhavín 

milsekundový odpaľovací stroj 
prístroj na elektrické odpaľovanie 
náloží, odstupňované v nepatrných 
časových intervaloch, meraných v mil
sekundách (tisícinách sekundy) 
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mma 
1. sústredená nálož trhaviny, ulo

žená na koncoch špeciálne vyra
zených chodieb, používaná na ko
morový odpal, 

2. nálož uložená do zárezu na spod
ku tesne pred čeľbou, ktorá sa 
používa na odhodenie rozpojenej 
horniny od čeľby po odpálení 

mincové zlato 
zmes zlata (asi 90%) a medi, použí
vaná obyčajne na razenie mincí a 
v klenotníctve 

minerálna voda 
voda so značným obsahom rozpuste
ných minerálnych solí; často býva 
nasýtená rôznymi plynmi 

minerálny decht 
čierna, hustá kvapalina typického 
dechtového zápachu, obsahujúca asi 
150 rozličných zlúčenín, spracúvaná 
frakciovanou destiláciou na minerál
ne oleje 

minerálny olej = nerastný olej 
zmes kvapalných uhľovodíkov; v prí
rode sa vyskytuje ako nafta 

minerálny prameň 
prameň, z ktorého vyviera voda so 
značným obsahom rozpustených mi
nerálnych solí, často s obsahom ply
nov 

mineralógia 
veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ne
rastov, ich morfologických, fyzikál
nych, chemických vlastností a ich 
vznikom a výskytom v prírode 

mineralogická zbierka =• nerastná 
zbierka 

systematické usporiadanie vzoriek ne
rastov v miestnostiach 

mineralogický vvskvt 
prirodzené nahromadenie minerálov 
a úžitkových nerastov, ktoré sa ne
dajú dobývať v priemyslovom rozsa
hu 

mineta = semienkový hnedeľ 
(Fe20a. nHaO) 
jemnozrnná hlinitá odroda hnedeľa 

minimálna kovnatosť, pozri kritická 
kovnatosť 

mínium (PbsOi) 
prášková hmota červenej farby (or-
toolovičitan olovnatý alebo kysličník 
olovnato-olovičitý), vznikajúca fúka
ním stlačeného vzduchu na roztavené 
olovo pri teplote 500° C; používa sa 
ako základová farba na oceľ 

minútový výkon 
množstvo práce vykonanej za minútu 

miocén 
geologický útvar mladších treťohôr 

mirabilit, pozri Glauberova soľ 
mlatok 

druh kladiva, ktorým sa udiera na 
oceľový klin (želiezko) pri odlamo--
vaní horniny 

mletie rúd a uhlia 
rozdrobovanie rudy alebo uhlia na 
zrno pod 1—2 mm, aby sa umož
nilo ďalšie spracovanie, prípadne 
priemyslové použitie 

mliečne sklo 
matné sklo, ktoré tlmí svetlo žia
roviek, ale súčasne umožňuje veľká 

• rozptýlenie svetla v priestore 
mnohotvárnosť, pozri polymorfia 
mocnosť ložiska, pozri hrúbka ložiska 
mocnosť sloja, pozri hrúbka sloja 
mocnosť vrstvy horniny, pozri hrúbka 

vrstvy horniny 
modifikujúce pomocné flotačné prísady 

prísady, ktoré dávajú rmutu požado
vanú alkalitu alebo kyslosť vhodnú 
pre selektívnu fíotáciu minerálov, za
medzujú tvorenie olejových emulzií 
a koloidných zhlukov a regulujú kon
centráciu vodíkových iónov v rmute 

modrá skalica 
síran meďnatý (Cu SO4. 5HsO); po
užíva sa ako aktivizujúca flotačná 
prísada v úpravníctve, v chemickom 
priemysle a v poľnohospodárstve (na 
dezinfekciu viniča) 

modrotlač 
druh svetlej tlače, pri ktorej vzni
ká biela kresba na modrom podklade 
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molekula 
chemický jedinec, ktorý vzniká zo
skupením atómov do celkov schop
ných samostatnej existencie 

molekulová váha 
súčet atómových váh atómov, ktoré 
tvoria molekuly 

mokrá úprava 
zušľachťovaeí proces úžitkových ne
rastov v kvapalnom prostredí 

mokré rozdružovanie 
rozdeľovanie banskej rúbaniny po
dľa kvality na zložku úžitkovú a ja
lovú v mokrom prostredí, t. j . vo 
vode alebo inej kvapaline, prípadne 
v ťažkej kvapaline 

mokré triedenie 
triedenie rudy alebo uhlia podľa 
zrnitosti za prítomností vody 

mokrý splav 
úpravnícke rozdružovacie zariadenie 
tvaru obdĺžnikovej mierne naklone
nej dosky, ktorá kývavo kmitá v 
smere dlhšej osi obdĺžnika v hori
zontálnej rovine; jemnozrnná rúba
nina je na splav naplavovaná vodou 
a rozdružuje sa na zložku úžitkovú 
a jalovú, často aj na meďziprodukt 

moldavit = vltavín 
druh sopečného skla hnedozelenkavej 
farby, pravdepodobne planetárneho 
pôvodu 

mŕtvy chod 
pohybová vôľa v mechanizme medzi 
hnacou a hnanou časťou, ktorá vzni
ká výrobnou nepresnosťou alebo opo
trebením 

myslená hĺbka závitu 
výška mysleného profilu závitu, kol
má na os závitu 

mzdový fond 
úhrn plánovaných, prípadne vypla
tených miezd a mzdových náležitostí 
v závode 

mzdový fond učňov 
súhrn miezd učňov podľa plánované
ho stavu učňov a tarifných sadzieb 

mzdový fond úradníkov 
úhrn miezd úradníkov podľa organi
začnej schémy a schválených slu
žobných platov, včítane platov za za
stupovanie, za riadne a mimoriadne 
dovolenky, za vyučovanie učňov, za 
kurzy atď. 

nabijak 
drevená tyč na zasúvanie nálože s 
upchävkových šúľkov do vývrtu a na 
ubíjanie upchávky 

nabíjanie 
akumulovanie elektrickej energie buď 
v akumulátoroch alebo v kondenzá
toroch 

nabíjanie vývrtu 
postupné zasúvanie jednotlivých ná-
ložiek trhaviny do vrtu a upchanie 
vrtu 

nabitá vrtná diera 
v hornine vyvŕtaná diera s uloženou 
náložou výbušniny, iniciačným pro
striedkom a upchávkou, t. j . diera 
pripravená na .odpálenie 

náboj = hlava kolesa 
stredná časť kolesa, uspôsobená tak, 
aby sa dala nasadiť na hriadeľ 

náčrt (v meračstve) 
plán vyhotovený v teréne, kde sú 
čiarami a číslami znázornené pred
mety tak, aby sa neskoršie mohli 
urobiť presné výpočty, mapy atď. 

náčrt banských mier 
predbežné vyrysovanie a ©kótovanie 
banského poľa, resp. jednotlivých 
banských mier v určitom pomere 
zmenšenia 

náčrt porubu 
obraz porubu obsahujúci hrúbku a 
kvalitu nerastu, kvalitu nadložia a 
podložia, úklon žily alebo ložiska, 
spôsob dobývania nerastu, výstuž do
bývacieho priestoru, odťaženia ne
rastu, spôsob vetrania, prípadne od
vedenia vody a plynov 
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nádejná žila 
1. chudobná žila s rastúcou kov-

natosťou 
2. žilný pásik, ktorý nasadzuje (hrub-

ne) 
nadir 

bod na oblohe, ku ktorému mieri 
smer zemskej tiaže v .pozorovacom 
mieste 

nadložie 
vrstvy ležiace nad ložiskom úžitko
vého nerastu 

nadložnä hornina 
hornina, ktorá sa nachádza nad lo
žiskom 

nadložný sloj 
sloj, ktorý sa nachádza nad iným 
slojom 

nadložný odžilok 
odštiepenie rudnej žily (menších roz
merov) od materskej žily do. nadlož-
ných hornín 

nadložný prekop 
chodba razená v madložných horni
nách ložiska 

nadmorská výška bodu 
závislá 'Odľahlosť bodu od základnej 
plochy (nulovej hladiny) 

nádoba akumulátora 
nádoba obsahujúca kladné i záporné 
dosky a elektrolyt; pri alkalických 
článkoch býva zo železného ponlklo-
vaného plechu, pri olovených aku
mulátoroch býva z izolantov; podľa 
článku môže byť nádoba jednokomo-
rová, dvojkomorová a viackomorová 

nadroátný materiál 
materiál, ktorý pri triedení na rošte 
neprepadol cez medzery medzi rošt-
nými tyčami 

nadsitné = nadsitný materiál 
materiál, ktorý neprepadne otvorom 
sít a zostáva na povrchu sita 

nadsitný materiál, pozri nadsitné 
nafta, správne ropa 
naftalín 

zložitá organická látka vyrobená 
z kameňouhoľného dechtu; pridáva 

sa do bezpečnostných trhavín; su
rové naftalinové oleje tekutej i tu
hej formy používajú sa najmä ako 
palivo 

naftovod 
zväčša železné (aj drevené) potrubie, 
zakopané asi 1 —1.5 m do zeme 
alebo vedené na povrchu i nad po
vrchom; slúži na dopravovanie nafty 

naftový rušeň 
stroj so spaľovacím motorom pohá
ňaným naftou, ktorá sa pod tlakom 
vstrekuje do explóznej komory a. za
paľuje sa kompresným teplom 

náhrada mzdy 
príjem zamestnanca za obdobie, v 
ktorom má zákonom ospravedlnenú 
neprítomnosť v práci 

nakladací priestor 
dopravný obsah vozidla v m3 

nakladacia plocha 
dopravná plocha vozidla v m 2 

nakladač 
1. stroj na nakladanie horniny alebo 

úžitkového nerastu 
2. robotník, ktorý nakladá nerast na 

dopravný prostriedok (ban. vozík, 
pás, hrablový dopravník atď.) 

nakladanie 
úkon, ktorým sa na dopravu určený 
materiál premiestňuje na dopravný 
prostriedok; môže byť ručné alebo 
mechanické 

náklady na udržiavanie bane 
výdavky na opravy banských prie
storov a zariadení v bežnej prevádzke 

nákova 
oceľové teleso, na ktorom sa kujú 
oceľové súčiastky 

nálevka 
drevená alebo plechová nádrž lieviko
vitého tvaru používaná v úpravnictve; 
rmut vstupujúci do nálevky rozdeľu
je sa tak, že rýchlejšie padajúce 
zrnká klesajú ku dnu a sú vynášané 
rúrkou, ľahšie substancie pretekajú 
s prebytočnou vodou okrajom nálev
ky 
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nálezisko úžitkového nerastu 
miesto v teréne, na ktorom bol prie
skum alebo náhodilé zistený výskyt 
úžitkového nerastu 

nálož 
viacero náložiek trhaviny s prostried
kom ma vyvolanie výbuchu buď vo 
vývrte alebo priložené k povrchu ob
jektu 

náložka 
jednotlivý valček trhaviny obalený 
parafínovým papierom; viacerými ná-
iožkami nabíjame vývrty pri trhavých 
prácach 

nános, pozri usadenina 
napájacia voda 

voda používaná na napájanie parných 
kotlov ako náhrada za vodu, ktorá 
sa premenila na paru 

napájacie potrubie 
potrubie na prívod napäjacej vody do 
parného kotla 

napínacia kladka 
kotúč so žliabkom alebo bez žliabka 
na vyrovnávanie zmien napätia a na 
vyvodenie stáleho napätia v hnacom 
lane alebo remeni 

napínacie zariadenie 
zariadenie na vyrovnanie predĺženia 
a na napínanie lana, pásu alebo re
meňa, hnaného trecím kotúčom ale
bo bubnom 

napínací meračský kolík 
meračská pomôcka pri meraní dĺžok 
na napnutie koncov pásma závažím 
a na jeho udržovanie v napnutom 
stave; v podstate je to na trojnožke 
upevnená kladka 

naplavenina 
sedimentárna hornina vzniknutá na-
plavením a usadením činnosťou vo
dy 

náplňová hutnosť 
pomer váhy trhaviny (v kg) k ob
jemu vývrtu (v litroch), v ktorom 
sa výbuch odohráva; objem zaplnený 
upchávkou sa do objemu vývrtu ne
počíta 

narazenie rudnej žily (sloja) 
dosiahnutie žily alebo sloja preko-
pom hnaným z povrchu alebo od 
určitého banského diela (jamy, štôl
ne) 

nárazisko 
rozšírený priestor, vylomený na tom-
ktorom obzore jamy a bezprostredne 
priľahlé chodby (obehy a pod.) 

närazný stojan 
skupina drevených klátikov, na kto
ré pri hlbinnom vŕtaní naráža zadný 
koniec vahadla; nárazom vzniká od-
razný otras, ktorý umožňuje vrtmaj-
strovi ľahšie pomknúť vrtný riad 
z oďpaďäkovej lavice 

nárazová vŕtačka = nárazové vŕtacie 
kladivo 

vzduchom alebo elektrinou poháňaný 
mechanický nástroj na vŕtanie v hor
ninách pomocou nárazov s pootáča-
ním vrtáka, ktorý je pevne spojený 
S piestom stroja 

nárazové osievadlo 
trasľavé ploché osievadlo, vykonáva
júce kývavé pohyby na pružinových 
závesoch alebo podstavcoch; výkyvy 
jedným smerom spôsobuje náraz pal
ca otáčajúceho sa hriadeľa na ná
razník sitového rámu; spätný pohyb 
vyvolávajú pružiny 

nárazové vŕtacie kladivo, pozri nára
zová vŕtačka 

nárazové vŕtanie 
vŕtanie založené na princípe odse-
kávania horniny na počve vrtu ná
razmi ostria dláta, ktoré sa vždy 
o určitý celok pootočí 

nárazový splav 
splav, ktorého výkyvy v horizontál
nej rovine sú spôsobené nárazmi pal
ca na otáčajúcom sa hriadeli o ná
razník na doske splavu; spätný po
hyb vyvolávajú pružiny, na ktorých 
splav spočíva 

nárazník vozidla 
drevený trámec alebo oceľový nos
ník na zachytenie horizontálnych ná

razov, ktoré sa ním prenášajú na 
rám vozidla; je buď pevný alebo pru
žinový 

narážacie zariadenie 
1. mechanizmus na nasunovänie pl

ných vozíkov do klietky, pričom 
sa prázdne súčasne vysunú z kliet-
ky 

2. mechanizmus na vtláčanie stude
ného materiálu do pece a na vy
tláčanie rozžeraveného materiálu 
z pece 

narážač 
robotník, ktorý nasunuje plné a vy-
sunuje prázdne vozíky z klietky 

narážanie 
ručné, alebo mechanické nasunovänie 
a vysunovanie banských vozíkov do 
klietky a z klietky 

násada 
drevená rukoväť ručného náradia (lo
paty, kladiva, motyky a pod.) 

nasadenie rudy 
objavenie sa rudy v čeľbe chodby 

násadný kyvelážny veniec 
prvý dolný veniec vodotesnej želez
nej jamovej výstroje, zvanej kyve-
láž s ostrím po obvode 

nastavená smena 
smena predĺžená z bezpečnostných 
dôvodov na dokončenie banských 
prác; tiež smena na udržanie cyklu 

nastavovacia skrutka 
skrutka, ktorá udržuje jednu sú
čiastku v určitej polohe alebo vzdia
lenosti od druhej 

nástrojová oceľ 
veľmi tvrdá oceľ používaná na obrá
bacie nástroje 

násypné zariadenie 
mechanizmus na nasýpanie sypkých 
hmôt, určených na ďalšie spracova
nie alebo dopravu 

násypný žľab 
kratšie oceľové korýtko, ktorým sa 
materiál privádza na dopravný pro
striedok 

nasýtený roztok 
roztok, ktorý obsahuje také množ
stvo rozpustenej látky, že už jej ne
môže viac prijať á rozpustiť 

nasýtený soľný roztok 
vodný roztok kuchynskej soli, ktorý 
už neprijíma do seba ďalšiu soľ 

natrolit 
minerál zloženia Naa Ala Sis O10. 
. 2H2O, vyskytujúci sa v dutinách ča
dičov a zneicov 

nátronové vápno 
zmes páleného vápna haseného hydro-
xydom sodnatým (CaO, NaOH), kto
rá vo filtri dýchacieho prístroja po
hlcuje z vydychovaného vzduchu ky
sličník uhličitý (Coa) 

návesť — signál 
dohovorený znak na patričnú do
pravnú operáciu 

návesteníe, pozri signalizácia 
návestná lampa, pozri signálová lampa 
návestná tabuľa 

doska na närazisku strojovej dopra
vy, na ktorej je prehľad používaných 
návéstí a legenda k týmto signálom, 
ktoré sa, používajú pri jednotlivých 
dopravných úkonoch 

návestné zariadenie, pozri signalizačné 
zariadenie 

navlhčovanie uhoľného prachu 
postrekovanie uhoľného prachu vo
dou na zabránenie jeho rozvíreniu 

nedobývateľnosť 
nemožnosť docieliť z montamisticko-
geologických a hospodárskych príčin 
rentabilitu pri dobývaní úžitkového 
nerastu 

nedobývateľný nerast 
časť alebo celé ložisko úžitkového 
nerastu, kde by náklady na dobýva
nie prekročili toho času stanovenú 
rentabilitu 

nedopraženie rudy 
nedokonalý proces praženia, ktorý 
je často prípravou pre ďalšie špe
ciálne (tzv. chloračné) praženie 
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nedotknuté ložisko = neporušené lo
žisko = panenské ložisko 

substancia úžitkového nerastu v lo
žisku, ktorého dobývanie sa ešte ne
začalo 

nedotknuté pole = neporušené pole 
substancia úžitkového' nerastu istého 
úseku v ložisku, ktorá doteraz ne
bola dobývaná 

nehomogénne pole 
pole, ktorého intenzita sa mení 

nechránený panelový rozvádzač = 
otvorený panelový rozvádzač 

rozvádzač, ktorý vzadu a po bokoch 
nie je ochránený pred dotykom a 
pred vnikaním cudzích predmetov 

nekonečná reťaz 
reťaz, ktorej oba konce sú spojené 

nekonečné lano 
lano, ktorého konce sú spojené do 
uzavretého kruhu; používa sa ako 
ťažné lano na lanových dráhach 

nenabitý vývrt 
• voľný vývrt, v ktorom nie je trhavi

na 
neokóm 

vrstvy spodnokriedových hornín, vy
skytuje sa vo švajčiarskom jure 

neolit 
pomerne vzácna hornina (odroda az
bestu) patriaca do skupiny serpen
tínu 

neopracovaný predmet 
predmet (povrch predmetu, prípadne 
Časť povrchu), ktorý nebol mecha
nicky opracovaný; neopracovaný po
vrch vznikne valcovaním, kovaním, 
liatím a pod. 

neozoikum, pozri kenozoikum 
nepodarok 

závadný výrobok, ktorý kvalitou ale
bo svojimi rozmermi neodpovedá 
predpísaným požiadavkám 

nepoddajná výstuž 
výstuž, ktorá sa neprispôsobuje tla
kom hornín 

nepolarizovateľná elektróda 
kovová (najčastejšie medená, zinko

vá) elektróda, ponorená do nasýte
ného roztoku vlastnej soli v nádobe 
s pórovitými stenami 

neporušené ložisko, pozri nedotknuté 
ložisko 

neporušené pohorie 
pohorie, ktoré ostalo v pôvodnom 
uložení, t. j . pohorie, na ktoré ne
pôsobili erozívne, zvetrávacie, ter
mické ani dynamické vplyvy 

neporušené pole, pozri nedotknuté pole 
nepretržitá prevádzka 

neprestajná výroba včítane sviatkov 
a nediel 

nepriame meranie 
zisťovanie neznámej veličiny, ktorá 
je v známom vzťahu s priamo me
ranými veličinami 

nepriamy výplach, pozri obrátený vý
plach 

nepriamy zalom 
zalom vytvorený odpálením vývrtov 
vŕtaných pod úklonom k osi banské
ho diela 

neprístupné pole 
doteraz neotvorené pole alebo pole 
z bezpečnostných dôvodov vylúčené 
z dobývania (zatopené, vodnaté, za-
plynované, pre požiar zatvorené, ne-
porubovateľné pre ochranu minerál
nych prameňov atď.) 

nerast 
homogénna prírodnina určitého che
mického zloženia, majúca na zákla
de zákonitej atómovej stavby urči
té geometrické a fyzikálne vlastno
sti 

nerastná farba 
farba vyrobená z nerastnej hmoty 

nerastná otvärka 
komplex prác spojený s razením ban
ských diel na sprístupnenie ložiska 
úžitkového nerastu 

nerastná zbierka, pozri mineralogická 
sbierka 

nerastná žila 
rudná výplň trhliny v hornine vyvo
lanej tektonickými pochodmi 
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nerastné ložisko 
prirodzené nahromadenie úžitkového 
nerastu v zemskej kôre v priemysl-
ne dobývateľnom množstve 

nerastný nález 
v prírode sa vyskytujúce ložisko 
rúd, úžitkových nerastov alebo zme
si nerastov, ktoré bolo nájdené ku-
taním alebo náhodne 

nerastný olej, pozri minerálny olej 
nerozpustnosť 

schopnosť niektorých chemických zlú
čenín zachovávať vo vode svoje pô-

1 vodné skupenstvo bez toho, že by 
vytvorili roztoky 

Neslerovo skúmadlo 
citlivé chemické skúmadlo na čpavok 
(zloženie KaHgJ2), ktoré sa pripra
vuje rozpúšťaním jodidu ortuťnatého 
(HgJa) vo vodnom roztoku jodidu 
draselného (KJ) a prebytkom lúhu 
draselného (KOH) 

nespáliteľný 
vzdorujúci oxydačnýrn účinkom aj 
pri vysokej teplote 

nestabilná suspenzia kaolínu 
suspenzia, ktorej pevné súčiastky sa 
zhlukujú (koagulujú) a usadzujú; 
zvyšuje sa obsahom iónov Ca,Mg 
v kaolíne 

netaviteľnosť 
schopnosť niektorých látok zachovať 
svoje tuhé skupenstvo aj pri vysokej 
teplote 

neudržované banské dielo 
banské dielo, ktoré nie je v pre
vádzke a ktorému sa nevenuje po
zornosť 

neutralizácia 
chemický proces zrušenia účinkov 
kyseliny zásadou a zrušenie účinkov 
zásady kyselinou, pri ktorom vzniká 
nová látka (t. j . soľ) a voda' 

neutrálne pásmo 
pásmo v určitej hĺbke pod zemským 
povrchom, kde teplota pohoria ostá
va cez celý rok stála 

neutrónová karotäž 
karotáž, ktorou sa meria intenzita 
sekundárneho gama žiarenia vyvola
ného zdrojom neutrónov spúšťaným 
pri meraní do hlbinného vrtu 

nevýbušné elektrické zariadenie 
elektrické zariadenie upravené a ur
čené pre .používanie v baniach nebez
pečných na plyn alebo prach so stup
ňom nebezpečia 1—2 

nevýbušná objímka (žiarovky) 
objímka, pri ktorej zopnutie a pre
rušenie pri výmene žiarovky vzniká 
v nevýbušnej komôrke prv, než sa 
prúd preruší v pätici 

niekoľkovodičový systém 
systém, ktorý má viac ako jeden vo
dič 

niklOvý kamienok 
zliatina sírnikov, niklu a železa; je 
to poloprodukt pri hutníckej výrobe 
niklu 

nístej 
časť hutníckej pece, v ktorej sa zhro
mažďuje vytavený kov 

nitkový kríž 
časť zameranej pomôcky, ktorá má 
usporiadané vlákna alebo rysky v po
dobe kríža; stred nitkového kríža 
musí byť uložený v osi zámernej 
pomôcky (optickej osi ďalekohľadu) 

nitkový mikrometer 
meracie zariadenie, kde sa pomocou 
sánok pohybuje meracia značka —> 
nitka, umiestnená v rovine nitkové
ho kríža; používa sa pri veľmi pres
ných meračských prístrojoch 

nitkový planimeter = harfový plani-
meter 

kovový rám s rovnobežnými nitkami 
v rovnakých vzdialenostiach; použí
va sa na grafický výpočet plôch 

nitrácia 
proces prípravy nitrovaných zlúčenín, 
ako je nitrobenzol, nitrotoluol a pod., 
pôsobením zmesi koncentrovanej ky
seliny dusičnej a sírovej 
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niträty 
soli kyseliny dusičnej 

nitroceíulóza, pozri strelná bavlna 
.nitroglycerín 

výbušnina (správne trinitroglycerín, 
glycerintrinitrát), ktorá je hlavnou 
súčiastkou trhaviny dynamitu upra^-
veného podľa Nobela 

nivelácia 
stanovenie prevýšenia bodov v teré
ne alebo v bani nad základnou vo
dorovnou plochou 

nivelačná lata 
drevená lata (2—4 m dlhá) s dele
ním a .stupnicou, používaná pri nive-
läcii 

nivelačný stroj 
meračský stroj používaný pri nive-
lácii; podstatnými časťami sú libela 
a ďalekohľad; v baníctve sa používa 
aj nivelačný stroj závesový . 

niveleta 
čiara udávajúca výškové pomery prí
slušnej komunikácie 

nizkotepelný koks 
tuhý zvyšok, ktorý ostáva pri suchej 
destilácii čierneho uhlia pri nízkej 
teplote 

nízkotlaková turbína 
turbína určená na využitie odpado
vej pary (o tlaku približne atmos
ferickom) pochádzajúcej napr, z vý
fuku parných strojov, vysokotlako
vých turbín a pod., niekedy aj zo 
zvláštnych nízkotlakových kotlov 

nónícká diferencia 
dĺžkový rozdiel dielka a hlavnej stup
nice a dielka á vernierovej (nónio-
vej) stupnice >, = a — á 

nóniovä Čiarka 
čiarka vyrysovanä na nóniovej stup
nici 

nónius, pozri verniér 
norma = normálny výkon 

1. stanovená práca, ktorú robotník 
alebo stroj musí urobiť za určitú 
časovú jednotku pri danom pra

covnom postupe a za normálnych 
pracovných podmienok, 

2. množstvo výrobkov za jednotku 
času 

norma dimenzií 
predpismi stanovené jednotné roz
mery, kvalita, zloženie 

norma času 
čas potrebný na vyrobenie výrobku 
alebo na dosiahnutie jednotky výro-
by 

norma materiálu <= norma spotreby 
materiálu 

priemerná potreba materiálu na' je
den kus alebo váhovú jednotku vý
robku 

norma obsluhy 
počet pracovníkov potrebných na 
obsluhu určitého zariadenia, praco
viska a pod. 

norma spotreby materiálu, pozri nor
ma materiálu 

normála 
priamka kolmá na dotyčnicu rovin
nej krivky alebo na dotyČnicovú ro
vinu krivej plochy v určitom bode 

normálna hodnota zrýchlenia tiaže 
hodnota zrýchlenia tiaže neporuše
ná vplyvmi geologickej stavby da
ného územia; závisí len od zemepis
ných súradníc a dá sa z nich vy
počítať podá príslušných vzorcov 

normálny rozchod (koľajníc) 
u nás ustálená, normalizovaná vnú
torná vzdialenosť medzi hlavami ko
ľajníc; meria 1435 mm 

normálny výkon, pozri norma 
normatív zásob 

stanovené množstvo materiálových 
zásob na závode 

nosák 
čakan s jednostranným alebo dvoj
stranným hrotom, ktorý sa používa 
pri rúbaní mäkšieho alebo menej 
súdržného nerastu (horniny) 

nosná hĺbka závitu 
polovičný rozdiel veľkého priemeru 
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skrutky a malého priemeru , matice 
nosná konštrukcia 

účelné zostavenie vzájomne spoje
ných nosníkov, podpier a výstuh na 
znášanie daného zaťaženia 

nosná povala 
vodorovná umelá plošina konštruo
vaná tak, že môže byť trvalé zaťa
žená 

nosný veniec 
vystužený rám v jame, na ktorý je 
pripevnené nosné zariadenie výstroja 
jamy 

núdzový východ 
sústava súvislých označených chodieb 
na opustenie banských priestorov, ak 
odchod normálne vymedzenými ces
tami z bane nie je možný 

nultý poludník 
zvolený poludník, ktorý predstavuje 
v kolmom horizontálnom priemete 
jednu súradnicovú os; slúži ako po
čiatok súradníc druhej súradnicovej 

obalová flotácia 
spôsob flotäcie, kde na hladinu vody 
sa zľahka sype jemne rozomletá ru
da, pričom nezmazateľné zrniečka 
minerálov ostanú plávať na hladine, 
zmáčateľné klesnú na dno 

obeh jamy 
uzavretý okruh chodieb na nárazis-
ku na obežnú dopravu vozíkov 

obchádzaný odbor 
odbor, do ktorého pracovníci nastu
pujú zdržanlivo pre namáhavejšiu 
prácu a menej príjemné prostredie 

obchädzková chodba 
pomocná chodba okolo miesta alebo 
priestoru, cez ktorý nie je možná 
doprava alebo chôdza ľudí 

•obchodné olovo 
olovo značky Pb — 98,5 (podľa no
riem ČSN — 1076), ktoré môže ob
sahovať 1,5% nečistôt vo forme iných 
kovov; používa sa na výrobu kon.-
Štrukčných súčiastok, rúr, zotrvač

níkov, ako výstielka zariadení v che
mickom priemysle atď. 

objednávka 
zaistenie dodávky predmetov spotre
by pre baňu u príslušného výrobcu 

objektív 
sklená, optická Časť ďalekohľadu ale
bo mikroskopu, bližšia k predmetu 
(objektu) 

objemomer, pozri volumeter 
objemová teória drvenia 

teória (vyslovená r. 1874 prof. Kir-
pičevom), podľa ktorej energia po
trebná na rozdrvenie kúskov homo
génneho materiálu podobného tvaru 
je úmerná objemu kúskov, prípadne 
ich váhe 

objímka libely 
puzdro, v ktorom je pripevnená li
bela 

obliekáreň 
miestnosť, kde sa baníci preoblieka
jú do pracovných šiat a kde sú ich 
šaty uschované (i v bani) 

obloženie 
zadelenie potrebného počtu baníkov 
v bani na jednotlivé pracoviská v roz
sahu, ktorý bol určený plánovaním 
na určité obdobie 

oblúk trate = traťová krivka 
smtrovä zmena ' koľají pod určitým 
polomerom zakrivenia 

oblúková miera 
uhlová miera udaná veľkosťou oblú
ka odpovedajúceho určitému uhlu 

oblúková zváračka 
zariadenie, ktoré mení (prípadne aj 
vyrába) elektrickú energiu na napá
janie zváracieho oblúka medzi ruko
väťou s anódou a zváraným predme
tom 

oblý závit 
závit, ktorý svojím zaoblením zni
žuje ohybový moment naň normálne 
pôsobiaci; používa sa na spojovanie 
častí strojov v hrubej banskej pre
vádzke 
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obnažiť žilu 
pri slednej práci prísť na žilu a sle
dovaním ju overiť 

obnovovacíe práce 
súhrn baníckych prác, ktorými sa 
obnovujú zavalené, zasypané, opu
stené, neschodné banské diela 

obohatenie rudy = koeficient obohate
nia rudy 

pomer percentuálneho množstva úžit
kového nerastu v koncentráte ku per
centuálnemu množstvu úžitkového 
nerastu vo východiskovej spracova
nej rúbanine 

obrátenie vetracieho prúdu 
zjav, keď vetry v banských priesto
roch začnú prúdiť opačným smerom 
(buď zámenným zásahom pri umelom 
vetraní alebo prirodzene 'pri priro
dzenom vetraní) 

obrátený výplach = nepriamy výplach 
výplach v hlbinných vrtoch, ktorý 
smeruje na počvu vrtu medzi ste
nami vrtu a vrtnou tyčou a vystu
puje dutinou vrtnej tyče 

obrátka skrutky 
kruhová dráha, ktorú opisuje bod 
skrutky pri jej otočení o 360° 

obrátky 
počet rovnakých celých kruhových 
dráh (360°), ktoré opisuje daný bod 
otáčajúceho sa telesa za jednotku 
času (obyčajne za 1 min.) 

obruč (kolesa) 
1. vymeniteľný oceľový prstenec, 

ktorý sa za tepla naťahuje na 
veniec kolesa, 

2. gumová pneumatika 
oceľový drôt 

veľmi dlhá a tenká konštrukčná oceľ, 
vyvalcovanä alebo vytiahnutá do kru
hového profilu 

obsidián 
minerál blízky živcom; v technike 
sa tak nazývajú hmoty bezvodej 
sklovitej štruktúry lastúrnatého lo-
mu, bez ohľadu na zloženie 

obvodovä rýchlosť 
dráha bodu v metroch prebehnutá 
za 1 sec po kružnici; má vždy smer 
okamžitej dotyčnice; je to vektor 

obzor 
1. výškové rozčlenenie šikmo zapa

dajúceho alebo strmo uloženého 
ložiska na vodorovné smerné pás
ma podľa prevádzkových a mon-
tanisticko ekonomických hľadísk 

2. (v užšom slova zmysle) sústava 
dlhých banských diel, vyvinutých 
v úrovni príslušného smerného do
bývacieho pásma 

obzorové dobývanie 
dobývanie na. celú výšku obzoru na
raz 

oceliarske surové železo = čugun 
druh surového železa s väčším obsa
hom .mangánu, slúžiaci ma výrobu 
ocele 

oceľobetón 
betón vystužený oceľou 

oceíoliatina 
oceľ odliata do foriem 

oceľové lano = drôtené lano 
lano pozvíjané z prameňov z oceľo
vých drôtov na tenko' vytiahnutých 

oceľový odliatok 
súčiastka vyrobená z uhlíkov alebo 
špeciálnej ocele liatím do formy 

oceľový pás 
pracovný orgán pásového dopravníka 
s oceľovým nekonečným pásom 

oceľový Šrot, nesprávne železný šrot 
odpadový oceľový materiál rôzneho' 
druhu 

ocieľok, pozri siderit 
octan olovnatý 

chemická zlúčenina zloženia (CHs 
COO)2Pb; je to soľ kyseliny octovej 

očisťovanie stien pracoviska 
očistenie stien a stropu pracoviska 
po odstrele od zátrhov v hornine 

odbočka transformátora 
vývod z vinutia pre odstupňovaný 
odber prúdu 
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odberová turbína 
turbína, z ktorej sa časť pary po 
prebehnutí vysokotlakovým stupňom 
a pred vstupom do nízkotlakového 
stupňa odberá na iné účely 

odbierka 
zmeranie postupu banského diela ale
bo prác za určité plánovacie obdobie 
a zápis do odbierkového výkazu, po
dľa ktorého sa vyratúva mzda 

odborový plán práce 
zostavenie stavu, potreby a úhrady 
pracovníkov pre splnenie plánu vý
roby istého odborového úseku národ
ného hospodárstva (napr. baníctva, 
uhlia) 

odčítací mikroskop 
prístroj na zväčšovatniie a odčítanie 
pozorovaných stupníc 

oddelené vetranie = osobitné vetranie 
samostatné ovetrávanie pracoviska 
pomocou vetračiek, v ktorých je in
štalovaný veterník 

oddelenie bane = revír = účastok 
časť bane s vlastnou organizáciou 
práce, kde sa samostatne dobýva 

oddelenie banského meračstva 
oddelenie podniku (závodu), ktoré vy
konáva meranie v bani 

oddelenie jamy 
zvislá časť jamy, určená na dopravu 
klietkou (skipom), na lezenie osôb 
a na rôzne potrubia a kabely 

odfosforované surové železo 
surové železo pozbavené väčšej časti 
fosforu zásaditým procesom výroby 

odhad ložiska 
posúdenie možnosti ťažby úžitkového 
nerastu na základe kvality, rozlohy a 
veľkostí (kubatúry) a polohy ložiska 

odhadová metóda 
určovanie hodnôt plánu podľa pre
vádzkových dát zo štatistík a podľa 
skúseností 

odhäňacia pec 
hutnícka pec, používaná na odstra
ňovanie olova a iných nečistôt pri 
výrobe striebra (alebo zliatiny zlata 

a striebra); olovo sa odstraňuje fú
kaním vzduchu do zliatiny 

odhäňacia pec s klenbou 
konštrukcia odháňacej pece, ktorej, 
klenutie sa dá dvíhacím zariadením 
v čase plnenia odstrániť a po ukon
čení plnenia znova položiť na pô
vodné miesto 

odhäňacia pec s vymeniteľnou klenbou 
konštrukcia odháňacej pece, ktorej. 
klenutie sa dá dvíhacím zariadením 
v čase jej plnenia naddvihnúť a po 
naplnení znova položiť na pôvodné 
miesto 

odkalisko 
plytký, umele vytvorený rybník (ná
drž), v ktorom sa pri veľmi spoma
lenom prúdení kvapaliny usadzujú 
v nej suspendované nerastné čias
točky 

odkaliť 
odstrániť z tekutiny jemné znečisťu
júce suspendované čiastočky 

odkaľovacia jama 
jama, do ktorej sa privádza zakale
ná alebo znečistená voda; pevné čias
točky tvoriace znečisteninu sedimen
tujú a očistená voda sa odvádza od
tokovým žľabom; často sa sedimen
tácia napomáha prísadami 

odkaľovanie 
proces, pri ktorom sa z kalu odstra
ňujú znečisťujúce tuhé suspendova
né čiastočky a získava sa očistená 
voda 

odklon 
uhlová odľahlosť vrstvy, osi stroja,. 
olovnice a pod. od určitej, ľubovoľ
nej roviny alebo smeru 

odklonená žila 
žila, ktorá sa odklonila od hlavnej! 
žily 

cdkrývka sloja = skrývka sloja 
odpratanie pokryvu nad nehlbokými 
slojmi 

odliatok 
strojná alebo konštrukčná oceľová 
súčiastka zhotovená do pieskových, 
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hlinených alebo kovových foriem vy
robených z liatiny, oceľoliatiny ale
bo zo zliatin farebných kovov 

•odlievanie 
plnenie pieskových, hlinených alebo 
kovových foriem roztopeným kovom 

odmerka 
nádobka opatrená objemovou stup
nicou 

odmernä analýza = titräcia 
druh chemického rozboru, založený 
na objemovom stanovení množstva 
látky (skúimadla) potrebného na to, 
aby hľadaná zložka bola premenená 
na inú určitú formu 

-odpad 
1. produkt rozdružovania obsahujúci 

prevažne jalovú horninu, 
2. materiál odchádzajúci z úpravne 

na odval, 
3. látky, ktoré sa v procese spraco

vania stali neužitočnými 
odpadák = odpadäkové kliešte 

náradie pri nárazovom hlbinnom vŕ
taní; vkladá sa medzi dláto s obťaž-
níkom a vrtné sútyčie; pomocou od-
padáka sa dláto podtrhnutím po 
zdvihu uvoľní od sútyčia a padne na 
dno vrtu len svojou váhou (sútyčie 
tak netrpí nárazmi) 

odpadová rúra 
rúra, ktorá slúži na odvádzanie od-

odpadová voda 
1, voda, ktorá sa-pri prevádzke zne

čistila a stala sa nepoužiteľnou, 
2. prebytočná voda alebo voda, kto

rá splnila svoj účel 
•odpálenie 

technické úkony súvisiace s uvede
ním výbušnej látky vo vývrte k vý
buchu 

odpálenie nálože spredu 
privedenie nálože k výbuchu adju-
stovanou náložkou, ktorá je umiest
nená v náloži vpredu (ako prvá od 
ústia vývrtu) 

odpálenie nälože zozadu 
privedenie nálože k výbuchu ad-
justovanou náložkou, ktorá je umie
stnená v náloži vzadu (pri počve vý
vrtu) 

odpálenie nálože znútra 
privedenie nälože k výbuchu ad-
justovanou náložkou, ktorá je umie
stená v strede nálože vo vývrte 

odpáliť vrtné diery 
priviesť k výbuchu nálože výbušnín, 
uložených do vývrtov v hornine, po
mocou rozbušiek a zápalných šnúr 
alebo elektrického odpaľovacieho za
riadenia 

odpaľovacie práce 
bezprostredný prísun trhavín na pra
covisko, adjustovanie náložiek, na
bíjanie náložiek do vývrtov, nabí
janie- upchávky a vlastné odpálenie 
(niekedy sa nálož len prikladá) 

odpaľovanie na diaľku 
spôsob elektrického roznecovania ná
loží z bezpečného a vzdialeného 
úkrytu 

odparka, pozri odparovacia miska 
odparná rúra 

rúra odvádzajúca prchavé látky 
odparná teplota 

výška teploty, pri ktorej sa kvapa
lina mení na paru 

odparovacia miska = odparka 
plytká smaltovaná, porcelánová ale
bo sklená miska, ktorá sa používa 
v úpravníckych laboratóriách na od
parovanie prchavých látok 

odpich 
prerazenie upchávky výpustného 
otvoru a vypustenie nahromadeného 
kovu z nísteja vysokej alebo šachto
vej pece 

odpichová vzorka 
malé množstvo roztaveného kovu, 
vytekajúceho pri vypúšťaní (odpichu) 
z pece na technologicko- chemické 
skúšky 

odplyno vanie 
odstraňovanie škodlivých a nebez-
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pecných plynov z ložiska alebo, z pra
covného miesta 

odpočinkovä povala, pozri odpočívadlo 
odpočívadlo = odpočinkovä povala 

povala na odpočinok osôb, ktoré lezú 
v leznom oddelení zvislej alebo úklon-
nej jamy 

odprašovacie zariadenie 
zariadenie na odstraňovanie prachu 
z pracovísk (pod zemou i na povrchu) 

odprašovač 
zariadenie na odstraňovanie prachu 
alebo plynov zo vzduchu suchou, 
mokrou alebo elektrickou cestou 

odsírené surové železo 
surové železo s malým obsahom sí
ry, ktoré sa vyrába pri vyššej teplo
te a pri zásaditej troske 

odstredivá sila = excentrická sila 
sila pôsobiaca na teleso, ktoré sa 
otáča alebo sa pohybuje po zakrive
nej dráhe o určitom polomere ra
diálne od stredu; má snahu vyšinúť 
teleso pohybujúce sa po zakrivenej 
drähe z jeho dráhy 

odstredivé čerpadlo 
rotačný stroj na plynulé dvíhanie a 
dopravu tekutín 

odstredivé dúchadlo 
rotačný stroj na stláčanie veľkého 
množstva plynov (hlavne vzduchu) 
na malé tlaky (1,5—2 at) 

odstredivé odvodňovanie (v úpravníc-
tve) 
odvodňovanie produktov úpravy od
stredivou silou; používa sa pre drob-
nozrnný materiál, ktorý sa ťažko od
vodňuje. (drobné uhlie) 

odstredivý kompresor = turbokompre
sor 

rotačný stroj na stláčanie a dopravu 
veľkého množstva vzduchu na tlaky 
vyššie ako 6 at (bežne 7—8) 

odstredivý ventilátor 
rotačný stroj na dopravu plynov 
z jedného priestoru do druhého za 
účelom vetrania alebo zvýšenia ťa
hov 

odškodnenie za pozemok 
náhrada za škody na pozemkoch 
spôsobené baníckou činnosťou 

odťaženie 
odvoz vylomeného nerastu alebo 
horniny z pracoviska (čeľby, porubu, 
údržby) na povrch 

odtlačný kotúč, pozri odtlačný valček 
odtlačný valček • = odtlačný kotúč 

valček, ktorým sa odtláča pracovný 
orgán dopravného prostriedku z rov
nej alebo pôvodnej dráhy 

odvádzací žľab, pozri rmutový žľab 
odval, nesprávne halda 

miesto, kde sypeme jalovinu a od
padky z bane; pod pojmom odval 
niekedy rozumieme aj nasypaný úžit
kový nerast 

odvalová ruda 
teraz zúžitkovateľná ruda z odvalu 

odvalová zásoba 
objem vysypaného úžitkového nerastu 
( m3, v tonách) na odvale 

odvalový kameň 
kameň povyberaný z odvalu 

odvesenie, pozri zmeranie hĺbky jamy 
odvetranie 

odstránenie škodlivých vetrov z pra
coviska a nahradenie dobrými 

odvodnenie 
odvedenie a odčerpanie vody zo za
vodnených priestorov a vrstiev v 
bani; odčerpanie vody z úpravníc
kych produktov; odvedenie vody zo 
zavodnených miest na povrchu 

odvodňovací jarok 
jarok na odvedenie vody 

odvodňovací prekop 
prekopná chodba, ktorá slúži hlavne 
na odvedenie vody z bane k jame 
alebo na povrch 

od vŕtanie 
navŕtanie potrebného počtu dier na 
pracovnom predku 

odžilok 
rudná žila, ktorá odbočuje od hlav
nej žily; hrúbka odžilku býva men- . 
šia ako hrúbka žily 

75 



jednotka intenzity magnetického, po
ľa v absolútnej jednotkovej sústave 

ohlbeň jamy, pozri ústie jamy 
ohm 

jednotka elektrického odporu pome
novaná podľa vynikajúceho nemec
kého fyzika Ohma 

ohmmeter 
prístroj na stanovenie činného elek
trického odporu 

ohrablo, pozri heablo 
ohradník 

celík úžitkového, nerastu popri zváž-
ni alebo banskej chodbe, ponechaný 
na jej ochranu počas prevádzky 

ohraničiť 
vymedziť hranice revíru, žily, vyťa
ženého priestoru a pod. 

ohýbačka koľajníc = rak 
masívna vidlica, v ktorej sa tla
kom skrutky ohýba koľajnica po
stupne do oblúka 

obchádzková chodba 
pomocná chodba pre ťažbu i chôdzu 
ľudí okolo zariadenia, kde ťažba nie 
je možná a kde chôdza ľudí je ne
bezpečná 

ochrana povrchu 
spôsob zaistenia vydobytých priesto
rov pod zemou ponechaním pilie
rov a celíkov a nahradením vypo-
rubovaného úžitkového nerastu pod-
sádzkou 

ochranná maska, pozri dýchacia mas
ka 

ochranné gumové rukavice 
gumové rukavice používané pri ob
sluhe elektrických zariadení pod prú
dom, pri práci s kyselinami a žie
ravinami a pri práoi v agresívnej 
vode 

ochranné koloidy 
organické prísady, ktoré sa vyzna
čujú tým, že sa ich molekuly pri
chytávajú na minerál a potláčajú 
jeho vyplavitefnosť 

ochranné koryto 
žľab pod lanovnicou v ťažnej veží, 
aby uvoľnené súčiastky lanovníc 
(úlomky venca) nepadli do jamy 

ochranné okuliare 
okuliare na ochranu očí pred pra
chom a poškodením 

ochranný jamový (Štôlňový) celík 
zámerne ponechaná celina úžitkové
ho nerastu okolo jamy (štôlne) na 
ochranu jamy (štôlne) 

ochranný obvod 
pomocný elektrický obvod, ktorým 
sa chráni elektrické zariadenie pro
ti nesprávnej obsluhe alebo obsluhu
júci pred úrazom 

ochranný pilier 
zámerne ponechaná celina úžitkové
ho nerastu v bani, ktorá má zame
dziť pokles pôdy na .povrchu alebo 
zalamovanie banských priestorov 

ochranný strop 
zámerne ponechaná vrstva úžitkové
ho nerastu v strope na spevnenie 
stropu a na ochranu pracujúcich 
pred zalomením stropu alebo pádom 
horniny zo stropu 

ojlničná hlava 
rozšírená a spevnená koncová časť 
ojnice, spojená s čapom kľuky 

ojnica 
Časť kľukového mechanizmu, premie
ňajúca rotačný pohyb na posuvný 

okamihový elektrický palník 
elektrický palník štrbinový alebo 
mostíkový, do ktorého je vsadená 
rozbuška; používa sa na okamihový 
súčasný odpal viacerých náloží trha
vín 

okamihový vypínač 
vypínač, ktorý pri preťažení vypne 
obvod okamžite, bez časového one
skorenia 

okatosť sita 
počet očiek sita na jednotku plo
chy sita; tým je daná aj veľkosť 
ôk sita 

76 

oker (Fe20s. H2O) 
zemitá odroda hnedeľa, hnedej a žl
tej farby 

oko lana, pozri lanové oko 
oko sita 

otvory v site tvaru kruhového, elip
tického alebo mnohouholníkového 

okopírovať 
urobiť snímku daného nákresu me
chanickou alebo fotografickou ces
tou 

•okov 
ťažná nádoba valcovitého tvaru po
užívaná na dopravu v hĺbeniach jám 

okoviny 
okysličené, šupinky kovu, odpadajú
ce pri jeho tepelnom spracovaní 

©krovitý krveľ 
zemitá odroda krveľa (FeaOa) 

okrúhle oceľové drôtené lano 
lano z oceľových drôtov; má kru
hový prierez 

okrúhly splav 
jeden z rozdružovacích prístrojov na 

- -rudu (Linkenbach) 
oktaéder, pozri osemsten 
okulárový mikrometer 

mikrometer s meracím zariadením, 
umiestnený na okulárovom konci ďa-

- lekohľadu 
okysličovacíe tavenie = oxydačné ta
venie 

tavenie kovov, rúd, prípadne aglo-
merátu v peciach s veľkým nadbyt
kom vzduchu, pri ktorom so súčas
ným roztápaním nastáva značné 
okysličovanie (oxydácia) produktov 
tavenia 

okysličovadlo 
chemická látka, ktorá sa vyznačuje 
oxydačnými vlastnosťami, t. j . odo
vzdáva kyslík iným látkam, pričom 
sama sa redukuje 

olej 
kvapalná látka rastlinného alebo ži
vočíšneho pôvodu, ktorá vzniká z vyš
ších mastných kyselín a z alkoholu 

olejnica 
prenosná alebo pevná nádoba na olej 

olejová flotácia 
spôsob flotäcie, pri ktorej sa na hla
dine rmutu vytvorí olejová vrstvič
ka, v ktorej sa zachytávajú nezmá-
čateľné (flotovateľné) minerálne zr
niečka 

olejový spínač 
vypínač, ktorého kontakty sú pono
rené v oleji na ochranu pred vzni
kom elektrického oblúka 

oligocén 
vrchné oddelenie paleogénu (starších 
treťohôr) 

olovený cukor 
biela kryštalická látka [Pb (C2Hs02)2 . 
. 2Ha], octan olovnatý, ktorá vzniká 
rozpúšťaním kysličníka olovnatého 
(gliedy) v kyseline octovej 

olívín 
kremičitan horečnato-žeieznatý 
[(MgFe)2 SiO], dôležitá súčasť ča
dičov; polodrahokam zelenej farby 

olovené výpary 
zdraviu veľmi škodlivé výpary, ktoré 
vznikajú pri spracovaní olova rafi
načným tavením 

olovený kúpeľ 
roztavené olovo, do ktorého sa poná
rajú oceľové predmety pri kalení 

olovený popol 
sivý prášok zložený z okysličeného 
olova 

olovený ster 
zmes kysličníkov olova, antimónu, 
cínu a medi (s obsahom asi 90% 
Pb), ktorá vzniká pri výrobe olova 
z rúd 

olovnica 
závažie rôznej formy a váhy (od nie-
kolkých gramov až do niekoľkých 
kilogramov) na závese na určovanie 
zvislého smeru 

omedzníkovanie 
vyznačenie hraníc v prírode medz
níkmi 
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omedzníkovanie banského poľa 
osadenie medzníkov po hranici ban
ského -poľa 

onyx 
belavočiemo pásikovaná odroda a-
morfného kremeňa; polodrahokam 

oolitická ruda 
ruda podoby ikier, zrniek 

opál 
koloidný, vodnatý kysličník kremiči
tý, číry alebo sfarbený rôznymi prí-
mesami; vzniká z termálnych roz
tokov, biochemickou cestou alebo 
rozkladom kremičitanov 

oplachovanie 
mechanický proces odstraňovania ne
čistôt alebo neželateľných látok kva
palinou (voda, alkohol, éter a pod.) 

oporný múr 
kamenný alebo betónový múr, ktorý 
zabraňuje zosýpaniu sypkých zemín 

optická olovnica 
meračská pomôcka na optické vy
tyčovanie zvislice, obyčajne pri cen
trovaní meračských strojov nad bo
dom alebo pod bodom 

optická os ďalekohľadu = kolimačná 
os ďalekohľadu 

priamka prechádzajúca optickou osou 
objektívu a okuláru; šošovky musia 
byť správne centrované 

optická os šošovky 
priamka spájajúca predné a zadné 
ohnisko šošovky (systému šošoviek) 

optická signalizácia — svetelné näve-
stenie 

dorozumievanie sa na dialku doho
vorenými svetelnými znakmi, najčas
tejšie žiarovkami; používa sa väčši
nou ako doplnok k akustickej signa
lizácii 

optické prezvislicovanie 
prezvislicovanie vykonané optickými 
prístrojmi 

optický signál = optická návesť 
1. sklený znak (rôznej podoby) na 

vytýčenie bodu pri meraní, 

2. dohovorený svetelný znak pre do
pravu 

opuka 
pevná usadenina vápenca s pieskom, 
doskovite pukajúca; ak neobsahuje 
11, používa sa ako stavebný kameň 

opustenie bane 
zastavenie prevádzky a ponechanie 
bane svojmu osudu po vyčerpaní lo
žiska 

organizačná schéma 
zostava počtu a funkcií technických 
a administratívnych úradníkov v zá
vode alebo podniku 

orientačná buzola 
jednoduchý magnetický prístroj s 
magnetkou a deleným kruhom; po
užívame ho na orientáciu vzhľadom 
na smer magnetického severu 

orientačná priamka 
priamka stabilizovaná dvoma bod
mi so známymi súradnicami, ktorej 
katastrálny smerník a astronomický 
azimut je presne určený; používa 
sa na orientáciu magnetických prí
strojov 

orientačné meranie 
metóda merania, ktorou smerové pri
pojujeme podzemné meranie k po
vrchovému, alebo podzemné na rôz
nych obzoroch k sebe navzájom 

orientačný magnetometer, pozri usmer
ňovači magnetometer 

ortoklas 
jednoklonný nerast (Živec draselný, 
Kal SiaOe), ktorý tvorí hlavnú sú
časť žul, grandiorítov, syenitov a 
hornín vzniknutých ich metamorfó
zou 

ortuť (Hg) 
kvapalný kovový prvok, hustoty 
13,5956, striebrolesklý 

osadenstvo 
pracovníci v banskom závode, pod 
zemou; všeobecne všetci zamestnan
ci v banskom závode 

osadenie klietky, pozri osádka klietky 
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osadenie stojky (stropnice) 
zabudovanie stojky (stropnice) na 
určené miesto zatiahnutím koncov do 
pripravených hniezd v hornine 

osadený hriadeľ 
hriadeľ o viacerých profiloch 

osádka klietky 
počet baníkov, aký podľa banských 
bezpečnostných predpisov môže byť 
dopravovaný v klietke naraz 

osový tlak = axiálny tlak 
tlak pôsobiaci v smere osi predmetu 

ostrá náložka, pozri adjustovanä nálož
ka 

ostrá para 
para odoberaná priamo z kotla, kto
rá ešte nebola využitá na nijaký účel; 
býva mokrá, sýta alebo prehriata 

ošlähová pec, pozri plamenná pec 
otáčavé vŕtanie 

vŕtanie, pri ktorom sa hornina od
krajuje a obrusuje ostrím vrtäka, 
ktorým otáčame 

otvärka bane (ložiska) = otvorenie ba
ne (ložiska) 

banícka činnosť, ktorá nasleduje po 
skončení prieskumu ložiska, ktorá sa 
otvorí a rozčlení na vhodné úseky, 
aby sa mohlo postupne pripraviť a 
ťažiť 

otvorenie bane (ložiska), pozri otvärka 
bane (ložiska) 

otvorenie zrna (v úpravráctve) 
. rozdrvenie zrna zloženého z dvoch 
alebo viacerých mineralogických zlo
žiek na takú veľkosť, aby výsledné 
zrno obsahovalo len jednu zložku; 
osamostatnené úžitkové zložky mož
no potom vzájomne oddeliť 

otvorený panelový rozvádzač, pozri ne
chránený panelový rozvádzač 

ovládač jazdy, pozri riadidlo jazdy 
oxydačné pásmo 

časť rudného ložiska, ktorá vychodí 
až na povrch a podlieha atmosferic
kému vplyvu 

oxydačné tavenie, pozri okysličovacie 
tavenie 

oxydačný plameň 
plameň, ktorý vzniká spaľovaním hor
ľavín s nadbytkom vzduchu alebo 
kyslíka 

csemsten = oktaéder 
základný kryštálový tvar kubickej, 
sústavy, omedzený ôsmimi rovno
strannými trojuholníkmi 

osievadlo 
zariadenie na triedenie sypkých 
hmôt; skladá sa zo sita, rámu a 
pohybového mechanizmu 

osirovanie 
proces obohacovania nejakej látky 
sírou 

osmium 
prvok platinovej skupiny s najväč
šou špecifickou váhou (22.48 g/cm3); 
v prírode sa vyskytuje spolu s pla
tinou v rýdzej forme 

osmotický tlak 
tlak vyvolaný difúziou medzi dvoma 
roztokmi rozdielnych koncentrácií 
alebo plynmi .rozdielnych špecific
kých váh 

osové podmienky 
predpísané vzájomné postavenie osí 
meračského stroja (keď nie sú spl
nené osové podmienky, zaviňujú sa 
tým chyby pri meraní) 

ostnatovalcový drvič 
drvič na drvenie uhlia s valcami 
opatrenými ostňami 

ostrá náložka (adjustovanä) = iniciač
ná náložka 

náložka vybavená palníkom alebo 
zápalnicO'U s rozbuškou, ktorá je 
iniciačnou náložkou na odpálenie ce
lej nálože 

ostrie (brit) vrtáka (dláta) = rezná 
hrana vrtáka (dláta) 

ostrá hrana čela vŕtacieho náradia 
na rozrušovanie horniny na dne vrtu 

oškrt 
pracovný orgán zbíjačky, na jed
nom konci uspôsobený na prebera
nie nárazov od piesta, na druhom 
zašpicatený a opracovaný, aby mo-
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hol ľahko vnikať do nerastu, prípad
ne mäkšej horniny 

-oxydačné praženie 
okysličovanie sírnikových rúd, pri
čom pevné kysličníky kovov ostáva
jú v pražiacom zariadení a plynné 
kysličníky sa .odstránia 

ozokerit = zemný vosk 
zmes tuhých uhľovodíkov, známy pod 
menom zemný vosk; nachádza sa 
v dutinách a trhlinách v susedstve 
naftových, prípadne uhoľných ložísk; 
rafinovaný slúži ako náhrada vče-
lieho vosku pod menom „cerezín" 

ozub 
spôsob viazania drevenej stropnice 
so stojkou pri banskej výstuží, vy
tvoreného obapolným zárezom 

ozubená tyč 
tyč s hrebeňovým ozubením; v spo
jení s pastorkom, ktorý zapadá do 
ozubenia tyče, umožňuje meniť otá
čavý pohyb na pohyb posuvný 

ozubené dvojkolesie (predloha) 
dve ozubené kolesá zapadajúce do 
s-ba; podľa vzájomnej polohy hria-
deľov môže byť dvojkolesie s ozu
bením čelným, kužeľovým, skrutko
vým alebo hyperbolidickým 

pakfón *= argentán 
zliatina medi, zinku a niklu 

pálená magnézia, pozri magnézia 
pálené vápno 

kysličník vápenatý (CaO), ktorý vzni
kol pálením vápenca v pražiacej pe
ci s drevom, uhlím, koksom za vý
vinu kysličníka uhličitého (COa) 

paleontológia 
náuka o skamenelinách, zaoberajúca 
sa postupným vývinom života na ze
mi 

palník 
pomôcka, ktorá slúži v sústave elek
trického odpaľovania na zapálenie 
rozbušky alebo časovanej vložky 

ma 

panelový rozvádzač 
skriňová konštrukcia opatrená vpre
du doskou, obyčajne plechovou (pa
nelom), na ktorej sú umiestnené 
prístroje 

panenské ložisko, pozri nedotknuté lo
žisko 

panenské pole 
doteraz nedotknutý úsek ložiska 

pantograf 
prístroj na mechanické zväčšovanie 
alebo zmenšovanie plánov, výkresov, 
obrazcov ap. 

panva 
1. najnižšie miesto zvrásnenej vrst

vy alebo sloja, 
2. rozsiahly výskyt uhlia, 
3. (v hutníctve) prenosná nádoba 

z oceľového plechu, valcovitého 
tvaru, rozličného obsahu, znútra 
vymurovaná žiaruvzdornou hmo
tou, do ktorej vyteká roztavený 
kov z hutníckej pece 

paralaxa nitkového kríža (v meračstve) 
premenlivá poloha nitkového kríža 
vzhľadom na obraz pozorovaného 
predmetu, ktorá sa nám javí vply
vom rôznych polôh oka pred oku-
lárom 

paralaktický uhol, pozri zorný uhol 
paralelná stavba horniny 

stavba, pri ktorej sú horninové sú
čiastky usporiadané y paralelných 
vrstvách 

paralelné spojenie, pozri spojenie ve
dľa seba 

paramagnetický nerast 
nerast, ktorého permeabilita je o nie
čo väčšia než jedna 

paramagnetizmus = feromagnetizmus 
vlastnosť látky, ktorej susceptibi-
Iita je väčšia ako pri vákuu 

parcela 
pozemok zameraný, zobrazený na 
mape a zanesený do pozemkovej kni
hy 

parkesovanie 
spôsob oddeľovania striebra od olo

va pomocou zinku, ktorý vytvára 
špecificky ľahšiu zliatinu striebra so 
zinkom, tzv. penu, ktorá sa dá z po
vrchu roztaveného olova odstrániť 

Paršinov pripojovací trojuholník 
najvhodnejší tvar ostrouhlého pri-
pojovacieho trojuholníka, pri ktorom 
sa podlá Paršinovho výpočtu prená
šajú chyby do vypočítaného pripo-
jovacieho . uhla v minimálnej miere 

pásmo tavenia 
priestor v hutníckej taviacej peci 
nad fúkačmi, kde nastávajú procesy 
redukcie kovov z rúd 

pásmové komorovanie 
spôsob dobývania mohutných plo
chých slojov, kde porubové komory 
sú vyvinuté sériové v pásmach 

pásová váha 
automatická váha, zabudovaná do pá
sového dopravníka, tvoriaca však je
ho samostatnú časť; zaznamenáva 
váhu materiálu, ktorý prejde do
pravníkom 

pásové rýpadlo 
stroj na dobývanie a nakladanie 
horniny, pohybujúci sa na pásoch 

pásové železo 
železo vyvaloované na ploche do pás
ma menšej šírky 

pásový dopravník 
zariadenie na prúdovú dopravu ma
teriálu gumovým alebo oceľovým pá
som; konce pásu sú spojené do ne
konečného tvaru; pás obieha medzi 
hnacím a napínacím bubnom 

pásový podávač 
článkový oceľový pás pod zásobní
kom, ktorý si pri pohybe sám na
berá materiál zo zásobníka 

pásový šev 
miesto, kde dva gumové kusy do
pravného pásu boli zlepené alebo zo
šité 

pastorok 
ozubené koleso menšieho priemeru 
v prevodovom súkolesí 

paternoster 
dopravné zariadenie, nesúce na dvoch 
nekonečných reťaziach celý rad kor
čekov v rovnakých vzdialenostiach, 
používané na prepravu materiálu a 
v inom prevedení zariadenie na do
pravu ľudí 

patina, pozri medenka 
patvar, pozri pseudomorfóza 
pazúry, pozri chytadlá 
paŽenie 

ochrana diela a výstuž zatiahnutými 
doskami, aby sa z bokov a stropu 
diela medzi jednotlivými verajmi ne-
sýpala a nevyvaľovala hornina 

pažiny 
dosky alebo okrajky na zapaženie 
bokov alebo stropu banského diela 
v drobivej hornine 

pažnice 
bezšvové oceľové rúry na vypaženie 
hlbinných vrtov pred závalom alebo 
zapadávkou 

päta Jamovej výstuže 
murovaný prsteň založený do. vylá-
rnar.ého boku v hornine po obvode 
jamy; slúži na prenesenie váhy ja-
mového múru na horninu 

pätka (pri rezaní sloja) 
tenká vrstva úžitkového nerastu pri 
počve, ktorá zostáva pod rezom vy
tvoreným rezacím strojom 

päťkové ložisko 
strojová časť na zachytenie osových 
tlakov do otáčavého uloženia päťko
vého čapu 

negmatit 
hrubozrnná odroda žuly, ktorej do
konalejšia kryštalizácia bola spôso
bená prítomnosťou väčšieho množ
stva plynov v magme, z ktorej peg-
matity tuhli 

Peltonova turbína, pozri Peltonovo ko
leso 

Peltonovo koleso = Peltonova turbína 
irovnotlaková vodná turbína s tan-
genciálnym vstrekom kvapaliny, kto
rá dopadá na lopatkový veniec obež-

6 Banícky slovník 
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neho kolesa a odovzdáva mu svoju 
pohybovú energiu 

pemza 
pórovitá hornina, ktorá vznikla pre
nikaním plynov a pár cez roztavenú 
lávu; dá sa vyrobiť aj umele 

peňažný index produktivity práce 
pomer hodnoty výrobkov v stálej 
plánovacej cene za jednotku času 
v období porovnávanom k hodnote 
výrobkov v stálej plánovacej cene 
za jednotku času v období základ
nom 

penič 
flotačná prísada, majúca za účel 
vytvárať vo flota cnom rmute bohatú 
a stálu penu 

penová flotácia 
spôsob flotácie, kde sa minerálne 
zrniečka zachytávajú na umele vy
tvárané vzduchové bublinky, ktoré 
ich vynesú na hladinu rmutu, od
kiaľ sú stierané 

pensylvánske vŕtanie 
nárazové vŕtanie, pri ktorom vrtné 
dláto je zavesené na lane; pri po
hybe lana nahor sa dláto zdvíha a 
pružnosťou lana sa pootáča, pri po
hybe nadol dláto pádom na dno vrtu 
drví horninu 

peptizácia 
prevedenie surového kaolínu do vhod
nej stabilnej suspenzie s vodou 

peptizátor 
prídavná látka umožňujúca vytvorenie 
vhodnej suspenzie kaolínu s vodou; 
znižuje vizkozitu suspenzie 

perchloräty, pozri chloristany 
periklas (MgO) 

kysličník horečnatý; vyskytuje sa vo 
vápenci alebo v dolomite; používa 
sa ako chemická surovina 

perlík, pozri pucka 
permeabilita pieskov 

meradlo pre prúdenie kvapaliny ale
bo plynu pórovitou vrstvou; uvádza 
sa v Darcyho jednotkách 
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petlica 
závora na dverách, ktorá sa súčasne 
na oboch stranách dvier zatvára ale
bo otvára 

petrografia 
náuka o horninách 

petrolej 
fluoreskujúca kvapalina modrastého 
odtieňa, osobitného zápachu, vznika
júca ako produkt destilácie nafty 
v rozmedzí teplôt 150 až 300° C; po
užíva sa v priemysle a na osvetľo
vanie 

pevnosť 
odpor proti oddeľovaniu čiastočiek 
tlakom, ťahom, krútením alebo stri
hom 

pevnosť lana 
medzná hranica zaťaženia lana, pri 
ktorom sa lano trhá 

pevnosť na krut 
medzná hranica zaťaženia materiálu, 
pri ktorom sa skrúcaný materiál tr
há 

pevnosť v krútení 
odpor materiálu proti jeho porušeniu 
pri krútení; je daný podielom naj
väčšieho krútového momentu a prie
rezového modulu v krútení 

pevnosť v strihu 
krajná hodnota odporu proti pôso
beniu dvoch protismerných síl v ro
vine kolmej na os 

pevnosť v ťahu 
medzná hodnota odporu, ktorý kla
dú molekuly telesa namáhaného von
kajšími silami proti predĺženiu 

pevnosť v tlaku 
medzná hranica zaťaženia tlakom, pri 
ktorom sa materiál drví, stráca pev
nosť 

piesková forma 
negatív pre zhotovenie odliatkov; 
vzniká spravidla zaformovaním mu-
delu do lejárskeho piesku 

piesková ruda 
železitý pieskovec 

pieskové čerpadlo 
čerpadlo z pancierovej liatiny, spô
sobilé na čerpanie pieskových ka
lov 

pieskové uhlie 
na plyn chudobné (nespekavé) čier
ne uhlie podoby piesku 

pieskovec 
hornina skladajúca sa z drobných zr
niek kremeňa, zlepených nerastným 
imelom, podľa ktorého sú pieskovce 
kremité, vápnité, ílovité, železité 

pieskovnicové žľaby 
pracie žľaby v úprave sklárskych 
pieskov na vypieranie veľmi jemných 
zŕn piesku (pod 0,1 mm), ktoré sú 
škodlivé pri tavení 

piesky (v úpravníctve) 
suchý odpad úpravy rúd v podobe 
piesku 

Pielerova lampa 
indikátor metánu (CH*) na presnej
šie stanovenie metánu od 0,25% v 
banskej atmosfére; plní sa liehom 
(dnes zakázaná) 

piestový stroj 
hnací alebo hnaný stroj, ktorého 
pracovnou časťou, premieňajúcou do
dávanú energiu na pohyb, je piest 
pohybujúci sa vratne — priamočiaro 
vo valci 

piestový tandemový stroj 
stroj, pri ktorom sú pracovné valce 
usporiadané za sebou tak, že valce 
majú spoločnú os, piesty sú na jed
nej piestnej tyči a kľukový mecha
nizmus je spoločný 

pichač 
robotník, ktorý rýľom rýpe rašelinu 

pichačka 
rýľ na rašelinu 

pichanie rašeliny 
spôsob dobývania rašeliny, pri kto
rom sa rašelina rýpe rýľmi 

pilier 
časť ložiska v plnej mocnosti, ohra
ničená zo všetkých strán banskými 
dielami 

pilierovanie 
dobývacia metóda, pri ktorej sa sloj 
rozčlení na piliere a tie sa postupne 
dobývajú 

pilierovanie na zával 
spôsob dobývania, pri ktorom sa 
priestory po vyrúbaní pilierov ne
chajú zavaliť 

pilierovanie s podsádzkou = pilierova
nie so základkou 

spôsob dobývania, pri ktorom sa 
priestory po vyrúbaní pilierov pod-
sadia podsádzkou (založia základkou) 

pilotovanie 
1. spevňovanie zeminy vbíjanými dre

venými ihlami, 
2. vbíjanie podpier do zeme 

pílový list 
rezací oceľový pás, opatrený na jed
nej alebo oboch stranách zubovými 
reznými hranami a prispôsobený na 
upnutie do pílového rámu 

pinga = priepadlisko 
priepadlina v teréne, ktorá vznikla 
dobývacou činnosťou pod zemou 

pipeta 
tenká sklená rúrka s delením na 
odobratie určitého malého množstva 
kvapaliny 

písmenková žula 
hrubozrnná žula, v ktorej je zá
kladná hmota živca draselného pre
rastená stĺpcovitými kryštálikmi kre
meňa, rovnomerne orientovaného, 
takže pripomína klinové písmo 

píšťala 
vývrt (alebo časť vývrtu) po od
pálení neporušený, z ktorého vý
bušná nálož bez účinku vyfúkla 

pizolit, pozri hrachovec 
plagioklasy 

horninotvorné nerasty (živce sodno-
vápenaté, Na Aí SisO až Ca Ala Sia 
Os), ktoré sú súčiastkou bázických 
hornín a hornín vzniknutých ich me
tamorfózou 

plamenná pec = ošlähová pec 
hutnícka pec zväčša obdĺžnikového 
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pôdorysného prierezu; na jednej stra
ne je kúrenisko na tuhé, kvapalné 
alebo plynné palivo, na druhej stra
ne sa odvádzajú horúce spalne plyny 

plán = mapa 
znázornenie obmedzenej časti zem
ského .povrchu v určitom pomere 
(mierke) 

plán potreby pracovníkov 
zostavenie stavu a potreby pracov
níkov pre splnenie plánu výroby / 
závode pri zvýšenej produktivite 
práce a v rámci mzdového fondu 

plán pracovného času jedného robot
níka 

počet skutočných pracovných hodín, 
s ktorými možno u jedného robotní
ka rátať pri plnení plánu 

plán produktivity, pozri plán výrobnosti 
plán výrobnosti = plán produktivity 

zostavenie potreby ľudskej práce, 
potrebnej na splnenie plánovaných 
úloh na podklade progresívnych ča
sových noriem 

planetárna jednotka 
stredná vzdialenosť Zeme a Slnka 
(149,500.000 km); svetlo prejde túto 
dráhu za 498,72 sek. 

planimeter 
mechanický prístroj na zisťovanie 
plochy vymedzenej uzavretým obraz
com 

planírovanie 
vyrovnávanie časti terénu . 

plánovanie 
činnosť smerujúca k zostaveniu pre
hľadu výroby, včítane investícií a 
potrieb v banskom závode na budúce 
hospodárske obdobie 

plastický betón, pozri mäkký betón 
platina (Pt) 

vzácny kov, vyskytujúci sa v prírode 
rýdzi alebo v zliatinách; používa sa 
v chemickom priemysle, v elektro
technike, v klenotníctve atď. 

platinová huba 
pórovitá, mäkká platina sivej farby; 
má vlastnosti katalyzátora; absorbu

je na svojom povrchu plyny; pri 
pohlcovaní vodíka sa vyvíja také 
množstvo tepla, že platinová huba 
sa rozžeraví (Dôberreinerov zapaľo
vač) 

platinový téglik 
platinová nádoba valcovitého tvaru 
s plochým dnom, hore mierne roz
šírená; pre chemickú odolnosť sa po
užíva v laboratóriách pri analytic
kých prácach 

plávajúce rýpadlo =• plávajúci bager 
strojový agregát na dobývanie, zdví
hanie a dopravu hmôt nachádzajúcich 
sa pod vodnou hladinou, pričom 
funkčná časť stroja je umiestnená 
na plavidle 

plavená zäkladka = plavená podsádka 
vyplňovanie vydobytých podzemných 
priestorov základkovým materiálom 
naplavovaným vodou 

plavená podsädzka, pozri plavená zä
kladka 

plavenie 
gravitačná mokrá úprava používaná 
hlavne pri úprave nerastov so šupi
natou Štruktúrou (kaolín, tuha) 

plech 
oceľový plošný výrobok, zhotovený 
valcovaním na rozličnú hrúbku, šírku 
a dĺžku; medzi hladkými valcami 
značne prevláda šírka a dĺžka nad 
hrúbkou 

plechový žľab 
banský dopravný prostriedok, ktorý 
má v priereze tvar otvoreného obrá
teného lichobežníka 

plienenie ložiska = drancovanie ložiska 
intenzívne dobývanie ložiska bez 
ohľadu na dobývacie straty na sub
stancii, spravidla dobývanie najlep
ších celkov za zanedbávania nových 
otvárok a príprav 

plienenie výdrevy, správne vytrhávanie 
výdrevy 

pliocén 
najmladší geologický stupeň neogénu 
(mladších treťohôr) 
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plnenie vozíka 
využitkovaníe obsahu vozíka rúba
niu 

plnometer (plm) 
kubická jednotka (m3) ma meranie 
kubatúry kompaktného materiálu 
(guľatiny) bez Škár 

plochá koľajnica 
koľajnica s nízkou hlavou 

plocha záberu, pozri záberová plocha 
plochá žila (sloj) 

vodorovne alebo mierne uložená ži
la . (sloj) 

ploché lano 
lano zošité zo štvorprameňových lán 
na plocho; používa sa pri hĺbení, pri 
vŕtainí a Často ako spodné vývažné 
lano 

ploché sito 
rovinná plocha z dierkovaného plechu 
alebo z drôteného tkaniva 

plochá oceľ 
oce1' wvalcovaná do plochého pásu 
a delená na kusy príslušných di
menzií 

plochý klin 
klin o malom úkose 

plochý závit 
závit tvaru pravouholníka 

plošinový vozík 
vozík, ktorého ložnú časť tvorí plo
šina 

plošná miera 
jednotka na meranie plôch (m2) 

plošná výmera 
plocha vyjadrená plošnými jednotka
mi 

plošné meranie 
(v užitej geofyzike) meranie, ktoré 
vykonávame v sieti staníc, pokrýva
júcej celú plochu skúmaného úze
mia 

plošný tlak = špecifický tlak 
tlak na jednotku plochy 

plynová karotáž 
karotáž, ktorou sa zisťuje obsah 
horľavých plynov vo výplachu 

plunžer 
piest, ktorého dĺžka je značne väč
šia ako jeho priemer a ktorý sa vná
ra do vytlačovaného prostredia v ob
medzenom priestore a vytláča množ
stvo rovnajúce sa objemu vnorenej 
časti 

pneumatická sadzačka 
stroj na rozdružovanie uhlia stlače
ným vzduchom, ktorý pôsobí preru
šovaným prúdom cez pevné sito -na 
rozdružovaný materiál 

pneumatická zbíjačka 
mechanický nástroj poháňaný stla
čeným vzduchom, používaný na zbí-
janie mäkšej horniny, nerastu • 

pneumatická úprava 
gravitačné rozdružovanie úžitkových 
nerastov suchou cestou prúdom stla
čeného vzduchu 

pneumatické kladivo, pozri zbíjacie kla
divo 

pneumatofor 
regeneračný dýchací prístroj so zá
sobou plynného kyslíka 

počet obrátok 
počet rovnakých celých kruhových 
dráh, ktoré opisuje daný bod otá
čajúceho sa telesa za časovú jed
notku 

počva = spodok (banského diela) 
spodná plocha banského diela (napr. 
chodby alebo dobývky), prípadne dno 
hlbinného vrtu 

počva vrtnej diery, pozri dno vrtnej 

diery 
počvový vylom 

vylom horniny do spodku banského 
diela 

podávač 
krátke dopravné zariadenie, ktorým 
sa rúbanina podáva zo zásobníka do 
rôznych úpravníckych strojov 

poddajná stojka 
výstuž zhotovená tak, aby sa prvot
nému horskému tlaku poddala, resp. 
dovolila klesnúť nadložiu bez toho, 
že by sa porušila 
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poddajná výstuž 
výstuž, ktorá sa v čase vytvorenia 
klenby prirodzenej rovnováhy (počas 
periódy prvotného tlaku) poddá, čím 
sa uvoľní napätie v hornine a tlaky 
sa rozložia na väčšiu plochu výstuže 

podchytná vidlica 
nástroj, ktorým sa poďchytäva vrtné 
sútyčie na úvodnú kolónu pažníc 
vsunutím tejto vidlice pod nákružok 
sútyčia 

podjamie 
časť jamy pod najnižším obzorom 

pohyblivé piesky, pozri tekuté piesky 
pohybová skrutka 

skrutka s plochým, lichobežníkovým 
alebo zaokrúhleným závitom, ktorá 
s pevnou maticou umožňuje zmenu 
otáčavého pohybu na posuvný 

poistka 
bezpečnostná súčiastka v obvode 
elektrického prúdu, ktorá chráni 
zdroje elektrického prúdu, prípadne 
vedenie a iné spotrebiče pred skra
tovými alebo zvýšenými prúdmi 

poistná brzda 
pomocná brzda, ktorá sa spravidla 
automaticky uvedie do činnosti, ak 
vypovie ovládacia brzda, alebo stroj
ník 

podložka (na sadzačke) 
hrubozrnné kúsky špecificky ťaž
šieho materiálu na site drobnozrnnej 
sadzačky, ktorý bráni voľnému pre
padávaniu drobného zrna cez sito 

podložná chodba 
smerná chodba v podložnej hornine 

podložné vrstvy 
vrstvy stratigraficky staršie ako lo
žisková výplň nachádzajúca sa oby
čajne pod ložiskom 

podložný prekop 
chodba razená v podložných horni
nách približne kolmo na ložisko 

podložný sloj 
sloj, ktorý sa nachádza pod hlavným 
slojom 

podrezanie sloja 
urobenie zárezu (čiže získanie voľ
nej plochy), čo uľahčuje rozpojova-
nie sloja zbíjaním alebo odpaiova-
ním 

podroštový materiál 
časť materiálu, ktorý pri triedení na 
rošte prepadol medzermi medzi roš
tovými tyčmi 

podrúbanie sloja 
vyrúbanie sloja pod nedotknutým 
slojom 

podsädzkár 
banský robotník, ktorý podsádza vy
rúbané priestory 

podsadnúť žilu 
chodbou otvoriť žilu tak, že celá 
alebo jej väčšia časť je nad chodbou 

podsádzka, pozri základka 
podsádzkovä hmota, pozri základková 

hmota 
podsádzkovä chodba, pozri základková 

chodba 
podsádzkovä klietka, pozri základková 

klietka 
podsädzkové pletivo, pozri základkové 

pletivo 
podsádzkový kanál, pozri zákíadkový 

kanál 
podsádzkový lievik, pozri základkový 

lievik 
podsádzkový mlyn, pozri základkový 

mlyn 
podsádzkový pilier, pozri základkový 

pilier 
podsádzkový sýp, pozri základkový sýp 
podsádzkový žľab, pozri základkový 

žľab 
podsitné, pozri podsitový materiál 
podsitový materiál •= podsitné 

časť materiálu, ktorý pri triedení na 
site prepadol otvormi sita 

podstavník 
plošinová konštrukcia na kolesách na 
dopravu vozíkov, prípadne osôb v 
úklonnom banskom diele 

podval, nesprávne pražec 
kratšia hrada (v bani spravidla dre-
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vená), na ktorú sa upevňujú koľaj
nice 

podvojlnä ťažba 
doprava jamou s dvoma ťažnými za
riadeniami 

podvojné chodby 
dve rovnobežné chodby spojené v ur
čitých vzdialenostiach prerážkami; 
zriaďujú sa pre vedenie vetrov jed
nou chodbou tam a druhou späť, aby 
sa ovetrávali čeľby týchto chodieb 

podvozok 
časť vozidla, ktorá pozostáva z jed
ného, dvoch alebo viacerých dvojko-
lesí (párov kolies na spoločnej osi) 

podzemná prevádzka 
zaistenie chodu a chod banského za
riadenia a banských prác pod zemou 
pre plynulú banskú výrobu 

podzemné skladisko výbušnín 
osobitná komora v bani, určená na 
uskladňovanie výbušnín pred použi
tím na trhavé práce 

pohotovosť (záchrancov) 
pripravenosť záchrannej čaty (alebo 
požiarneho sboru) rýchle zakročiť v 
prípade banského výbuchu, ohňa ale
bo iného nešťastia 

pohyblivé elektrické zariadenie 
zariadenie, ktoré mení polohu pri 
pracovnom procese a je pod napä
tím 

poistkovä liatinová skriňa 
tesne uzavretá liatinové skriňa s po-
isťkovými článkami a nulovými mos
tíkmi 

pokles povrchu 
miestne zníženie povrchu spôsobené 
vydolovaním úžitkového nerastu 

poklop vrtnej diery 
zariadenie na zakrytie ústia vrtu, 
aby doňho nepadlo cudzie teleso 

pokusná stanica, pozri pokusná štôlňa 
pokusná štôlňa •=* pokusná stanica 

zámerne vybudovaná alebo na opu
stenom úseku bane adaptovaná chod
ba na praktické skúšanie prevádzkovo-
bezpeenostných problémov (výbuš

nosť prachu, spoľahlivosť bezpečnost
ných opatrení, účinnosť trhavín, bez
pečnosť elektrických zariadení atď.) 

pokusný predok 
predok, v ktorom sa robia pokusy 
na zistenie bezpečnosti a hospodár
nosti banských úkonov 

polarimeter 
prístroj na meranie rotačnej polari
zácie 

polarita 
zjav, pri ktorom sa určité vlastnosti 
objavujú v dvoch hodnotách opačné
ho znamienka 

polárna metóda (v meraní, mapovaní) 
spôsob určovania situácie bodov z bo
du (pólu) vzhľadom na pevný smer 
pomocou polárnych súradníc (uhol 
a vzdialenosť) 

polárny planimeter 
prístroj na grafický výpočet plôch; 
hrotom pohyblivého ramena, otoče
ného okolo pólu opíšeme meranú 
plochu, pričom integračné koliesko 
pomocou prevodu zaznamenáva ploš
né jednotky priamo na stupnici 

pole zemskej; tiaže 
priestor, v ktorom pôsobí zemská 
tiaž 

poľná buzola 
meračský prístroj používaný pri po
vrchovom meraní, ktorý má magne
tickú strelku a zámennú pomôcku 

polohopisný plán = geometrický plán 
— mapa 

grafické znázornenie situácie častí 
zemského povrchu v určitom pome
re zmenšenia (v mierke 1:100 — 
1:4.000) 

polokoks 
produkt nízkotepelnej destilácie uhlia; 
prakticky sa vyrába z hnedého uhlia 
pri teplote 500—600° 

polomer kužeľa výlomu 
polomer základnej kružnice výlomu 
pri trhacích prácach 
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pólová svorka 
jeden z prívodov (vývodov) jedno
smerného prúdu 

pólová výška, pozri výška pólu 
polovičaté surové železo 

surové železo, ktoré je na povrchu 
biele a vo vnútri sivé 

položenie banskej miery 
vytýčenie banskej miery v prírode 

položenie lana 
zavedenie nového lana do prevádzky 

poludník = meridián 
myslená čiara spájajúca zemské pó
ly (na guli hlavná kružnica, na ro
tačnom elipsoide geodetická čiara) 

poludníková priamka 
orientačná priamka v smere astro
nomického poludníka 

poludňovä žila = Južná žila 
žila smerujúca k juhu 

poludňovä chodba = južná chodba 
chodba smerujúca k juhu 

póly 
kladné vývody článku alebo batérie; 
vytvára ich pólový náliatok na spo
jovacom mostíku 

polygonálna metóda 
spôsob merania situácie .s použitím 
pravouhlých súradníc 

polygónová výstuž 
mnohouholníková poddajná alebo pev
ná výstuž v banských chodbách 

polygónový ťah 
meračský mnohouholník, určený uhla
mi a dĺžkami strán 

polymetalická ruda = komplexná ruda 
ruda s viacerým úžitkovým minerá
lom 

polymorfia = mnohotvárnosť 
vlastnosť niektorých chemických lá-

- tok tvoriť za rozličných podmienok 
kryštály rozličných kryštálových sú
stav (t. j . rozličné nerasty); naj
častejšie sa vyskytuje dimorfia (dvoj-
tvárnosť) 

pomerná vlhkosť = relatívna vlhkosť 
percentuálne vyjadrenie obsahu vod
ných pár vo vzduchu za daných pod

mienok k množstvu pár v stave na
sýtenom 

pomocná čeľba 
čeľba razená paralelne s hlavnou 
čeľbou na pomocné technické účely 

pomocná hrádza 
dočasná hrádza, ktorá má zachytiť 
banské vetry, oheň, vodu, plyn atď., 
kým sa nevybuduje hlavná hrádza 

pomocná chodba 
chodba, ktorá je vybudovaná popri 
hlavnej chodbe a slúži na pomocné 
účely 

pomocná jama 
jama hĺbená na ľahšie zvládnutie 
problémov ťažby (dopravy množstva) 
alebo vetrania; z bezpečnostných dô
vodov je druhým východom z bane 

pomocná stojka 
najjednoduchšia výstuž na prechod
ný, krátky Čas. Má rozmery ako 
riadne stojky 

pomocná veraj 
drevená výstuž chodby z dvoch sto
jok a stropnice, postavená na zosil
nenie už postavenej hlavnej výstu
že 

pomocné dielo 
banské dielo, ktorým sa majú vy
riešiť Čiastkové úlohy pri otvärke, 
príprave alebo dobývaní 

pomocné flotačné prísady aktivizujúce 
prísady, ktoré obnovujú, oživujú, 
resp. niekedy aj zosilňujú flotova-
teľnosť nerastov 

pomocné flotačné prísady pasivizujúce 
(tlmiace, potlačujúce) 
prísady, ktoré za určitý čas rušia 
alebo potlačujú flotovateľnosť ne
rastov v rmute 

pomocné oddelenie 
oddelenia v jame okrem ťažného 
oddelenia, kde sa uskutočňuje do
prava klietkou alebo skipom (odde
lenie lezné, vzduchovodné, kábelové 
a iné) 

pomocné vedenie v jame 
bočné alebo rohové vedenie klietok, 

ktoré sa používa pri Čelnom vedení, 
ktoré musí byť na näraziskäch pre
rušené, aby sa dali vozy na nára-
ziskácb nasunovať a vysunovať z 
klietky 

pomocník pri jazde 
druhý strojník pri ťažnom stroji po
čas dopravy mužstva vo zvislej ale
bo úklonnej jame 

pomocný materiál (pri výrobe) 
hmoty potrebné pri výrobe, ale na 
výrobe bezprostredne nezúčastnené 

pomocný prekop 
chodba v podloží alebo nadloží lo
žiska, ktorou sprístupňujeme už otvo
rené ložisko; razí sa najmä na me-
dziobzoroch 

pomocný veniec 
veniec zabudovaný medzi dva defi
nitívne vence na zosilnenie výstuže 
jamy 

ponorné čerpadlo 
čerpací stroj ponáraný priamo do čer
panej kvapaliny 

popol 
nespáliteľný zvyšok po spálení pa
liva 

popolček 
jemný, múčkový popol, ktorý vzniká 
po spaľovaní rozomletých uhoľných 
častíc (práškové kúrenie); preosieva 
sa tiež z popola alebo získava sa 
z komínových ťahov 

popolnatosť uhlia 
obsah nehoriävín v uhlí (v percen
tách) 

popoloviny 
nehorľavé minerálne látky obsiahnu
té v palive 

popoludňajšia smena 
pracovné obdobie, ktoré sa začína 
pravidelne niektorú hodinu krátko 
popoludní 

popúšťaná oceľ 
kalená oceľ, z ktorej sa odstránilo 
nebezpečné vnútorné napätie zohrie
vaním na predpísanú teplotu (podľa 
obsahu uhlíka a iných prídavnvch 

prvkov, ako chrómu, niklu, molyb
dénu, volfrámu) a pozvoľným ochla
dzovaním 

popustnä výstuž jamy, pozri spúšťaná 
výstuž jamy 

popustnä pätka výstroja (v jame) 
oceľobetónový alebo liatinový veniec 
klinovite dole zošikmený, ktorý sa 
váhou murovanej, oceľovej alebo 
oceľobetónovej výstuže jamy zatla
čuje do mäkkých alebo sypkých hor
nín čeľby 

popúšťacia povala 
povala kruhovitého alebo eliptického 
tvaru, zavesená na lano a slúžiaca 
na robenie murovanej, betónovej 
alebo oceľobetónovej výstuže jamy 

popúšťanie jámoveji výstuže 
spôsob hĺbenia jamy, pri ktorom mu
rovaná, oceľová alebo oceľobetónovä 
výstuž zatlačuje svojou váhou rezací 
veniec do mäkkých alebo sypkých 
hornín čeľby; vyberaním horniny pod 
reznou hranou venca výstuž klesá 
a na hornom konci sa nadstavuje 

porcelán 
keramický výrobok z kaolínu, živca 
a kremeňa, vyznačujúci sa celistvým 
črepom a glazúrou (polievaný por
celán) 

porfýr 
hornina eruptívneho pôvodu tvorená 
ortoklasom 

pórovité surové železo 
surové železo, v ktorom pri tuhnutí 
ostali plyny e vytvorili sa v ňom 
jemné bublinky, tzv. póry 

porub 
pracovisko, na ktorom sa bezpro
stredne dobýva úžitkový nerast 

porubisko 
voľný priestor pred pracovným pred
kom, v ktorom sa vykonávajú všet
ky pracovné úkony spojené s rúba
ním úžitkového nerastu 

porubný predok 
stena porubu, pri ktorej sa vykoná-



vajú práce spojené s dobývaním úžit
kového nerastu 

íporubová celina 
dosiaľ neporubovanä časť porubného 
úseku, zvaná tiež panenské pole 

porubovä čata 
počet pracovníkov, ktorý vykonáva 
všetky práce pri dobývaní nerastu 
a zaistení porubiska 

porubovä dĺžka 
čelný pozdĺžny rozmer porubu 

porubovä chodba 
chodba bezprostredne zapojená na 
porub, ktorá vedie k porubu alebo 
z porubu a slúži na dopravu hmôt 
alebo na vetranie, až ku spoločnej 
alebo hlavnej chodbe 

porubovä klietka 
výstuž používaná pri dobývaní na 
podchytenie nadložných vrstiev; po
zostáva z drevených (oceľových) 
trámcov položených v rámoch na 
seba 

porubovä komora 
porubový priestor väčších vertikál
nych rozmerov, ktorý vzniká pri do
bývaní mocných vodorovných alebo 
mierne uklonených slojov metódou 
tzv. komorovania 

porubovä stena 
obnažená časť ložiska v dlhom poru-
bovom bloku, z ktorého uvoľňujeme 
a odlamujeme dobývaný nerast 

porubovä strata 
rozdiel pôvodných zásob úžitkového 
nerastu vo vyrúbanej časti ložiska 
a zásob z tejto časti vyťažených 

porubovä výstuž 
zaistenie porubiska pred zrútením 
nadložia; výstuž býva drevená, že
lezná alebo kamenná 

porubovä výška 
výška vrstvy ložiska, ktorá sa vybe
rá pri porubovaní 

porubovä zátinka (zásek) 
zárez do ložiska kolmo na smer 
tohto, aby sa ľahšie uvoľnil dobý
vaný úžitkový nerast 

SO 

porubovä zvážňa 
banské dielo razené v porubovom po
li úklonne v ložisku (žile) na spúš
ťanie nerastu narúbaného v tomto 
poli na najbližšiu nižšiu smernú 
chodbu za účelom ďalšej dopravy 
k úvodnému dielu 

porubové pole 
časť (úsek) ložiska (žily) dobývaná 
alebo určená k najbližšiemu dobý
vaniu 

porubový pilier 
pás ložiska oddelený z porubového 
poľa smernými dielovými chodbami, 
ktorý sa samostatne dobýva 

porubový plán 
Časové rozvrhnutie požadovanej ťaž
by na jednotlivé porubové polia 

porubový preplástok 
tenká vrstva jaloviny v sedirnentár-
nom ložisku, podľa ktorej sa dobý
va jeden plást ložiska 

porubový záber 
1. šírka vodorovne uložených a mier

ne uklonených ložísk v metroch, 
2. výška strmo uložených ložísk v 

metroch, ktorá sa odlamuje pri 
postupnom dobývaní ložiska, 

3. (pri strojnom porubovaní sloja) 
hĺbka rezu v úžitkovom neraste 

porubový zával 
zával na porube (v porube), v pra
covnom priestore porubu alebo aj 
v porube už vybranom, zanechanom 

posledný kaliber 
prepúšťací otvor, ktorý má prierez 
hotového profilu 

postavenie meračského strojla 
úkon, ktorý musíme vykonať na sta
novišti meračským strojom pred me
raním (centrácia, horizontácia) 

postup odpálenia 
poradie, v ktorom sú nálože jedno
tlivých vrtných dier privádzané k vý
buchu 

postup tavby 
rad ustálených výrobných postupov, 

zaručujúcich najhospodárnejší spô
sob výroby kovov alebo zliatin 

postup tavenia 
priebeh výroby kovov, založený na 
princípe odkysličovania čiže reduk
cie 

postup v razení chodby 
1. vytvorenie hotovej chodby za ur

čité časové obdobie, vyjadrené v 
bežných metroch, 

2. rozvrh všetkých prác pri razení 
chodby, aby čeľba pokračovala po
dľa plánu 

postupnosť vrstiev 
nasledovanie vrstiev usadených za 
sebou po poriadku 

posun 
kratšie premiestňovanie vozíkov a 
súprav z miesta na miesto 

posunovací vrátok 
jednobubnový vrátok s bubnom, kto
rý sa používa ako najjednoduchšie 
zariadenie na posunovanie vozíkov 

posuv = šmyk 
porušenie súdržnosti vrstiev, hornín 
a premiestnenie jednej časti po od-
lučnej ploche smerom hore alebo 
dolu 

posúvač 
teleso regulujúce rozvod stlačeného 
vzduchu alebo pary do rozvodných 
kanálov pohybom uspôsobeným vzhľa
dom na pohyb piesta 

posúvačová skriňa 
skriňa uzatvárajúca priestor posú-
vačového rozvodu s vlastným tele
som a so sústavou rozvodných otvo
rov 

posúvačový rozvod 
rozvod vzduchu alebo pary do pie
stového valca otvormi, ktoré sú za
krývané a odkrývané telesom posú-
vača, ktorého pohyb je podmienený 
pohybom piesta 

posuvná libela = posuvná vodováha 
súčiastka uhlomerného stroja, ktorá 
sa pomocou určitého mechanizmu pri 
meraní samostatne pohybuje 

posuvná vodováha, pozri posuvná libela 
potaš = salajka 

uhličitan draselný (K2CO3) 
potenciál silového poľa 

funkcia, ktorej derivácie podľa jed
notlivých súradníc udávajú zložky 
intenzity daného poľa 

potenciálová sonda 
elektrická karotážna sonda, pri kto
rej vzdialenosť medzi elektródami 
jedného druhu je značne väčšia ako 
vzdialenosť jednej z nich od tretej 
elektródy 

potlačujúce prísady 
látky, ktoré vytvárajú na povrchu 
minerálnych zrniek povlak, znemož
ňujúci adsorpciu zberačov a tým 
potlačujú flotačnú schopnasť niekto
rých minerálov 

potrubná sieť 
namontované potrubie (vodné, vzdu
chové, prípadne parné) nachádzajúce 
sa na závode na povrchu i pod po
vrchom (v zemi) 

povaha porubu, pozri náčrt porubu 
povalové dobývanie 

dobývanie strmo uložených ložísk 
z povalov (fošne na rozperách) 

povrchová baňa 
banský závod, ktorý dobýva úžitkový 
nerast na povrchu zeme po odprata
ní príkrovu ložiska (odkrývka čiže 
skrývka) 

povrchová mapa 
grafický obraz bodov, čiar a objek
tov trvalejšieho charakteru na zem
skom povrchu, zobrazený v určitom 
pomere zmenšenia 

povrchová miera 
plocha o maximálnej výmere 115.000 
m2, ktorá je prepožičaná banskému 
podnikateľovi na vyťaženie sypkých, 
nepevných hornín (Štrk, piesok, ry-
žoviská) až po podložnú rastlú hor
ninu 

povrchová prevádzka 
zaistenie chodu a chod povrchového 
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banského závodu pre plynulú vý
robu 

povrchová situácia (vykreslená) 
grafické zobrazenie bodov, čiar, ob
jektov atď. do horizontálnej roviny 
v určitom pomere zmenšenia 

povrchová teória drvenia 
teória (vyslovená Rittiingerom 1867), 
podľa ktorej práca potrebná na dr
venie je priamo úmerná lomovým 
plochám vzniknutým pri drvení 

povrchová voda 
nahromadenie väčšieho množstva vo
dy .na povrchu, ktoré sa trhlinami 
v zemskej kôre dostane do banských 
podzemných diel 

povrchová voda paliva 
voľná voda lipnúca na povrchu zŕn 
paliva, ktorá sa nedá mechanicky od
strániť 

povrchové napätie tekutiny 
voľná energia na povrchu tekutiny, 
vzniknutá porušením rovnováhy síl 
pôsobiacich na molekuly povrchu te
kutej fázy 

povrchové osadenstvo 
celok pracovníkov zamestnaných na 
povrchu (v dielňach, úpravniach a 
pod.) 

povrchové práce 
práce súvisiace s prípravou dobýva
nia a s úpravou a od vozom úžitko
vých nerastov 

povrchové rudy 
nerasty ležiace na povrchu alebo tes
ne pod povrchom, z ktorých sa vy
rábajú kovy v priemyslovom me
radle 

povrchové skladisko výbušnín 
násypom obohnaný povrchový ob
jekt, slúžiaci na uskladnenie výbuš
nín pred ich upotrebenim 

povrchové zariadenie 
všetky stavby, strojné, mechanické 
a pomocné vybavenie banského zá
vodu na povrchu patriace k bani 

povrchové aktívne látky 
látky znižujúce povrchové napätie 

vody; používajú sa pri flotačné j 
úprave ako peniče 

pozdĺžna os 
čiara idúca stredom v pozdĺžnom 
smere uvažovaného predmetu alebo 
objektu 

pozdĺžne sito 
obdĺžnikové sito', na ktorom sa po
hybuje triedený materiál v smere 
dlhšieho rozmeru 

pozinkované lano 
oceľové lano, ktorého drôty sú po
kryté súvislým rovnomerným zinko
vým povlakom chrániacim pred ko
róziou 

pozinkovaný drôt 
oceľový drôt opatrený tenkým po
vlakom kovového zinku 

požiarna hrádza 
ochranná stena vybudovaná v ban
skej chodbe, ktorá má zamedziť prí
stup vzduchu do požiariska a tým 
obmedziť Šírenie ohňa a zaistiť jeho 
postupné udusenie 

požiarne dymy 
splodiny požiaru odnášané vetracím 
prúdom 

požiarne pole 
úsek v bani, zachvátený ohňom 

pôdorys 
zvislý priemet bodov a čiar do ho
rizontálnej roviny, volenej obvykle 
v nulovej hladinovej ploche 

práca nad čas 
práca vykonávaná po skončení nor
málneho osemhodinového pracovného 
času v jednom kalendárnom dni, ale
bo práca vykonávaná v čase nad 46 
hodín týždenne 

práca starcov 
banícke práce robené v miinulosti a 
už opustené 

prací bubon 
bubnovité otáčavé zariadenie s prí
vodom vody na oplachovanie rudy 
alebo úpravníckych produktov od ne
čistoty 
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pracovná brzda — manévrovacia brzda 
súprava na brzdenie ťažných bubnov; 
pôsobí na jeden alebo na obidva 
bubny, prípadne na brzdný kotúč 
zvlášť naklinovaný na bubnový hria
deľ 

pracovná prestávka 
doba oddychu počas práce 

pracovná rýchlosť guľového mlyna 
rýchlosť otáčania guľového' mlyna, 
pri ktorej sú najlepšie podmienky 
mletia 

pracovné normy 
súhrn výkonových a časových no
riem na závode 

pracovný cyklus 
celok za sebou nasledujúcich operá
cií, ktoré sa opakujú v pravidelnom 
Časovom rozpätí 

pracovný čas 
zákonom stanovený čas strávený v 
práci 

pracovný čas stroja 
čas, po ktorý vykonáva stroj prácu 

pracovný index produktivity práce 
pomer plnenia výkonovej normy v po
rovnávanom období k plneniu výko
novej normy v porovnávacom období 
(k plneniu výkonovej normy v zá
kladnom období) 

pracovný postup 
plánovaný a účelne za sebou uspo
riadaný sled jednotlivých pracovných 
operácií, z ktorých .sa skladá pra
covný proces 

pracovný predok 
banské dielo, na ktorom vylamuje-
me úžitkový nerast alebo horninu 

pradecht 
ešte nerozložený kvapalný produkt 
nízkotepelnej destilácie čierneho uhlia 

prahory 
geologické obdobie, zahrňujúce kamb-
rium, silúr, devón, 'karbón a perm 
(starovek zeme) 

prach 
jemné čiastočky tuhých hmôt, ktoré 
poletujú vo vzduchu 

prach (čierny) 
výbušnina s posuvným účinkom; je 
to zmes drevného uhlia, síry a liad
ku draselného 

prachová uzávera 
určité množstvo kamenného vápen
ného prachu umiestnené na ľahko 
zvrátiteľnom zariadení, ktoré sa tla
kovým účinkom výbuchu CH« alebo 
uhoľného prachu rozmetá za súčas
ného rozvírenia kamenného prachu; 
tým sa tlmí účinok výbuchu 

prameň lana 
konštrukcia z oceľových drôtov, zvi
nutých v jednej až štyroch vrstvách 
po skrutkovici okolo stredného drô
tu, duše 

pramenitá voda 
voda vytekajúca v prírode z pra
meňa; na rozdiel od vody chemicky 
čistej obsahuje menšie množstvo 
rozpustených minerálnych látok (v g 
na 1 1) 

prané uhlie 
čisté uhlie získané mokrým rozdru-
žovaním z ťažného uhlia 

prašnosť prostredia 
množstvo prachu v objemovej jed
notke ovzdušia daného pracoviska 

pravdepodobná chyba 
taká chyba v sérii pozorovaní, kto
rá leží uprostred (toľko je pred ňou, 
ako za ňou) 

pravidelná jazda na lane 
úradne schválená doprava mužstva 
na lane v jame (schvaľuje banský 
úrad) 

pravidelná sústavná (systematická) 
chyba 

zistiteľná odchýlka pozorovania od 
správnej hodnoty; jej velkosť i zna
mienko môžeme zistiť a pozorovanie 
opraviť 

pravotočivé lano 
lano, ktorého pramene pri zvislej 
polohe stúpajú od ľavej ruky k pra
vej 
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pravý závit 
teleso vytvorené pohybom závitové
ho profilu po pravej skrutkovici 
(stúpa zľava doprava) 

pražec, správne podval 
praženie 

proces premeny sírnikových uhličita-
nových alebo bydroxydových rúd ale
bo koncentrátov na kysličníky zo
hrievaním v pražiacom zariadení ale
bo v pražiacich peciach za prístupu 
vzduchu 

praženie kyzu 
premena sírnika ťažkého kovu na 
kysličník zohrievaním pod bod to
penia za prístupu vzduchu 

praženie olovenej rudy 
proces termickej prípravy olovenej 
rudy pre získanie kysličníkov olova, 
z ktorých sa ďalším redukčným pro
cesom vyrába kovové olovo 

praženie rudy 
proces, pri ktorom sa chudobnejšia 
ruda zušľachťuje tým, že pražením 
vyprchajú prebytočné látky, ktoré 
by boli na obtiaž pri ďalšom zhut-
ňovaní a zvyšujú dopravné náklady 

praženie surového kamienka 
zohrievanie surového kamienka na 
teplotu pod bodom jeho topenia za 
prístupu vzduchu na odstránenie pre-

- bytočnej síry a na koncentráciu me
di 

praženie v hromadách, pozri praženie 
v kopách 

praženie v kopách = praženie v hro
madách 

praženie kusovej sírnikovej rudy ulo
ženej do tvaru useknutého ihlana vo 
voľnej prírode 

pražený surový kamienok 
produkt, ktorý vzniká zo surového 
kamienka (CU2S . FeS) zohrievaním za 
prístupu vzduchu pod bodom tope
nia 

pražiaca pec 
pec na praženie surovej .rudy 
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praziar • 
pracovník pri pražiacej peci 

preberací pás 
spravidla článkový oceľový pás po
maly sa pohybujúci, na ktorom sa 
preberá ťaživo 

preberač 
pracovník v úpravni, ktorý na pre
beracom páse vyberá z uhlia alebo 
rudy jalové kusy, prípadne vyberá 

• z jaloviny úžitkový nerast 
preberanie rudy 

ručné rozdružovanie úžitkového ne
rastu 

prebiť sa = preraziť sa 
zámerne sa vlomiť čeľbou jedného 
diela do druhého banského diela, 
prípadne do čeľby druhého diela 

prebudovanie výstuže 
výmena výstuže 

prebytok (banskej miery) 
pole, ktoré je uzatvorené medzi pre
požičanými banskými mierami, že tu 
nemožno vytýčiť banskú mieru; mô
že byť prepožičané len susedným dr
žiteľom banských mier 

precipitácia 
zrážanie medzi železnými stružlina
mi z cementačnej vody 

precipitát 
1. chemická zlúčenina HgNHaCl, vzni

kajúca zrážaním sublimátu' čpav
kom (biely precipitát), 

2. červený kryštalický prášok (kyslič
ník ortuťnatý), vznikajúci zohrie
vaním dusičnanu ortuťnatého (Čer
vený precipitát) 

precipitovanie = zräžacia metóda 
spôsob používaný pri výrobe kovov 
zo sírnikových rúd zohrievaných so 
železnými odpadkami, pri ktorom sa 
síra viaže na železo a uvoľňuje kov 

prečísťovacía flotácia 
flotácia, pri ktorej sa získava zvy
šok úžitkovej zložky z prepadu zo 
základnej flotäcie 

predák 
zodpovedný vedúci čaty na pracovis
ku 

preddavok na mzdu 
finančný preddavok na už vykonanú 
prácu; poskytuje sa obyčajne v po
lovici mzdového obdobia 

predloha 
hriadeľ, na ktorom sú upevnené ozu
bené kolesá alebo remenice o roz
ličnom priemere, takže dochádza k 
prevodu obrátok 

predok 
pracovisko pri razení vodorovného, 
ukloneného alebo strmo uloženého 
banského diela 

predok elektromotora 
strana, z ktorej sa neodvádza me
chanická práca alebo kde je kumu-
látor, krúžky alebo budič 

predpisy o pálení 
súhrn ustanovení o bezpečnom vy
konávaní trhavých prác 

predpraženie 
čiastočná premena sírnikov, uhliči
tanov alebo hydroxydov na kysliční
ky, zohrievaním rúd alebo koncen
trátov za prístupu vzduchu 

predpraženie rudy 
proces praženia, ktorý sa robí úmy
selne len čiastočne, aby sa zamedzi
lo veľkým stratám kovu (napr. pri 
spracovaní nikelnatých alebo meď
natých rúd); predpraženie býva často 
prípravným procesom pre ďalšie špe
ciálne chloračné praženie 

pred vŕtame 
vŕtanie (niekedy pod tlakom) za úče
lom zisťovania skrytých banských 
trhlín, priestorov naplnených vodou 
alebo plynom 

prehadzovač remeňa, pozri vysúvač re
meňa 

prehadzovačka 
pevné ploché osievadlo, na ktoré sa 
vyklápa rúbanina buď priamo, alebo 
sa proti nemu hádže lopatami 

prehľadná mapa 
mapa, na ktorej sú vyznačené urči
té údaje veľmi prehľadne, výrazne 

prehlbovanie banského diela 
ďalšie razenie jestvujúceho zvislého 
alebo úklonného banského diela o 
určitú hĺbku 

prehliadka bane 
periodické preskúmanie banského zá
vodu na zistenie bezpečnostného a 
technického stavu 

prehliadka (lana, jamy) = revízia (la
na, jamy) 
podrobné pravidelné prezretie bez
pečnostného stavu lana alebo jamy 

prehriata para 
plynná fáza kvapaliny, ktorá pri da
nom tlaku má teplotu vyššiu, než je ; 

príslušná teplota bodu varu 
prekladanie ťažby (klietok) 

vzájomné nastavenie bubnov ťažné
ho stroja tak, aby pri polohe klietky 
na voľnom bubne na výjazdnej po
vale bola druhá klietka presne na
stavená na úroveň podlahy obzoru,. 
z ktorého sa má ťažiť 

prekop 
vodorovná otváracia chodba razená 
v jalovine od jamy alebo z povrchu 
na smer ložiska 

prekrytie ložiska 
uloženie dvoch rôznych ložísk VO' 
vertikálnom smere tak, že niektoré-
časti sú umiestnené viac-menej pod 
sebou, pričom sa prikrývajú 

preloženie ďalekohľadu 
vzájomné premiestnenie koncov vo
dorovnej bočnej osi ďalekohľadu v 
ložiskách 

premenená hornina, pozri metamorfo-
vaná hornina 

premývacie osievadlo 
uklonené osievadlo (ploché alebo kó
nické), na ktorom sa ruda alebo 
uhlie premýva vodou a triedi 

premývačka 
sklená, obyčajne valcovitá nádoba 
naplnená do určitej výšky špecific-
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kým roztokom, cez ktorý sa vedie 
plyn. aby sa zbavil prachu, mecha
nických nečistôt alebo vlhkosti; po
užíva sa v chemických laboratóriách 

prenos detonácie 
schopnosť prenosu detonačnej vlny 
vzniknutej výbuchom adjustovanej 
nálozky na susedné náložky trhavi
ny; závisí od druhu a množstva 
zápalnej náložky 

prenosné deklinatórium 
deklinatórium konštruované na pre
nášanie z pracoviska na pracovisko 

prenosné elektrické zariadenie 
zariadenie prispôsobené ľahkej častej 
zmene pracoviska, opatrené rukovä
ťami, rámami, podvozkami a pod.; 
premiestňuje sa po vypnutí prúdu 

prepálená oceľ 
oceľ zohrievaná na príliš vysokú tep
lotu, pri ktorej v dôsledku štruktu
rálnych zmien nastáva značné zhor
šenie mechanických vlastností 

preplachovací bubon 
bubon, v ktorom sa pohybuje ruda, 
pričom sa oplachuje prúdom vody 

preplacnovanie 
spracovanie rudy vo vodnom kúpeli 
v ktorom sa odstráni z kusov najmä 
ílovitá znečístenina i jemnozmná ru
da 

prepožičanie banských mier (zast.) 
povolenie dobývania úžitkových ne
rastov na vymedzenom priestore 
banských mier za nájomný poplatok 
platený Štátu 

prepôžička banskej miery (zast.) 
udelenie výhradného práva dobývať 
úžitkové nerasty v priestore vyme
dzenom banskou mierou 

prepraženie 
dokonalé odstránenie síry zo sírni
kových zinkových rúd, pri ktorom sa 
praženie opakuje až tri razy za se
bou (ruda sa praží, dopracuje a pre-
pražuje) 

preraziť sa do stariny 
záberom na pracovisku prelomiť sa 
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do starého vyrúbaného priestoru (za
valeného alebo podsadeného) 

preräžka 
1. chodbica, ktorá spojuje dve pa

ralelné chodby 
2. zámerné spojenie pnotiČelieb dvoch 

banských diel 
preräžkový bod 

stabilizovaný alebo myslený bod na 
jednom alebo druhom konci preráž-
ky; jeho priestorová poloha musí 
byť presne určená 

preräžkový ťah 
polygónový ťah vytýčený a zamera
ný pre výpočet vytyčovacích prvkov 
prerážky (smer a dĺžka) 

preräžkový uhol 
uhol na vytýčenie smeru, pod kto
rým má byť razené spojovacie ban
ské dielo 

prerušenie sprievodníc 
úprava čelných sprievodníc na nära-
ziskäch jamy, aby sa vozíky dali ma
nipulovať do klietky a z klietky 

presadzovanie klietok 

nastavovanie určitej plošiny klietok 
na úroveň podlahy obzoru a súčas
ne na hornej výjazdnej plošine (pri 
viacetážových klietkach) 

preosievanie 
triedenie uhlia alebo rudy na sitách 

preskok výbuchu 
maximálna vzdialenosť, na ktorú vý
buch jednej náložky trhaviny pôso
bením nárazovej vlny vyvoláva vý
buch druhej náložky 

presná nivelácia, pozri presné nivelo-
vanie 

presné meranie 
meračský výkon presnými meračský
mi strojmi a metódami za účelom 
dosiahnutia predpísanej presností 

presné nivelovanie — presná nivelácia 
určovanie prevýšení medzi dvoma bod
mi presným nivelaČným strojom, po
môckami a presnou metódou 

prestavná brzda 
brzda na zaistenie voľného bubna 

ťažného stroja pri presadení ťažby 
na iný obzor 

prešmyk 
sled vrstiev porušený tektonickými 
pochodmi tak, že staršie vrstvy sú 
odtrhnuté od svojho koreňa a sú 
nasunuté na mladšie vrstvy 

pretínanie napred 
trigonometrickä úloha na určenie sú
radníc bodu; uhly sa merajú aspoň 
na dvoch známych bodoch smerom 
na neznámy bod 

pretínanie nazad 
trigonometrickä úloha na určenie sú
radníc určitého bodu; uhly sa merajú 
na neznámom bode aspoň na tri bo
dy v známych súradniciach 

preuhoľnenie 
premena pravekej rastlinnej hmoty 
vplyvom tepla a tlaku za neprístupu 
vzduchu na uhoľnú substanciu 

prevádzka 
činnosť spojená s udržaním závodu 
v chode 

prevádzková banská mapa 
zobrazenie podzemných banských 
priestorov vo vodorovnej projekcii 
a technických úprav a zariadení 
zviazaných s banskými priestormi 
(hate, izolačné dvere, komory, skla
dy, atď.); v mape sú vyznačené vy
rúbané úseky, ochranné piliere a 
prítomný stav otvárok, príprav a 
porubov 

prevádzková lehota 
úradne povolená doba, po ktorú ne
treba z bane ťažiť; stačí udržovať 
baňu v bezpečnom a pochoditeľnorn 
stave 

prevádzkové predpisy 
smernice týkajúce sa bezpečnosti 
prevádzky, dopravy, trhacích prác, 
obsluhovania strojov, dobývania a 
pod., ktoré sa musia dodržiavať, aby 
sa zaručil plynulý chod závodu 

prevádzkový plán 
časový súbor zamýšľaných prevá
dzkových prác a ich zaistení 

ľ Banícky slovník 

prevažovanie, správne prezvislicovanie 
prevod napätia 

pomer efektívneho napätia primár
neho k efektívnemu napätiu sekun
dárnemu pri chode naprázdno; udá
va sa zlomkom (6000/400 V) 

prevodné koleso 
časť prevodného prístroja prenáša
júca otáčavý moment ozubením ale
bo trením 

prevrátený slojl 
sloj tektonickými pochodmi obrátený 
o viac než 90°, takže v skutočnosti 
staršie vrstvy ležia na mladších 

prevýšenie (v meračstve) 
zvislá odľahlosť skutočných horizon
tov, prechádzajúcich danými bodmi 

prevýšenie obzorov 

zvislá odľahlosť dvoch obzorov 
prezvislicovaná úsečka 

horizontálna vzdialenosť dvoch bodov, 
prenesená pomocou olovníc na mies
to nižšie alebo vyššie 

prezvislicovanie 
meračský výkon, pri ktorom pomo
cou olovnice alebo inej pomôcky vy
týčime zvislý smer za účelom pre
nesenia bodov po zvislici do rôznych 
výšok, alebo pre zistenie zvislosti 
diela 

priamy výplach 
výplach v hlbinnom vrte, ktorý sme
ruje na počvu vrtu sútyčím a vy
stupuje s vrtnou drvinou medzi sú
tyčím a stenami vrtu 

priamy zalom 
zalom vytvorený odpalom vrtov rov
nobežných s osou banského diela 

priberací vrták = priberák 
dláto slúžiace na rozšírenie (pribe
ranie) hlbinného vrtu 

priberák, pozri priberací vrták 
pribierka 

banícka práca, ktorou sa banské die
lo (hlbinný vrt) dodatočne upravuje 
do konečného profilu 

pribierka chodby 

čiastočné rozširovanie profilu chod-
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by alebo vyrovnávanie chodby vo 
smere ťažby 

pribierka nadložia 
čiastočné rozšírenie profilu banského 
diela do nadložia 

pribierka podložia 
čiastočné rozšírenie profilu banského 
diela do podložia 

pribierka trhavou prácou, pozri prístrel-
ka 

prístrelka — pribierka trhavou prácou 
druh banskej práce, pri ktorej trha
vým účinkom výbušniny upravujeme 
profil banského diela na žiadanú 
veľkosť 

pribierka vrtnej diery 
rozširovanie hlbinného vrtu, zväčše
nie priemeru vrtu 

pribierkovä rana, pozri pribierkový vý
vrt 

pribierkový vývrt = pribierková rana 
vývrt, ktorý po odtrhnutí horniny 
účinkom výbušniny má upraviť urči
tý banský priestor do konečnej veľ
kosti a formy 

prídržnä koľaj 
valcovaný oceľový profil umiestne
ný na vnútornej strane koľajníc, za
braňujúci vykoľajeniu vozidla na 
križovatkách a výhybkách 

priečna mierka 
mierka v určitom pomere zmenšenia, 
na ktorom sa zlomky dielkov odčí
tajú pomocou čiar narysovaných 
zvláštnym spôsobom naprieč stupni
ce 

priečna žila 
žila prestupujúca susedné horniny 
naprieč 

priečne dobývanie 
etážové dobývanie mocných strmých 
ložísk; každá etáž sa rúbe samo
statne v pruhoch kolmých (prieč
nych) na smer ložiska pri súčasnom 
zakladaní vyrúbaných pruhov 

priečne komorovanie 
dobývania mohutných ložísk 
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s priečnym usporiadaním komôr — 
priečne na smer ložiska 

priečny rez 
rez urobený naprieč určitým tele
som s ohľadom na jeho prevládajú
ci rozmer (pozdĺžny smer) 

prielez 
1. otvor v odpočinkovej povale v ja

me, 
2. okno vo vetracej hati 

priemerný hodinový zárobok robotníka 
priemerná mzda robotníka za hodinu 

priemerný náklad 
podiel všetkých nákladov prevádzky 
na jednotku ťažby 

priemerný ročný zárobok robotníka 
suma pripadajúca na jedného robot
níka z ročného mzdového fondu 

priemerný zárobok 
podiel úhrnu zárobkov na jednu oso
bu na závode za istý čas 

priemyslová soľ 
soľ, denaturovaná vhodnými chemic
kými prímesami (napr. sulfátrni) 

priemyslová voda 
úžitková voda pre priemyslovú vý
robu 

priepadlina = priepadlisko 
kotlinka v teréne, ktorá vznikla 
upadnutím povrchu v dôsledku po-
rubovania ložiska 

priepadlisko, pozri priepadlina 
prierez jamy 

vodorovná voľná plocha jamy 
prieskum, pozri kutanie 
prieskumná chodba, pozri kutacia chod

ba 
prieskumná jamica 

jama malej hĺbky vyhĺbená na pre
skúmanie 'akosti ložiska na výcho
doch 

priestor tavenia, pozri tavný priestor 
prieval banských vôd 

náhly prítok veľkého množstva ban
ských vôd z vodorovných alebo za
vodnených starín 

priezor = diopter 
pomôcka na zacieľovanie 

priezračnosť vody 
optická vlastnosť vody spočívajúca 
v tom, že prepúšťa svetelné lúče 

príklepný vrták 
vrták na príklepné vŕtanie 

príklonnä žila 
žila, ktorá sa prikláňa k hlavnej žile 

prilba 
tvrdá pokrývka hlavy, ktorá chráni 
hlavu baníka pred nárazmi a zrane
ním z pádu predmetov 

príložka 
príložná spojovacia kovová doska 

príložná nálož 
nálož výbušnej látky, ktorá sa pri
kladá k trhanému objektu 

príložný uhlomer 
prístroj na meranie uhla zovretého 
dvoma smermi, určenými priamkami 
a plochami 

primárne ložisko 
ložisko, v ktorom sa nerastná sub
stancia nachádza na tom mieste, kde 
pôvodne vznikla 

primárne vinutie, pozri vstupné vinu
tie 

primárny drvič 
drvič zaradený na začiatok procesu 
drvenia; preberá kusy bezprostredne 
z dobývania a drví ich na veľkosť 
umožňujúcu ďalšie spracúvanie 

primiešaná voda v palive 
voľná voda, ktorá sa sekundárne do
stala do paliva (pri zavlažovaní pi
liera, pri úprave a pod.); dá sa od
strániť mechanicky, filtráciou, od-
stredením; nepočíta sa k vlhkosti 
paliva 

primiešaniny 
vedľajšie súčasti rudnej výplne, kto
ré môžu byť alebo nevítané (škodli
vé) alebo vítané (užitočné); vo vý
nimočných prípadoch môžu byť i naj
dôležitejším produktom ložiska, napr. 
vysoká primiešanina kadmia vo sfa-
leritoch 

príplatky k tarifným mzdovým sadzbám 
príplatky za nočnú prácu, za prácu 

nad čas, za úsporu surovín, za prá
cu v progresívnom úkole atď. 

pripojovací bod 
vyznačený meračský bod na povrchu, 
prípadne v podzemí, pomocou ktoré
ho sa pripojuje povrchová meračská 
sieť k podzemnej alebo podzemné 
siete navzájom 

pripojovací ťah 
polygónový ťah, ktorým sa podzem
ná meračská sieť a situácia pripoju
je ná meračskú sieť a povrchovú 
situáciu, prípadne podzemné merač
ské siete a situácie na rôznych ob
zoroch 

pripojbvacie meranie 
druh merania, ktorým sa podzemná 
meračská sieť a situácia pripojuje na 
povrchovú meračskú sieť a situáciu 
alebo podzemné siete a situácie na
vzájom 

pripojovací bod 
meračský bod, ktorý sa používa pri 
pripojovacom meraní na povrchu I 
v bani 

pripojovací obrazec 
geometrický obrazec (trojuholník, 
štvoruholník, niekedy i päťuholník, 
alebo šesťuholník) používaný pri pri
pojovacom a usmerňovačom meraní 
v banskom meračstve 

pripojovací trigonometrický bod 
jeden z trigonometrických bodov 
I;—IV. rádu, ktorý s ostatnými pri-
pojovacími trigonometrickými bodmi 
je základom pre rozvinutie trigono-
metrickej siete nižšieho rádu 

pripojovací trojuholník 
trojuholník, ktorý slúži na pripoje
nie podzemnej meračskej siete (si
tuácia) k povrchovej pomocou dvoch 
prezvislicovaných bodov alebo pod
zemných na rôznych obzoroch na-
vzájom 

pripojovací uhol 
uhol pripojovacieho obrazca, ktorý 
sa nachodí pri vrchole zozvislicova-
ného bodu a používa sa pri výpočte 



smerníka ďalšej strany zo smerníka 
zozvislicovanej úsečky 

pripojoYacie meranie 
meračské výkony, ktorými sa pripo
juje povrchová meračská sieť k pod
zemnej meračskej sieti, alebo pod
zemné meračské siete na rôznych 
obzoroch bane k sebe navzájom 

pripojovanie bane 
príprava bane (ložiska) 

príprava bane (ložiska) 
prípravné banské práce na dobýva
nie úžitkového nerastu z ložiska 

prirodzený úbytok zamestnancov 
úbytok zamestnancov v dôsledku 
penzionovania, úmrtia alebo trvalej 
invalidity 

prirodzený veterný prúd 
prúd banských vetrov, ktorý vzniká 
rozdielom teplôt vzduchových pro
stredí (bez umele vyvolaného po
pudu) 

príručné banské skladisko 
skladisko v bani na uschovanie ná
radia, drobného materiálu a pracov
ných pomôcok dennej potreby, prí
padne osobitné príručné skladisko 
výbušnín 

prísada (vo flotácii) 
pomocná chemická látka, ktorá na
pomáha, resp. usmerňuje chemické 
reakcie v určitom prostredí 

príslušenstvo bane 
celé zariadenie banského závodu, 
ktoré je potrebné na udržanie jeho 
plynulého chodu 

príval vody 
nečakané, rýchle živelné vniknutie 
vody do banských diel 

prívesný voz 
vozidlo, ktoré sa zavesí na iné vo
zidlo s vlastným pohonom 

prívodné pole rozvádzača 
časť rozvádzača, na ktorom sú sú
stredené prístroje na prívod prúdu 

prizma = hranol 
optická pomôcka tvaru hranola s 
presne vybrúsenými a vyhladenými 
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plochami a hranami, slúžiaca na lom 
a odraz svetelných lúčov (napr. uhlo-
merný hranolček v meračstve) 

producent 
jednotlivec alebo kolektív, ktorý vy
rába priemyslové alebo poľnohospo
dárske výrobky 

produktivita práce 
skutočná hodnota výroby alebo prá
ce, ktorú dáva robotník za jednotku 
Času 

profesionista (zast.) 
starý výraz pre banského remeselní
ka 

profil 
priečny rez, prierez 

profilačná lata 
štyri metre dlhá, delená a číslova
ná lata, opatrená rúrkovou libelou, 
používaná na meranie profilov a na 
hrubšie výškové meranie a vytyčo
vanie 

profilová oceľ 
valcovaná tvarová oceľ 

projekcia 
zobrazovanie bodov a čiar do určitej 
roviny volenou metódou 

projekt 
plán výstavby závodu 

prosperita 
banské podnikanie, pri ktorom uka
zovateľ predajných nákladov je vyš
ší, ako ukazovateľ nákladov výrob
ných 

protektor 
gumový valec navlečený pri hlbin
nom vŕtaní na vŕtacie tyče, ktorý ich 
chráni pred odieraním na stenách 
vrtu a pred rýchlym opotrebovaním 
a súčasne ich centruje 

protičeľba 
Čeľba banského diela, razeného pro-
tismerne na čeíbu iného súčasne ra
zeného banského diela 

protikfonná žila 
žila, ktorej spádová čiara má opač
ný smer ako spádová čiara hlavnej 
žily 

protimatka = protimatíca 
poistná matica, ktorá zabraňuje u-
voľnenie základnej matice; používa 
sa v spojoch pohybujúcich sa alebo 
otriasaných častí strojov 

protiplynová maska 
filtračný ochranný dýchací prístroj 
na odstránenie škodlivých súčiastok 
zo vzduchu f y zikálno-chemickými 
prostriedkami vo filtri 

protismerné lano = krížové lano 
lano, ktoré má pramene vinuté opač
ne ako drôty v prameňoch 

protivýbušný 
hatiaci výbuch 

proustit 
východisková strieborná ruda — sír-
nik arzenito-strieborný — (AgAsSs) 

provízia 
stará forma baníckej penzie 

provizórka, pozri výmenná stojka 
prstencový lis 

lis z dvoch prstencov na výrobu 
hnedouhoľných briket pod tlakom 
okolo 2000 at. 

prúdové čerpadlo = ejektor 
čerpadlo, pri ktorom prúd vody ale
bo pary, vystupujúci veľkou rýchlo
sťou z dýzy nasáva a strháva so se
bou Čerpanú tekutinu 

prútik = kúzelný prútik = vírgula 
vidlica z pružnej dreviny alebo z ko
vu, pomocou ktorej osoba schopná 
reakcie z povrchu hľadá vodu a ru
dy v hĺbke zeme; pravdepodobne ide 
o elektromagnetické účinky vody a 
rudy na osobu schopnú reakcie 

prútkár 
osoba, ktorá ako aktívne indivíduum 
hľadá z povrchu zeme pomocou vidli
ce z pružnej dreviny alebo z kovu 
vodu a rudy ukryté v hlbinách zeme; 
ide o pravdepodobný elektromagne
tický vzťah výskytu a tela schopné
ho na výskyt reagovať 

pťútové zlato 
odliatok zlata podlhovastého tvaru 

pružinový gravimeter 
gravimeter zakladajúci sa na princípe 
pérovej váhy a využívajúci na me
ranie nepatrných rozdielov intenzitu 
tiaže deformácií (t. j . predĺženie, ohyb 
alebo torziu) jemných špirálových 
alebo plochých pružín 

prvá pomoc 
ošetrenie raneného alebo chorého 
prv, než sa mu poskytne lekárske 
ošetrenie 

prvé tavenie 
prvá časť procesu výroby kovov, pri 
ktorom" vzniká produkt vyžadujúci 
ešte ďalšie spracovanie tavením (re-
petičné tavenie) 

prvotná flotácia, pozri základná flotá
cia 

pseudokryštál 
chemická alebo fyzikálna premena 
nerastu pri nezmenenej kryštalickej 
forme 

pseudoformóza = patvar 
kryštálový tvar, ktorého pôvodná 
hmota bola nahradená inou nerast
nou hmotou a ktorý si zachová tvat 
pôvodného kryštálu 

pucka = perlík 
ťažké dvojručné kladivo, ktoré sa 
používa pri ručnom vŕtaní, pri pod-
bíjaní stojok, na rozbíjanie veľkých 
kusov rúbaniny a pod. 

pudlovä oceľ 
oceľ vyrobená v pudlovej peci zo 
surového železa odstránením uhlíka 
pri nízkej teplote v polotuhom sta
ve 

pudlovacia pec 
hutnícka pec na skujňovanie suro
vého železa 

pudlované železo 
železo zušľachtené v pudlovacej peci 
za účelom zníženia percenta uhlíka 
v surovom železe 

pudlový paket 
krátke kusy oceľových odpadkov do
vedna zviazaných oceľovým drô-
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tom, ktoré sa po zohriatí na potreb
nú teplotu spracúvajú valcovaním na 
zvárkovú oceľ 

puchnutie počvy, pozri rastenie spodku 
počvy 

.pulzätorová sadzačka 
sadzačka na rozdružovanie rúd, pri 
ktorej dynamické účinky vodného 
prúdu sú vyvolávané nárazmi tlako
vej vody, pravidelne prerušovanými 
automatickým ventilom — pulzáto-
rom 

pumpa 
jednoduché čerpacie zariadenie, po
háňané ručne 

punč 
úradná značka vyrazená na predme
toch z drahých kovov 

puneovadlo 
razidlo (negatív punču) na vyznače
nie značky kvality puncovaných vý
robkov z drahých kovov 

puncovanie 
označovanie predmetov zhotovených 
z drahého kovu podľa platných pred
pisov, aby chránilo kupujúcich pred 
kúpou (menejcenných) falšovaných 
predmetov 

puncovňa 
miesto, kde sa puneuje 

puncový úrad 
ustanovizeň, ktorá má dozor nad 
kvalitou predmetov z drahých kovov 
a označuje ich úradnými značkami 
(puncami) 

puzdrový vrták 
nástroj Špirálového tvaru na vŕtanie 
zeme, opatrený plechovým plášťom 
(puzdrom), aby hornina uložená na 
špirále pri vyťahovaní nástroja z vr
tu neodpadávala 

puzolán 
prirodzený cement sopečného pôvo
du, nazvaný podľa výskytu v Poz-
zuoli (Taliansko) 

pyramidálny zalom 
zalom vytvorený odpaľom vrtov roz-

- miestnených v rohoch rovnostranné

ho pravouholníka a zbiehajúcich sa 
v jednom bode na osi banského diela 

pyrargyrit 
strieborná ruda, sírnik antimonito-
strieborný (SbaSs. 3 AgaS) 

pyrit = kyz železný 
sírnik železičitý (FeSs)—nerast s ko
vovým leskom, vznikajúci hydroter-
mälne i sedimentáme; pre svoj veľ
ký obsah síry je dôležitou surovi
nou pri výrobe kyseliny sírovej 

pyroluzit = burel 
mangánová ruda, čierny kysličník 
mangániČitý (MnOs) 

pyrometer 
prístroj na meranie vysokých teplôt 

pyrop 
tmavočervený priesvitný drahokam 
zo skupiny granátov; známe sú české 
pyropy tzv. české granáty 

pysk 
upravené ústie sypú alebo dovrchné-
ho banského diela (komína) 

radenie za sebou (pri trhacích prácach) 
= sériové, zapojenie 

spôsob zapojenia elektrických pal-
níkov, pri ktorom vývody elektric
kých parníkov sú medzi sebou spo
jené tak, že prvý vývod prvého pal-
níka a druhý vývod posledného pal-
níka je spojený s elektrickým od
paľovacím strojčekom 

radič = kontrolór 
prepínač mechanicky oddelený od 
elementov, ktoré ovláda 

rafinácia = rafinovanie 
odstraňovanie malých zvyškov ne
čistôt z kovov a chemických zlúče
nín 

rafinácia kovov 
pochod čistenia kovov, pri ktorom 
sa zbavujú znehodnocujúcich primie-
šanín 

rafinačná pec 
pec, v ktorej sa tavením odstraňujú 
neželateľné primiesaniny zo surového 
kovu : 
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rafinovaná meď 
1. meď prečistená druhým tavením 

v plamenicovej peci na produkt 
čistoty 99,5 až 99,8% Cu, 

2. meď prečistená elektrolytickom 
cestou (zvaná i meď katódová), 
ktorá má čistotu 99,95% Cu 

rafinovaná oceľ 
oceľ z ktorej boli odstránené neví
tané zložky osobitným procesom 

rafinovanie, pozri rafinácia 
rafinovaný kov 

technicky čistý kov, zbavený škod
livých zložiek 

rak 
1. nástroj na ťahanie pažníc z vrtu, 

keď sú zabudované ,,na strateno" 
(t. j . nejdú až na povrch) alebo 
keď sedia tak pevne, že ich treba 
ťahať hydraulicky a súčasne aj 
strojovým žeriavom, 

2. ohýbačka koľajníc 
rámová píla 

píla, ktorej rezací nástroj (pílový 
list) je upevnený v ráme; rám do
dáva listu potrebné napätie a tuhosť 
k rezu 

ramovací sochor 
železná tyč, ktorá slúži na očistenie 
pracoviska od uvoľnených a naštr
bených kusov hornín po odpale 

ramovať (správnejšie očistiť) 
očistiť pracovný predok v bani po 
odpale od uvoľnených a odštrbených 
zátrhov horniny, hlavne nad hlavou 

rapa, pozri soľanka 
rapkáč 

zariadenie na ručné otáčavé vŕtanie 
do mäkších hornín; otáčanie vrtáka 
sa docieľuje pomocou rohatky, zä-
padky a páky otáčavej v rovine kol
mej na smer vrtáka 

rastenie spodkov počvy 
zdvíhanie sa spodka chodby alebo 
iného banského diela v dôsledku vlh
kosti a tlaku 

rastlinný olej 
v podstate kvapalný rastlinný tuk 

rašelina 
najmladšie fosílne palivo, vyskytujú
ce sa v alúviu i v dilúviu a tvoria
ce sa hlavne v miernom pásme 
chladnejších krajín 

rašelinisko 
priestor, kde sa nachádza rašelinové 
trasovisko 

rašelinová tehla 
rašelina upravená pri spracovaní do 
tvaru tehly 

rašelinová trhačka 
stroj s dvoma ozubenými valcami 
alebo s nožami, ktoré protismerným 
otáčaním trhajú sušenú rašelinu 

razenie 
vylamovanie banského diela (priesto
ru) v hornine 

razenie chodby 
vylamovanie chodby určitého pro
filu v smere ložiska alebo naprieč 
ložiska horizontálne alebo v úklone 

razenie jamy 
hĺbenie zvislého banského diela 

raziaci stroj 
samohybný stroj uspôsobený kombi
náciou zbíjacích a nakladacích me
chanizmov na razenie podzemných 
chodieb 

razidlový lis 
lis na výrobu briket z drobnozrnné-
ho čierneho a hnedého uhlia tlakom 
piestového razidla asi 1500 at. 

reagencia 
1. chemické činidlo, ktoré vstupuje 

do chemickej reakcie s inou lát
kou 

2. chemické zlúčeniny používané ako 
prísady pre prechod rozdružova
nia rudy a uhlia od jaíovín v 
úpravniach flotačnou metódou 

reaktor 
silová tlmivka bez železného jadra 
na obmedzenie stratového prúdu 

realgar 
arzénový nerast (sírnik arzenatý — 
AS2S2) 
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rebrová základka 
čiastočné zaistenie vyrúbaných prie
storov, pri ktorom základka sa ukla
dá v jednotlivých pásoch (rebrách) 
.stavaných v smere postupu steny 

rebrový priberák 
excentrické stupňovité dláto použí
vané na priberanie (rozšírenie) hl
binných vrtov pri tyčovom vŕtaní 
nárazovom aj točivom 

redistribúcia pracovných síl 
nové rozdelenie pracovných síl me
dzi jednotlivé odvetvia spoločenskej 
činnosti 

redukcia 
1. odkysličovanie pomocou uhlíka z 

koksu alebo drevného uhlia (pria
ma), 

2. odkysličovanie pomocou kysličníka 
uhoľnatého (nepriama) 

redukcia kyvadlových meraní 
postup, ktorým z pozorovanej sku
točnej doby kyvu kyvadiel odpočíta
vame vplyvy fyzikálnych faktorov, 
nezávislých od zrýchlenia tiaže, ako 
teploty, trenia vzduchu, kývania sto
janu a pod. 

redukcia na voľný vzduch 
výšková redukcia zrýchlenia tiaže 
na morskú hladinu, pri ktorej ne
odstraňujeme vplyv gravitačných síl 
zemských hmôt, nachádzajúcich sa 
medzi úrovňou morskej hladiny a 
ÚTä/vfÍQU gravimetrickej stanice 

redukčné kružidlo 
kružidlo, ktorým sa dĺžky z jedného 
plánu prenášajú v určitom pomere 
zmenšenia (zväčšenia) do druhého 
plánu 

redukčné pásmo 
pásmo v hutníckej peci, kde nastáva 
'Odkysličovanie rozžeraveným uhlíkom-
alebo kysličníkom uhoľnatým 

redukčné praženie 
proces výroby olova z olovnatých 
rúd; jeho podstata spočíva v pre
mene sírnikov na kysličníky a ich 
redukcii na kov 

XQ4 

redukčný drvič 
drvič zaradený v procese drvenia za 
primárnym drvičom; podľa stupňa 
zaradenia označuje sa ako sekundár
ny, terciárny, atď. (názov zvýrazňu
je postupnosť ďalšieho drvenia) 

redukčný ventil 
ventil na redukovanie vysokého tla
ku určitého plynu alebo tekutiny na 
tlak nižší 

redukovaná dĺžka kyvadla 
dĺžka takého mysleného matematic
kého kyvadla, ktoré má s daným 
skutočným (fyzikálnym) kyvadlom 
rovnakú dobu kyvu 

redukovaná hodnota zrýchlenia tiaže 
hodnota zrýchlenia tiaže prepočíta
ná na morskú hladinu a opravená 
(korigovaná) odpočítaním vplyvu čle
nitosti okolitého terénu 

reflektorová lampa 
lampa s dutou zrkadlovou plochou, 
ktorá koncetruje sveteľné lúče do 
jedného smeru 

refrakcía 
lom svetelného lúča pri prechode 
vzduchovými vrstvami rôznej hustoty 

refrigerátor 
chladiaci stroj 

regenerácia 
obnovenie na pôvodný stav (napr, 
regenerácia olejov, výplachu, ťažkých 
kvapalín) 

regenerácia suspenzie 
proces očistenia suspenzie od zne
čistenia a oteru, ktoré zhoršujú jej 
vlastnosti pri použití v rozdružova-
ní, a jej príprava na potrebnú pre
vádzkovú hustotu 

regeneračný dýchací prístroj 
prístroj, ktorý človeka pri použití 
izoluje od okolitého zlého vzduchu; 
pri použití nevypúšťa vydychovaný 
vzduch, ale privádza ho znova do 
dýchacích ústrojov po regenerácii (po 
pozbavení kysličníka uhličitého, vod
ných pár a po pridaní čistého kyslí
ka) 

regionálna anomália geoelektrického po
ľa 

anomália geoelektrického poľa zasa
hujúca územie s rozlohou do niekoľ
kých desiatok km2 

regulácia 
1. usmerňovanie, napr. prúdenia vo

dy, banských vetrov, rôznych rea
gencií (prísad) a p., 

2. udržiavanie zvolených veličín a 
priebehu prevádzky 

regulácia sadzačky 
usmernenie chodu sadzačky tak,, aby 
výnos jednotlivých produktov (od
pad, koncentrát, medziprodukt) zod
povedali požadovanej kvalite 

regulus 
vyredukované olovo, do ktorého pre
šlo pri rozbore zlato zo vzorky rudy 

rektifikäcia 
úprava geodetických strojov a pomô
cok, aby spínali podmienky správno
sti 

rektifikačná skrutka 
zariadenie slúžiace na rektifikáciu 
geodetických strojov a pomôcok 

rektifikačný lineär 
prístroj na rektifikáciu stolových li-
biel a na zistenie citlivosti akýchkoľ
vek libiel 

rekultivácia 
opätovná kultivácia dobývacím pro
cesom devastovaných (zničených) 
kultúrnych plôch (pole, záhrady, le
sy) 

relatívna vlhkosť, pozri pomerná vlh
kosť 

remenica ~ remeňové koleso 
koleso, prenášajúce obvodovú silu 
medzi remeňom a hriadeľom; skla
dá sa z venca, ramien a náboja 

remenicový zotrvačník s ozubením 
remenica s ozubením na vnútornej 
strane venca, do ktorého zapadá pa
storok natáčajúceho prístroja; po
užíva sa na natáčanie parného stro
ja do admisnej polohy, aby sa stroj 
mohol sám rozbehnúť 

remeňový pohon 
strojové zariadenie na prenášanie ob
vodovej sily z hnacej remenice tre
ním na remeň a z remeňa trením 
na hnanú remenicu 

remeňová kladka 
voľnobežný kotúč, rovný alebo bom-
birovaný, ktorého účelom je buď" 
viesť remeň v správnom smere (klad
ka vodiaca) alebo napínať remeň 
(kladka napínacia) 

remeňový prevod 
zariadenie umožňujúce preniesť otá
čavý pohyb z jedného hriadeľa (hna
cieho) na druhý hriadeľ (hnaný); 
s väčšími, menšími alebo s tými istý
mi obrátkami 

reostat 
regulovateľný odpor 

repetíciá = meranie uhlov násobením? 
1. spôsob merania horizontálnych 

uhlov pomocou, dvojosového teo-
dolitu, 

2. opätovné rozdružovanie už raz: 
rozdružovaného materiálu za úče
lom zvýšenia výťažnosti 

repetičný teodolit = dvojosový teodolit 
meračský stroj s dvoma, vertikálny
mi osami (limbusovä a alidádová) 
na meranie horizontálnych uhlov (re-
petičnou metódou) 

respirätor, pozri filtrovací dýchací prl-'O' 
stroj 

reťazové koleso 
koleso s profilovaným vencom na 
prenos obvodovej sily pomocou r e 
ťaze 

reťazové ohnivo 
Článok reťaze kruhového alebo elip
tického tvaru, zhotovený z okrúhlej 
kujnej ocele 

reťazovka 
čiara, do ktorej sa preváži vlastnou 
váhou lano alebo reťaz zavesená na 
dvoch od seba vzdialenejších podpo
rách 
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retorta 
zariadenie na suchú destiláciu uhlia 
bez prístupu vzduchu 

retortové uhlie 
tuhý zvyšok v retorte pri suchej 
destilácii dreva 

reverzná libela 
rúrkovä dvojosová libela, používaná 
najmä pri meraní ďalekohľadom vo 
dvoch polohách 

reverzné kyvadlo, pozri zvratné ky
vadlo 

revír, pozri oddelenie bane 
revírna mapa 

mapové dielo zobrazujúce určitý re
vír (môže to byť i viac mapových 
listov) 

revízia elektrických zariadení 
zisťovanie (prehliadka, meranie, skú
šanie a pod.) či je elektrické zaria
denie v stave zodpovedajúcom prí
slušným predpisom ESČ a normám 
ČSN ESČ z hľadiska bezpečnosti pre
vádzky pred požiarom, úrazom a vý
buchom 

rez, nesprávne brázda 
úzky hlboký zárez do sloja vytvore
ný rezacím strojom; uľahčuje odlo-
meníe úžitkového nerastu 

rezací nôž, nesprávne brázdiaci nôž 
vymeniteľný pracovný (rezací) orgán 
zasadený v rezacej reťazi rezacieho 
stroja s vložkou z tvrdého kovu 

rezací stroj = rezačka, nesprávne 
brázdiČka 
stroj na podrezanie sloja 

rezacia reťaz, nesprávne brázdiaca re
ťaz 
reťaz so zvlášť upravenými článka
mi, v ktorých sú zasadené rezacie 
nože, vytvárajúce pri pohybe reťa
ze vo vedení výložníka rezacieho 
stroja zárez do uhlia 

rezanie, nesprávne brázdenie 
vytváranie zárezu v uhoľnej stene 
rezacím nástrojom 

rezná vrstva 
vrstva uhlia, v ktorej sa vykonáva 
rezanie 

rezonančné osievadlo 
ploché osievadlo vybavené vhodným 
tlmením alebo prídavnou hmotou; 
počet obrátok je zhodný s vlastnou 
frekvenciou osievadla 

rezultanta 
čiara znázorňujúca výslednú hodno
tu určitých vzťahov, dejov 

režijná práca 
pomocná nen'ormovaná práca v bani 

režijné náklady 
výdavky, zaťažujúce celkové hospo
dárske výsledky závodu, resp. vý
davky na ochranné a bezpečnostné 
zariadenie, na výcvik zamestnancov, 
na údržbu, a'všetky pomocné práce 
a provizórne zariadenia 

režim vŕtania 
súhrn základných činiteľov, ovplyv
ňujúcich účinnosť a efekt práce vŕ
tacieho dláta na počve vrtu 

riadidlo jazdy = ovládač jazdy 
pomocné bezpečnostné zariadenie 
ťažného stroja, ktoré pri zvislej do
prave v jame zabraňuje chybné vy
loženie ovládacej páky na začiatku 
chodu klietok, prekročenie najväčšej 
dovolenej rýchlosti za chodu, pre
behnutie klietky do veže a reguluje 
samočinne -rozbeh a dobeh ťažného 
stroja 

rmut 
jemne rozomletá rúbanina zmiešaná 
s vodou 

rmutnica 
úpravnícke zariadenie tvaru koryta 
smerom dopredu sa .rozširujúce, čím 
sa rýchlosť vodného prúdu ním pre
tekajúceho spomaľuje a zrná sa roz
deľujú podľa špecifických váh alebo 
veľkosti a sú zachycované priečkami 
na dne rmutnice 

rmutový žľab 
drevený alebo kovový žľab používa-
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ný v úpravníctve na odvádzanie rmu
tu 

rohatka 
ozubené koleso, ktoré pomocou zá-
padky zabraňuje spätný pohyb hria
deľa, na ktorom je naklinované 

románsky cement 
jemný prášok hnedej farby, ktorý sa 
vyrába pálením zmesi 50% vápna 
CaO a 50% hliny pri teplote asi 
900° C; spečená hmota po vypálení 
sa rozomelie na prášok 

ropa, nesprávne nafta 
tekutá zmes uhľovodíkov, vyskytujú
ca sa v prírode obyčajne v sedlách 
vräs; je dôležitá ako tekuté palivo a 
menovite ako východisková surovina 
na výrobu benzínu 

rosný bod 
teplota, na ktorú treba za stáleho 
tlaku ochladiť vzduch, aby bol na
sýtený vodnou parou 

rošt 
zariadenie na odtriedenie veľkých 
kusov (zhruba nad 60 mm) z rúba-
niny 

rotačná vŕtačka 
vŕtací stroj na zhotovovanie vývrtov 
otáčavým spôsobom, na pohon stla
čeným vzduchom alebo elektrickou 
energiou 

rotačné vŕtanie 
spôsob zhotovovania vývrtov (pre 
výskumné účely, pre strelnú prácu a 
iné), kde vrtná korunka otáčavým 
pohybom obrusuje alebo krája počvu 
(dno) vývrtu 

rotor 
otáčavá časť elektrického stroja 

rovnobežka 
myslená kružnica na zemeguli, rov
nobežná s rovníkom 

rovnomerná ťažba 
ťažba závodu bez väčších denných 
výkyvov 

rozbiehavosť, pozri divergencia 
rozbor paliva 

kvalitatívny i kvantitatívny rozklad 

paliva na zistenie jeho chemických 
i fyzikálnych vlastností (menovite 
elementárneho zloženia, obsahu vody, 
popola, látok prchavých, tuhých, de
stilačných zvyškov, výhrevnosti a 
spalného tepla) 

rozbuška 
medená alebo mosadzná rúrka s vlož
kou traskavej ortuti alebo inej tras-
kaviny, ktorá sa používa ako iniciá
tor výb u ch u trhavín 

rozbuskové kliešte 
kliešte s medenými čeľusťami na za-
štikúvanie zápalníc do rozbušiek 

rozdelená nálož trhaviny 
nálož vrtu delená na skupiny, vzá
jomne oddelené upchávkou 

rozdelenie čerstvého prúdu 
usporiadanie vťažného veterného prú
du z úvodného diek do niekoľkých 
chodieb 

rozdeľovacia rúra 
rúra opatrená viacerými vývodmi pre 
dopravovanú kvapalinu alebo vzdu
chu (resp. plynu) 

rozdružovací stroj '= rozdružovač 
strojné úpravnícke zariadenie na roz
deľovanie ťaživá na úžitkové zlož
ky a neúžitkové zložky — odpad 

rozdružovač, pozri rozdružovací stroj 
rozdeľovač rmutu 

pomocné zariadenie v úpravníctve na 
rovnomerné rozdeľovanie rmutu do 
paralelne pracujúcich jednotiek (napr. 
skupinových vodných splavov, flotá-
torov a pod.) 

rozdružovanie 
oddeľovanie jednotlivých druhov úžit
kových nerastov podľa mineralogic
kého zloženia a kvality 

rozhodujúca analýza 
chemická analýza vzorky vykonaná 
spoločne povereným orgánom; jej 
výsledok je smerodajný pre dodáva
teľa a odoberateľa 

rozhranie fáz 
styčná plocha medzi dvoma fázami z 
fáz tuhej, tekutej a plynnej; kom-
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bináciou týchto fáz môže vzniknúť 
päť rozhraní 

rozchod koľajníc 
vnútorná najkratšia vzdialenosť ko
ľajníc od seba, meraná medzi hlava
mi koľajníc 

rozklinovanie 
spôsob odlamovania blokov od ma
terského nerastu, alebo štiepanie veľ
kých kamenných blokov na menšie 
kusy pomocou klinov, ručne alebo 
strojne 

rozsah banských mier 
vyjadrenie rozmeru banských mier 
plošnou výmerou alebo dĺžkami jed
notlivých strán 

roztavené surové železo 
surové Železo zohriaté na teplotu ta
venia 

rozvádzač 
časť rozvodného zariadenia na jed
nej spoločnej konštrukcii, na ktorej 
sú sústredené rozvodné, ovládacie, 
kontrolné a meracie prístroje 

rozvodná 

rozvodné zariadenie, ktoré slúži na 
zapojovanie a odpojovanie zdrojov a 
spotrebičov, na reguláciu (napätia a 
pod.), na meranie a zabezpečovanie 
zariadenia proti svojvoľnej manipu
lácii a na sígnalizovanie abnormál
nych stavov 

rozvodná doska 
zariadenie obsahujúce hlavný prí
vod s istením (prípadne vypínačmi), 
ktorý sa rozvetvuje a slúži na rôzne 
účely 

rozvodné zariadenie (stroj) 
1. zariadenie na rozdeľovanie, me

ranie a kontrolu elektriny a na 
radenie (spínanie a prepínanie) 
elektrických obvodov, 

2. mechanizmus na vpúšťanie a vy
púšťanie pracovnej látky do stroja 
(vzduchu, pary, benzínovej zme
si a p.) 

räzvor vozidla 
vzájomná vzdialenosť stredov medzi 
osami dvojkolesí vozidla 

rozpinka 
časť banskej výstuže (drevenej ale
bo železnej) zakladaná medzi jedno
tlivé veraje, čím sa utvára jednot
ný konštrukčný celok 

rozpočtová metóda 
spôsob plánovania na podklade pres
ných údajov výkonových a časových 

rozpona v jame 
železný nosník alebo drevená hra
da, na ktorú upevňujeme výstroj ja
my (spríevodnice na vedenie klietky 
armatúry) 

rozpracovanie ložiska 
dôkladné otvorenie, sprístupnenie a 
rozčlenenie ložiska na vhodné úseky 
po skončení prieskumu ložiska 

rozprašovač 
prístroj na utvorenie hmly z vody 
čistej alebo s prísadami na zrážanie 
uhoľného alebo banského prachu 

rozpustnosť 
schopnosť látky rozpúšťať sa v roz
púšťadle 

rozpúšťadlo 
tekutina, v ktorej sa niektoré látky 
•rozpúšťajú, t. j . prechádzajú do roz
toku 

rozriedenie kvapaliny 
zníženie koncentrácie roztoku .pri
dávaním vody, t. j . premena nasý
teného roztoku na roztok menej na
sýtený 

rozma čká vanie 
spôsob drvenia, pri ktorom na drve
ný kus pôsobia protismerné sily pre
máhajúce súdržnosť materiálu (pri 
tvrdých horninách) 

rozmrazovací ohrievač výbušnín 
rozmrazovacia dvojnádoba; do vnú
tornej nádoby sa vloží výbušnina a 
do vonkajšej sa naleje teplá voda, 
účinkom ktorej sa výbušnina roz
mrazí 
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roznet = iniciácia 
podnet, ktorým sa výbušnina pri
vádza k explózii čiže k výbuchu 

roznetné vedenie 
elektrického vedenia, spájajúce elek
trické parníky so zdrojom prúdu 
{elektrickým odpaľovacím strojče
kom) 

roznecovadlá 
prostriedky na vyvolanie výbuchu 
výbušniny (rozbuška, bleskovica, zá
palná šnúra, elektrické palníky) 

roznecovanie 
vyvolávanie výbuchu výbušniny 

roztieranie 
drvenie, pri ktorom na drvený ma
teriál okrem tlakov pôsobia aj tan
genciálne sily 

rozpínavosť plynov 
vlastnosť plynov, že pod vplyvom 
zvyšovania teploty značne zväčšujú 
svoj objem 

rázvor tlamy drviča 
kratší rozmer tlamy drviča pri ma
ximálnom rozostupe čeľustí 

räzvor vozíka 
bočná vzdialenosť osí dvojkolesí vo
zíka 

rubač 
baník, ktorý na porube dobýva úžit
kový nerast; pre uhlie používame 
termín rubač, pre prácu na rude 
lamač 

rúbanie 
činnosť priamo spojená s uvoľňova
ním úžitkového nerastu z ložiska 

rúbanie v plástoch 
rúbanie mocného sedimentárneho lo
žiska vo viacerých vrstvách (lavi
ciach) 

rúbanina 
vyrúbaný úžitkový nerast 

rubín 
Červená odroda korundu (AhOs) po
užívaná ako drahokam 

ručná ťažba 
ručný odvoz rúbanmy vo vozíkoch 

ručné elektrické zariadenie 
elektrické zariadenie, ktoré sa pri 
práci drží a ovláda rukou, pričom je 
pod napätím 

ruda 
nerast, z ktorého za dnešného stavu 
techniky možno vyrábať kov v prie
myselnom meradle 

rudná formácia 
horninový útvar s výskytom rudy 

rudná hĺbka 
zvislý rozsah rudného výskytu 

rudná impregnácia 
hornina s jemne vtrúsenou rudou 

rudná šošovka 
tvar rudnej žily v podobe miestne 
vyvinutej šošovky 

rudná zásoba 
obsah ložiska v m3 prepočítané po
mocou mernej váhy rudy na tony; 
rudná zásoba je teda vlastne váha 
ložiska vyjadrená v tonách 

rudná žila 
kompaktná výplň dutín (puklín) zem
skej kôry, nepravidelného tvaru s ob
sahom minerálnych látok 

rudné hniezdo 
zvlášť bohatý miestny výskyt rudy 
v ložisku 

rudné krúpy 
rudné zrno veľkosti 1—5 mm 

rudné ložisko 
prirodzené nahromadenie rudnej sub
stancie v zemskej kôre v dobývateľ-
nom priemyslovom množstve 

rudné pásmo, pozri rudný ťah 
rudné pole 

obvod v banskom poli, kde zrudne-
nie ložiska obsahuje aspoň ekono
micky nutné množstvo minerálnych 
látok 

rudné vložky 
dobývateľné časti rudnej žily naj
častejšie v ložiskách farebných ko
vov 

rudný blok 
rudný celok ohraničený zo štyroch 
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strán banskými dielami, z ktorých 
dve sú horizontálne 

rudný kal 
zmes vody s jemnými čiastočkami 
rudy 

rudný revír 
oblasť rudného výskytu, tvorená via
cerými baňami 

rudný ťah = rudné pásmo 
pozdĺžny výskyt rudných žíl v teré
ne (súvislý alebo prerušovaný) 

rula • 
metamorfovaná hornina s vrstevnatou 
Štruktúrou, ktorej hlavné Časti sú 
kremeň, živec a sľuda; používa sa 
ako stavebný materiál 

rumelka = cinabarit 
hlavná ruda obsahujúca ortuť 

rumpál 
stroj na dvíhanie alebo spúšťanie 
bremena pomocou lana, navíjaného 
na valec, kužeľ alebo kotúč so zá-
padkou ručne (kľukou) 

rúrková libela 
nádobka rúrkovitého tvaru, v hornej 
vnútornej časti kruhovito vybrúse
ná alebo ohnutá, naplnená (až na ma
lú bublinu) vhodnou kvapalinou: po
užíva sa na stanovenie yodorovnosti 

rúrkové kliešte 
montážny nástroj zložený z hákovi-
tej čeľuste a nastaviteľnej dvojra
mennej páky; slúži na uťahovanie 
alebo rozoberanie rúrok a iných Častí 
s hladkým povrchom 

rúrovňa 
závod hutníckeho priemyslu,' v kto
rom sa vyrábajú rúry 

rúrový mlyn 
guľový mlyn valcového tvaru, kto
rého dĺžka je niekoľkokrát väčšia 
ako priemer, niekoľkokrát menšia 
ako jeho dĺžka 

rúrový nástavec 
kus rúry, ktorým sa podlá potreby 
predĺži určité potrubie pri vyústení 

rúrový stožiar 
stožiar skonštruovaný z rúr 

rúrový škrabák 
nástroj v podobe oblúkovitých nožov, 
pripevnených na tyči; používa sa 
na zoškrabovanie usadenín (parafínu, 
blata, asfaltu a i.) z ťažných rúr 

rúrový uzáver 
poistné zariadenie na potrubí, kto
rým sa v prípade potreby uzavrie 
prúd vody alebo vzduchu unikajúci 
z potrubia 

rušeň na stlačený vzduch 
piestový stroj poháňaný tlakovým 
vzduchom o 10—25 atm, ktorý zí
skavame redukciou z vysokotlakové
ho vzduchu napusteného do zvlášt
nych oceľových fliaš, ktoré sú upev
nené na rušni; používa sa v baniach 
nebezpečných plynom a prachom 

rušňovodič 
strojník oprávnený viesť rušeň ta
kého typu, na ktorý zložil predpísa
né skúšky 

rybina (spojenie ma rybinu) 
zárez tvaru rybieho chvosta; druh 
spojenia dvoch drevených alebo oce
ľových predmetov 

rýdzi kov 
kov, ktorý sa nachádza v prírode 
v pomerne čistej forme 

rýdzosť (zlata, striebra) 
váhový pomer čistého zlata (striebra) 
k ostatným kovom v zliatine 

rýchlobežnä sadzačka 
sadzačka s vysokým počtom obrátok 
používaná pri úprave drobnozrnnej 
rudy alebo uhlia 

rýchlomer 
prístroj udávajúci sekundovú rých
losť 

rýchlonärazové vŕtanie = rýchloúdero-
vé vŕtanie 

nárazové vŕtanie s počtom úderov 
dláta na počvu hlbiného vrtu 80— 
130 za minútu 

rýchlosť detonácie 
•rýchlosť, ktorou • sa šíri detomačná 
vlna vo výbušnine pri explózii 
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rýchlosť flotäeie 
množstvo flotovaného materiálu, kto
ré odchádza z flotačného prístroja 
za jednotku času 

rýchloúderové vŕtanie, pozri rýchlonä
razové vŕtanie 

rýchlovŕtanie 
hlbinné vŕtanie, pri ktorom sa pra
cuje s malým zdvihom (5—15 cm) 
a väčším počtom nárazov (80—150 
za min.) 

rýpadlo = bager 
strojová sústava na uvoľňovanie ne
pevných hornín alebo nerastu, na 
nakladanie, prekladanie, prípadne na 
dopravu uvoľneného alebo rozpoje
ného materiálu (lyžioový, korčekový, 
kolesový, kráčajúci, plávajúci) 

rýpaná rašelina 
surová rašelina narýpanä ručne alebo 
strojne 

rýpanie rašeliny 
dobývanie rašeliny 

rysovacia doska 
pevná podložka pri rysovaní, kopí-

- rovaní plánov a pod. 
rysovadlo 

súprava rysovacieho náčinia v puzdre 
ryžovací odval 

odval drobnozmnej jaloviny, z kto
rej bol úžitkový ' nerast vyzískaný 
ryžovaním 

ryžovanie 
dobývanie úžitkového nerastu alebo 
kovu z náplavov. Nerast alebo kov sa 
získava premývaním náplavov vodou 

ryžovanie zlata 
získavanie zlata premývaním zlato
nosných pieskov a náplavov 

ryžovisko 
1. voľné uloženie rúd alebo rýdzich 

kovov, najmä zlata, platiny a dra
hokamov (diamantov, safírov, sma
ragda a i.) v naplaveninách, pri
čom rudy alebo kovy sa získava
jú ryžovaním 

2. miesto, kde sa z pieskových ná- ' 

nosov plaví čistý kov, kovové zlú
čeniny, príp. diamanty 

sacia hadica 
pružná trubica (z kovu, gumy, z tex
tílii a pod.), ktorou sa nasáva Čer
paná látka účinkom podtlaku v stro
ji (čerpadlo, výveva) alebo pri dý
chaní Človeka (záchranný dýchací 
prístroj) 

sacie potrubie 
potrubie, ktorým čerpadlo nasáva čer
panú kvapalinu 

sacie vetranie 
druh umelého vetrania, pri ktorom 
z banského diela sa odsávajú opo
trebované vetry 

sací kôš 
dierkovaný alebo ináč upravený hr
niec, upevnený ku konci sacieho po
trubia čerpadla ponáraný do čerpa
nej kvapaliny, ktorá má zabrániť 
nasávaniu hrubých nečistôt 

sací ventilátor 
strojné zariadenie, ktoré odsáva z 
vetraného priestoru vzduch 

sadra 
biela múčka z vypáleného, jemne ro-
zomletého sadrovca, ktorá po zmie
šaní s vodou rýchlo tuhne, pričom 
vyvíja teplo a zväčšuje svoj objem; 
používa sa v stavebníctve, v sochár-. 
štve a v zdravotníctve 

sádzacie sito 
sito v sadzačke, na ktorom sa deje 
rozdružovanie striedavým vzostup
ným a zostupným vodným prúdom 

sadzačka 
stroj na gravitačné rozdružovanie 
úžitkových nerastov pulzujúcim vod
ným prúdom, pričom sa zrná podľa 
špecifickej váhy rozvrstvujú postup
ne od ťažkých na podložke k ľah
kým hore 

sadzačka na stredné zrno 
strojné zariadenie na gravitačné roz
družovanie zrna strednej velkosti 
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safír 
modrá odroda korundu (AlaOa) po
užívaná ako drahokam 

salajka, pozri potaš 
.sálanie tepla 

prechod tepla z telesa zohriatého na 
vyššiu teplotu na teleso s nižšou 
teplotou; tepelné lúče, ktoré sú ne
viditeľné pri dopade na hmotné te
leso, menia sa na tepelnú energiu a 
zväčšujú tepelný obsah telesa 

salina 
soľná záhrada na morských brehoch, 
kde sa postupným odparovaním mor
skej vody získava čistá soľ 

'Salinka, pozri soľanka 
salmiak 

chemická zlúčenina chlorid amónny 
(NHiCl), ktorý vzniká syntézou z 
Čpavku NHs a chlorovodíka HC1 

;samarskit, pozri uranotantal 
•samobalančné osievadlo 

vibračné zotrvačné osievadlo s dvo
ma zotrvačníkmi, ktoré sú naklino-
vamé tak, že sa ich sily raz spočí
tavajú, raz rušia, čím sa vibrácia 
sita usmerňuje 

samočinný obeh vozíkov 
samospädna doprava vozíkov na 
Okružných koľajach 

samorodá síra 
technicky čistá síra, ktorá sa nachá
dza v prírode vo voľnej forme ako 
prvok S (sulfur) 

rsamorodä soľanka, pozri soľný výpot 
samorodé striebro 

Čisté striebro, ktoré sa nachádza 
v prírode vo voľnej forme ako pr
vok Ag (argentum) 

samostatný veterný prúd 
prúd, ktorý nezávisí od iných para
lelných vetracích prúdov 

samostatný veterník 
strojné zariadenie na vetranie ban
ských diel, ktoré nepracuje ani v sé
rii ani paralelne s iným vetracím 
zariadením 
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samovznietenie 
vlastnosť uhlia a niektorých nera
stov oxydáciou (okysličovaním) zvy
šovať svoju teplotu až k teplote zá
palnosti a vznietiť sa bez zapálenia 

samovznietivé uhlie =• samozápalné uhlie 
uhlie, ktoré sa zaparí, keď sa do 
jeho trhlín dostane vzduch; vzduch 
povrch uhlia oxyduje, ale nevládze 
odviesť vzniknutú teplotu 

samozächrana 
1. ústup z ohrozeného miesta v bani, 
2. prístroj, ktorý pri úniku z mies

ta zamoreného plynmi ochraňuje 
dýchacie orgány baníka pred otrav
nými prímesami vetrov 

samozápalné uhlie, pozri samovznietivé 
uhlie 

samozápalnosť uhlia 
prirodzená schopnosť paliva zapáliť 
sa bez umelého popudu; je spôsobe
ná hlavne oxydáciou 

samozapisujlúce deklinatórium = auto-
registračné deklinatórium 

deklinatórium zaznamenávajúce zme
nu magnetickej deklinácie automa
ticky, plynulé pomocou svetelného 
lúča a fotografickej pásky 

sanidín 
sklovitá odroda ortoklasu, živca dra
selného (K Al SiaOs) 

santorín 
prirodzený cement sopečného pôvo
du, nazvaný podľa gréckeho ostrova 
Santorin, kde sa vyskytuje 

sedimentácia 
usadzovanie častíc hornín 

sekcia mapy 
list mapy v určitej mierke, ohrani
čený sekčnými čiarami, vedenými pa
ralelne so súradnými osami a zná
zorňujúci vymedzený priestor 

situačné rysovanie 
súbor grafických prác, ktorými sa 
podľa platných predpisov znázorňuje 
situácia (polohopis) 

sedimentärna hornina = usadená hor
nina = sedimenty 

hornina, ktorá vznikla usadením a 
spevnením rozrušeného horninotvor-
ného materiálu; rozoznávame sedi
menty mechanické, chemické a orga-
nogénne (sedimentom rozumieme 
napr. aj usadeniny v oďkaľovacích 
nádržiach) 

sedimenty, pozri sedimentärna hornina 
sedlo 

1. dvojitý remeň upevnený na lane 
pre zvláštnu dopravu mužov v ja
me, ktorá sa zmáha, 

2. horninová vlna s prehnutím dole, 
3. najnižší priestor na hrebeni poho

ria 
sedlová žila 

žila prehnutá na spôsob sedla 
sedlovitá panva 

horninový útvar, v ktorom sú hor
ninové vrstvy uložené na bočných 
okrajoch značne vyššie než stredná 
časť útvaru v smere pozdĺžnej osi 

sedlový sloj 
sloj prehnutý na spôsob sedla 

segmentová klenba 
oblúkovitá výstuž chodby z jednotli
vých samostatných dielov (segmen
tov) vzájomne spojených 

segregäcía 
zhlukovanie zŕn rovnakej veľkosti 

sekundárna variácia (geofyz) 
rozdiel rôznych priemerov geometric
kých elementov 

sekundárne ložisko 
ložisko, ktoré vzniklo rozrušením a 
premiestnením primárneho ložiska 

sekundárne vinutie, pozri výstupné vi
nutie 

sekundový výkon 
množstvo práce vykonanej za sekun
du 

selektívna flotácia 
spôsob flotačného rozdružovania, pri 
ktorom sa jednotlivé úžitkové ne
rasty (minerály) postupne oddeľujú 
od jaloviny 

selektívne mletie 
mletie horniny, ktorá obsahuje dve 
alebo viac zložiek rozličnej rozomie-
lateľnosti, na základe čoho po rozo-
mletí každá zložka tvorí zrno inej 
veľkosti, takže ich možno vzájom
ne oddeliť na site 

selén (Se) 
prvok, ktorý sa vo vlastnostiach po
dobá šíre; jeho kovová modifikácia, 
tzv. kovový selén sa vyznačuje vo
divosťou, preto sa používa v elektro
technike 

sericit 
nerast, ktorý vzniká druhotne zo živ
cov 

sericitová bridlica 
bridlica, ktorej charakteristická sú
čiastka je sericit (odroda sľudy) 

sériové radenie, pozri radenie za sebou 
sériové spojenie, pozri spojenie za se

bou 
servomotor 

pomocný motor, ktorý zväčšuje ini
ciatívnu silu tak, že možno dosiah
nuť účinok, na ktorý pôvodná inicia
tívna sila nestačí 

sfalerit 
nerast, sírnik zinočnatý (Zn S), po
užívaný ako hlavná surovina na vý
robu zinku; býva sprevádzaný ma
lým množstvom kadmia, gália, india, 
tália 

sféra drvenia a odhodenia 
dosah pri odpálení nálože, v ktorej 
sila výbuchu vystačí na úplné rozdr
venie a odhodenie horniny 

sféra najväčšieho drvenia a stláčania 
dosah pri odpálení nálože v hornine 
v najbližšom okolí nálože 

sféra otrasu 
dosah pri odpálení nálože, v ktorej 
sila výbuchu je menš'a ako odpor 
pevnosti horniny; v tejto sfére sa 
pôsobenie výbuchu prejavuje ako 
otras 

sféra tvorenia trhlín 
dosah pri odpálení nälože, v ktorej 
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sila výbuchu nestačí na úplné roz
drvenie horniny, ale len na vytvo
renie trhlín v hornine 

sféroid 
uzavretá, analyticky definovaná plo
cha, súmerná podľa troch navzájom 
kolmých osí, málo odlišná od guľo
vej plochy a veľmi sa približujúca 
(až na malé druhoradé odchýlky) 
ploche elipsoidu malej výstrednosti; 
povrch zeme a nebeských telies je 
veľmi približne rotačnou plochou sfé-
roidovou 

schéma spojenia 
symbolické znázornenie spojenia 
elektrických elementov 

schéma technologického procesu úpra
vy, pozri schéma úpravy 

schéma úpravy = schéma technologic
kého procesu úpravy 

grafické znázornenie sledu jednotli
vých operácií a postupu surového 
materiálu, produktov úpravy a po
mocných materiálov (vody, reagencií 
atď.) 

siderit = ocieťok (Fe COs) 
železná ruda žltej alebo hnedej far
by 

signálka, pozri tlaková lata 
Siemens-Martinova ocer 

oceľ vyrobená v Siemens-Martino
vej peci skujňovaním, t. j . odstrá
nením nadbytočných súčiastok rud
ným odpadkovým, zásaditým alebo 
kyslým procesom 

Siemens-Martinova pec 
pec zo žiaruvzdorných tehál, v kto
rej sa na dosiahnutie potrebnej te
ploty na výrobu ocele ,(1800—1880° 
C) spaľuje zmes predhriatého gene
rátorového plynu a vzduchu; pec sa 
skladá z plytkého oválneho nísteja, 
do ktorého na protiľahlých stranách 
ústia 2 hlavy s kanálmi na plyn a 
vzduch; pod pecou sú 4 predhrieva
če — 2 na plyn a 2 na vzduch; 
celá pec je armovaná (vystužená) 
oceľovými nosičmi 
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signál, pozri návesť 
signalizácia, pozri návestenie 
signalizačné zariadenie = návestné za
riadenie 

zariadenie, ktorým sa možno doro
zumievať zo vzdialených miest po
mocou dohovorených mechanických, 
.akustických a svetelných znakov 

signálová lampa — návestná lampa 
lampa na svetelnú signalizáciu alebo 
ktorá svojím umiestnením dáva vý
strahu 

sila výbuchu 
intenzita výbuchovej vlny 

silikátová troska 
troska s veľkým obsahom kremíka 
rozličného sfarbenia, sklovitého vzhľa
du; krehká troska vzniká ako od
pad pri tavení kovov; pre svoju 
krehkosť a velký obsah kremíka sa 
ďalej nespracúva 

silikáty = kremičitany 
soli kyselín kremičitých; rozoznáva
me silikáty (kremičitany) pôvodu pri
rodzeného ako nerasty alebo súčasti 
hornín a silikáty umele pripravené 
ako napr. sklo 

silomer, pozri dynamometer 
silová tlmivka 

cievka s určitou indukčnosťou, po
užívaná najčastejšie na tlmenie prú
dových nárazov a na vyhladenie 
prúdu 

silové elektrické zariadenie 
zariadenie na výrobu, rozvod a hos
podárske využitie elektriny 

silúr 
druhá formácia paleozoika (bohatá 
na trilobity, graptolity, brachiopoda 
a i.), pomenovaná podľa keltského 
kmeňa Silures vo Walese 

sibírsky vápenec 
vápenec, ktorý sa tvoril v geologic
kom útvare v silure 

sintér, pozri spečenec 
sintrovä pec, pozri spekacia pec 
sintrovanie, pozri spekanie 

síran hlinitý [Ah(S04)a] 
nerast vo vode rozpustený; používa 
sa v priemysle papiernickom, farbiar
skom a na výrobu kamencov 

síran sodný (NaaSOé) 
chemická zlúčenina; kryštalizuje z 
vodných roztokov pri teplote pod 
320° C ako dekahydrät (NaaSCh . 10 
HaO); je známy pod názvom Glau-
berova soľ 

sírany 
soli kyseliny sírovej; môžu byť dvo
jaké, a to normálne a kyslé 

sírnik antimonitý = antimonit — sur-
ma 

nerast chemického zloženia SbaSa 
sírniky = sulfidy 

soli slabej kyseliny sírovodíkovej; 
sírniky bohatšie na síru sa volajú 
polysulfidy 

sírny kvet 
prášková naj čistejšia síra (íat. ná
zov Sulfur siblimatum alebo Flores 
sulfuris); používa sa v lekárstve na 
prípravu masti 

sírovodík (H2S) 
jedovatý, horľavý plyn, nepríjemného 
zápachu; vodný roztok tvorí slabú 
kyselinu sírovodíkovú 

sito 
rovinná alebo okrúhla (valcovitá, ku-
žeľová) plocha z dierovaného plechu 
alebo drôteného pletiva, ktorá sa po
užíva na triedenie sypkého materiálu 
podľa veľkosti zŕn 

sitová analýza — sitová skúška 
zisťovanie percentuálneho obsahu jed
notlivých tried podľa veľkosti zŕn 
z nerastnej vzorky, rozdelenej na 
súpravou skúšobných normalizova
ných sít 

sitová skúška, pozri sitová analýza 
situačný plán 

zmenšený obraz povrchovej alebo 
banskej situácie, vyhotovený podľa 
platných predpisov; pripojuje sa k 
rôznym úradným aktom (vyvlastne
nie, kúpa atď.) 

skalica 
všeobecný názov pre sírany medi, 
zinku, železa a niklu s rozličným 
množstvom kryštálovej vody 

skalný olej 
zmes kvapalných uhľovodíkov, v kto
rej sú rozpustené aj uhľovodíky plyn
né aj tuhé 

skamenela flóra 
zachované zvyšky predvekého rast
linstva v usadených horninách 

skamenelina 
skamenelý živočích alebo rastlina 
alebo ich odtlačok 

skip 
ťažná nádoba (plechová debna) po
hybujúca sa po koľajniciach 

skipová doprava 
zvislá alebo šikmá doprava skipom 
na lane so samočinným plnením a 
vyprázdňovaním 

sklad (banského dreva) 
hromadné uskladnenie banského pre
vádzkového materiálu (dreva) 

skládka 
hromadné uskladnenie úžitkového ne
rastu na povrchu (skládka prichodí 
aj pri dobývaní na skládku v komo
rách) 

skladisko 
objekt na banskom závode na usklad
nenie prevádzkového materiálu, stro
jov a strojových súčiastok 

skladovanie palív naplavovaním 
uskladňovanie uhlia (prevažne drob-
nozrnného) dopravovaného na skla
dovanie v podobe zmesi vody a uhlia 

skladovanie uhlia pod vodou 
uskladnenie uhlia vo voďotesných ná
držiach pod vodou; používa sa pre 
veľké množstvá trvalé uskladňované 
tam, kde je k dispozícii na to po
trebné množstvo vody 

sklerometer 
prístroj na meranie tvrdosti vrypu 

sklo triplex 
bezpečnostné sklo (triplex, neoplex, 
thorax a i.) zložené z viacerých 
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vrstiev zrkadlového skla, stmelených 
obyčajne organickými látkami; pri 

. rozbití sklo sa netriešti a je menšia 
pravdepodobnosť zranenia 

sklon 
pomer rozdielu výšok dvoch bodov 
a ich vodorovnej vzdialenosti; udá
va sa v percentách alebo v promile 
(%), niekedy len číselne v urči
tých jednotkách, napr. 1:2, 1:5 atď. 

sklon ložiska 
uhlová odchýlka svahu od "horizon-

. tálnej roviny (uvažujeme uhlovú od
chýlku priemernej spádovej priam
ky) 

sklon svahu 
uhlová odchýlka svahu od horizon
tálnej roviny 

sklonomer, pozri svahomer 
sklzový žľab 

pravouhlé alebo okrúhle korýtko na 
spúšťanie materiálu samospádom; vo 
zvislých banských dierach dostáva 
špirálový tvar 

skosenie, pozri zošikmenie 
Skratový prúd 

maximálny okamihový vstupný prúd, 
ktorý môže vzniknúť pri náhlom sú
časnom skrate na všetkých výstup
ných svorkách pri normálnom vstup-

- nom napätí 
skrutka 

strojová súčiastka vybavená závitom 
na spájanie alebo upevňovanie jed
notlivých súčiastok 

skrutkové dvojkolesie 
prevodové zariadenie, zložené zo 
skrutky a -skrutkového kolesa, ktoré 
umožňuje prevod medzi dvoma hria-
deľmi s mimobežnými osami 

skrutkové vreteno 
pohybová skrutka otáčajúca sa v ne
hybnej alebo posuvnej matici; po
užíva sa na zmenu otáčavého pohybu 
na posuvný 

skrutkovica 
geometrická čiara rovnomerne stú
pajúca po. obvode valca 

skrutkový dopravník 
oceľový uzavretý žľab s polokrúhlym 
dnom, kde sa materiál pohybuje ná
sledkom otáčania telesa tvaru skrut
ky 

skrutkový lis 
stroj na tvárnenie kovov za tepla 
alebo za studená, ktoréfK> pohyb je 
umožnený viacchodovou skrutkou 

skrutkový mikroskop 
najpresnejšia odčítacia pomôcka po
zorovaných stupníc; malá lineárna 
vzdialenosť indexu od predchádza
júcej rysky delenia moria sa pomo
cou nitky (dvojnitky), upevnenej v 
posuvnom rámčeku v obrazovej ro
vine mikroskopu; rámček pohybuje
me drobnomernou skrutkou; posun 
nitky s rámčekom odčítame na-bu
bienku drobnomernej skrutky 

skrutkový pohon 
prenos krútiaceho momentu dvojko-
lesia, ktorého osi otáčania sú mimo-
bežné 

skrutkový pohyb 
rovnomerný pohyb, zložený z posuv
ného a otáčavého pohybu, pričom os 
otáčania má smer posuvného pohybu 

skrutkový prevod 
prevod vybavený skutkou a ozube
ným kolesom 

skrutkový závit 
geometrická plocha, ktorá vznikne 
pohybom závitového profilu tak, že 
každý jeho bod opisuje skrutkovieu; 
podľa profilu rozoznávame závit 
ostrý, plochý, lichobežníkový, oblý 
a pod. 

skrutkový zdvihák 
zdvíhacie zariadenie (pre malé zdvi
hy), pracujúce pomocou skrutky 

skruž 
oceľový nosník obyčajného tvaru U 
ohnutý do kruhu; používa sa ako 
dočasná i trvalá výstuž, ďalej ako 
šablóna pri betónovaní jamy, cho
dieb a pri murovaní v chodbách 
kruhových profilov 
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skrývka sloja, pozri odkrývka sloja 
skrývkový súčiniteľ (geologický) 

pomer objemového množstva odpra
tanej jaloviny z pokryvu ložiska ku 
geologickej zásobe úžitkového nera
stu v ložisku pri povrchovom dobý
vaní 

skujňovacia pec 
hutnícka pec rozličnej konštrukcie, 
v ktorej sa premieňa nekujné tech
nické železo (čiže oceľ) procesom 
skujňovania 

skúšač 
zamestnanec, ktorý robí analýzy rúd 
na obsah kovu 

skúšanie lana 
zisťovanie akosti materiálu lana, nos
nosti lana z hľadiska prevádzkovej 
bezpečnosti (chemickou cestou) a 
zisťovanie pevnosti lana na ťah, na 
ohyb a na krútenie (mechanickou 
cestou) 

skúška meračských prístrojov 
preskúšanie osových a iných pod
mienok, ktorým musí meračský prí-

_ stroj vyhovovať 
skúška na mokro 

analytický spôsob určovania chemic
kých prvkov na základe chemických 
reakcií v roztoku skúmanej látky 

skúška na sucho 
analytický spôsob určovania chemic
kého zloženia na základe oxydačno-
redukčných reakcií vykonaných na 
kuse drevného uhlia ohňom pomocou 
tzv. dúchavky 

skúška tvrdosti 
mechanická skúška materiálu na sta
novenie jeho tvrdosti 

skúška vlhkostí 
určenie vlhkosti na" základe rozdielu 
váh vzorky pred skúšaním a po skú
šaní pri teplote 105° C 

skúšobná jazda na lane 
kontrolný chod zvislej dopravy po 
nových úpravách (po položení nové
ho lana, po skrátení lana, po vý
mene súčastí závesov dopravnej ná

doby a pod.) pred normálnou jazdou 
na lane 

skúšobňa lán 
miestnosť (budova) vybavená stroj
mi, prístrojmi a zariadením na skú
šanie mechanických a chemických, 
prípadne technologických vlastností 
lán 

skúšobné sito 
sito, ktorého veľkosť, forma a oka-
tosť je predpísaná príslušnou nor
mou a používa sa na sitové analýzy 

skutočný priemer lana 
zistený priemer lana; môže sa odli
šovať od menovitého priemeru lana 
dovolenými odchýlkami; kontroluje 
sa postupne otáčaním posuvného 
meradla okolo lana vždy o 120° 

skvapalňovanie plynov 
ochladzovanie piynov na tzv. kritic
kú teplotu pod tlakom, ktorý sa VO/-
lá kritický 

skvapalňovanie uhlia 
.premenia uhoľného prachu na teku
té uhľovodíky, prebiehajúca v auto-
kláve za zvýšenej teploty a vysoké
ho tlaku, ako aj za pridania kata
lyzátora a vodíka 

sledná čeľba 
čelo chodby razenej pri sledovaní 
ložiska 

sledná chodba 
otvárkové banské dlhé dielo na zi
stenie polohy a veľkosti ložiska 

slepá jama 
jama spojujúca dva alebo viac obzo
rov v bani, ktorá však nevychádza 
na povrch 

slepá koľaj 
nepriebežnä prevádzková koľaj 

sk'eň 
sedimentárna zemitá hornina, tvoria
ca prechod medzi ílom a vápencom; 
podľa pomeru zastúpenia ílovitej a 
vápencovej hmoty rozoznávame sile
ne ílovité a vápencové; slúžia ako 
keramická surovina 
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slienitä hornina 
hornina s prevládajúcim množstvom 
slieňa 

sloh horniny, pozri štruktúra horniny 
slučka lana 

1. srdcovi'té vyhnutie a upevnenie 
lana do oka, 

2. samovoľné zauzlenie lana 
slučkové meranie 

geofyzikálne (obzvlášť gravimetrické 
alebo magnetické) meranie, pri kto
rom sa premeriavajú jednotlivé sta
nice siete po skupinách (slučkách) 
v určitom poradí, volenom účelne po
dľa rozmiestnenia staníc v teréne 

sľudy 
jednoklonné žiaruvzdorné lístkovité 
kremičitany hlinité, ktoré obsahujú 
prevažne draslík (svetlá sľuda — 
muskovit), horčík (tmavá sľuda — 
biotit), prípadne iné prvky; použí
vajú sa v elektrotechnike, optike 
ako náhrada za sklo 

smalt, pozri email 
smaltín 

kobaltový nerast (chemického zlože
nia CO As2) 

smaragd 
vzácna odroda minerálu berylu (Bea 
AI2 SÍ6 Ois), v podstate kremičitan 
hlinitoberylnatý s obsahom asi 0,3% 
kysličníka chromitého; pre svoju tvr
dosť a lesk je to jeden z najcennej
ších drahokamov 

smena 
pravidelný pracovný čas, ktorý strá
via zamestnanci denne v práci 

smer ložiska 
uhlová odľahlosť zovretá hlavnou 
priamkou ložiska a určitým základ
ným smerom; udáva sa najčastejšie 
magnetickým azimutom priemernej 
hlavnej priamky ložiska 

smer žily 
uhlová odľahlosť zovretá hlavnou 
priamkou žily a určitým základným 
smerom (napr. magnetickým seve
rom) 
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smerná chodba 
dlhé banské dielo vedené v smere 
ložiska, ktoré sa razí buď v ložisku 
samom, buď v jeho podloží alebo 
nadloží 

smerné číslo (v plánovaní) 
záväzné číslo výroby pre ten-ktorý 
sektor a úsek plánu, stanovené Štát
nym plánovacím úradom 

smerné dobývanie 
dobývací spôsob, pri ktorom postu
pujeme s porubom vo smere ložiska 

smerné komorovanie 
spôsob dobývania strmých, menej 
hrubých žíl; žila sa rozčlenä do blo
kov dvoma obzorovými chodbami a 
vždy dvoma komínmi; komory po
stupujú smerné v ložisku 

smerné pilierovanie 
dobývanie úžitkového nerastu v pilie
roch vo smere ložiska 

smerné stenovanie 
dobývanie úžitkového nerastu dlhý
mi rovnými porubmi, stenami; jedno
tlivé steny postupujú vo smere lo
žiska 

smernice 
predpisy, ktorými sa riadi určitá čin
nosť 

smerník, pozri magnetický azimut 
smerný pilier 

chodbami vyčlenená ložisková celina 
v smere ložiska 

smerný porub 
dobývka, ktorej čelo postupuje v 
smere ložiska 

smerný prekop 
smerná chodba hnaná v jalovej hor
nine popri ložisku 

smerový uhol 
vodorovný uhol určujúci odľahlosť 
určitého smeru od daného smeru 

smo'a 
tuhá látka čiernej farby, ktorá 
vzniká pri frakčnej destilácii dechtu 

smolinec = uránová ruda 
nerast z kysličníkov UOa a UOs (ky
sličník uraničitý a uránový) s urči

tým množstvom bária, rádia, olova, 
železa a pod. 

smolné uhlie 
hnedé uhlie, lesklé, lastúrovitého to
mu s vysokým obsahom bituminóz-
nych látok 

snímacie elektródy 
potenciálové elektródy 

socialistické súťaženie 
dobrovoľné úsilie docieliť v rovna
kom čase dohodnutý väčší výkon v 
zápolení s inými jednotlivcami alebo 
kolektívom (využitie času, organizá
cia práce a pracoviska, atď.) 

sóda 
uhličitan sodný (NaaCOs . IOH2O); ží-
haním sa mení na sódu bezvodú čiže 
kalcinovanú 

sodík (Na) 
striebrobelasý mäkký kov s nízkym 
bodom tavenia (97,9° C); na vzduchu 
sa prudko zlučuje s kyslíkom, je jed
ným z najreaktívnejších prvkov; po. 
okysličovaní s vodou vytvára jednu 
z najdôležitejších zásad hydroxyd 
sodný (Na OH) 

sodné soli 
bezfarebné, vo vode dobre rozpust
né soli, ktoré vznikajú nahradzova-
ním vodíka v kyselinách sodíkom; 
používajú sa hodne v potravinárstve, 
v priemysle a v pôdohospodárstve 

sochor 

tyč používaná ako páka 
soľanka = salinka = rapa 

vodný roztok kamennej soli ako vý
chodisková surovina na výrobu soli 

solenoid 
valcová cievka tesne ovinutá izolo
vaným vodičom 

solenoidovä vŕtačka 
vŕtačka pracujúca na princípe elek
tromagnetických vibrátorov 

solivar 
závod na spracovanie surovej soli 
kamennej na soľ jedlú — kuchyn
skú, prípadne denaturovanú 

solivarníctvo 
spracovanie kamennej solí alebo so
ľanky na soľ jedlú a priemyslovú 
varením vodného roztoku soli — so
ľanky 

soľná baňa 
závod na dobývanie a upravovanie 
kamennej solí 

soľná hornina 
v prírode sa nachádzajúci geologic
ký útvar, obsahujúci kamennú soľ 
(často i čistá soľ) 

soľná komora 
podzemná baňa na dobývanie soli 
v podobe priestoru 30 m širokého, 
do 300 m dlhého s postupujúcou 
hĺbkou až do 100 m 

soľná rapa 

hustý soľný vodný roztok 
soľná varnica 

plytká nitovaná železná misa znač
ných rozmerov (napr. 10x20 m), na 
ktorej kryštalizuje z varenej soľan
ky soľ 

soľnatosť 
obsah kamennej soli v roztoku ale
bo v solinosnom útvare 

soľné ložisko 
prirodzený výskyt kamennej soli 

soľné žriedlo 
prameň slanej vody 

soľný íl 
jemná hlinätokremitä hornina s ob
sahom kamennej soli 

soľný monopol 
vyhradené právo Štátu vyrábať, upra
vovať a predávať soľ 

soľný prameň 
prírodný prameň na povrchu alebo 
v zemi, ktorého charakteristickou sú
časťou je soľ 

soľný rôsol 
hustý roztok vody a soli s bohatým 
obsahom soli 

soľný útvar 
prírodné ložisko čistej alebo zneči
stenej kamennej soli 
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soľný výpot = samorodá soľanka 
hustý soľný roztok prenikajúci zo 
isomej horniny 

soľný závod 
priemyslový závod na výrobu a upra
vovanie kuchynskej soli 

sonda 
hlbinný vrt za účelom hľadania úžit
kového nerastu, prípadne ťaženia 
nafty 

sopúch 
kanál vo vyvreline 

sortiment (v úpravníctve) 
druh, trieda roztriedeného úžitkové
ho nerastu podlá veľkostí zŕn 

spád chodby 
sklon chodby pod horizontálnou rovi
nou; vyjadruje sa v promile 

spádový uhol 
zvislý uhol, ktorým sa udáva spád 
komunikácie, vody a pod, 

spájanie do hviezdy = hviezdové ra
denie 

spojenie troch alebo viac (6, 12) sa
mostatných vinutí transformátora 
alebo generátora tak, že jedny kon
ce sa spoja do spoločného bodu (uzlu), 
druhé konce sa vyvedú 

spojenie na rybinu 
spôsob spojenia jednotlivých Častí 
predmetov zárezmi, ktoré majú tvar 
rybieho chvosta 

spájka 
ľahkotaviteľná zliatina, používaná na 
spájanie kovov, vytvárajúca na po
vrchu spájaných Častí novú zliatinu, 
ktorá pevne spojí spájané súčiastky 

spájkovanie 
spôsob spájania dvoch kovov pomo-

. cou tretieho kovu tak, že k spája
ným plochám, ktoré sa najčastejšie 
zahrievajú na určitú teplotu, pridá
va sa roztavený kov, ktorý na spája
né kovy buď prilne alebo do nich 
vnikne difúziou 

spálená meď = medené okoviny 
chemická zlúčenina medi s kyslíkom 
(CuO kysličník meďnatý), čiernej far

by, ktorá vzniká okysličovaním medi 
za tepla a za prítomnosti vzduchu 

spalne plyny 
plyny, ktoré vznikajú spaľovaním tu
hej, kvapalnej alebo plynnej horľa
viny (uhlie, nafta, generátorový plyn); 
obsahujú zväčša kysličník uhličitý, 
ma'é množstvo kysličníka uhoľnaté
ho a dusík 

spalne teplo 
teplo uvoľnené dokonalým spaľova
ním 1 kg tuhého alebo kvapalného 
paliva, prípadne 1 m3 plynného pa
liva 

spaľovací vzduch 
potrebné množstvo vzduchu na spa
ľovanie tuhých, kvapalných alebo 
plynných palív s najväčším využitím 
tepla obsiahnutého v horľavine 

spätná voda 
voda privedená späť do prevádzky po 
jej odkalení v odkalisku 

spätné pilierovanie 
dobývanie úžitkového nerastu piliermi 
z poľa 

spätný náraz (pri explózii plynu) 
náraz vzduchu vo forme spätnej tla
kovej vlny, keďže následkom rýchle
ho ochladenia vzduchu a kondenzá
cie pary zmenší sa objem vzduchu 

spečená hmota = aglomerát 
pórovitá hmota, ktorá vzniká spe-
kaním drobnej praženej rudy 

speČenec = sinter 
pórovité tvrdá hmota, ktorá vzniká 
spekaním zrniek kovu alebo praže
nej rudy 

spekacia pec = sintrovä pec 
pec, v ktorej sa uskutočňuje proces 
spekania zrniek kovu alebo praženej 
rudy na pevnú pórovitú hmotu 

spekanie = sintrovanie 
spôsob prípravy pórovitej, ale tvrdej 
spečenej hmoty zo zrniek kovu s vy
sokým bodom tavenia (napr. W); 
v práškovej metalurgii alebo v hut
níctve spekanie zrniek praženej rudy 
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na tzv. aglomerát na špeciálnych 
spekacích strojoch 

spekanie rúd 
stmeľovanie jemnozmných pracho
vých rúd tepelným pochodom (s 
prísadami alebo bez prísad) 

spekaný karbid 
zliatina obsahujúca karbidy ťažko-
taviteľných kovov wolfrámu W, tita
nu Ti, chrómu Cr, molybdénu Mo 
a spojivo kobalt Co, nikel Ni, že
lezo Fe 

spektrálna analýza 
zisťovanie splynených prvkov spek-
troskopom na základe charakteristic
kých čiar v spektre 

spekavé uhlie 
uhlie, ktoré pri destilácii za neprí-
stupu vzduchu dáva tuhý, celistvý 
zvyšok — koks 

spínacie zariadenie 
zariadenie na ovládnutie elektrických 
okruhov sietí, prípadne strojov a 
iných zariadení 

splachovacie splavy 
úpravnícke zariadenie, pri ktorom sa 
rmut privádza na splavovú dosku v 
tenkej vrstve; po rozdružení sa rmut 
ihneď zbiera 

spletanie lana 
1. zvíjanie jednotlivých oceľových 

drôtov v pramene a prameňov v 
lano, 

2. spojenie oboch koncov lana sple-
tením, Čím vzniká nekonečná lano 

splodiny výbuchu (metánu a uhoľného 
prachu) 
plyny (väčšinou COa, CO, HaO), ako 
výsledky oxydácie (dokonalej a ne
dokonalej) metánu a uhoľného pra
chu 

sploštenie rotačného sféroidu 
pomer rozdielu dĺžok jeho rovníko
vej a rotačnej polosi k dĺžke polosi 

a — b 
rovníkovej; ct = 

splynovanie paliva 
premena tuhého alebo kvapalného pa
liva na plyn teplom 

spodná voda 
voda v pórovitých horninách a v trh
linách pod zemským povrchom 

spodné lano 
jamové lano, ktoré spája dopravnú 
nádobu s bubnom ťažného stroja cez 
lanovnicu a na bubon je navinované 
od spodu 

spodok, pozri počva 
spojenie na tupo =* spojenie šikmým 
rezom 

spôsob viazania stropnice so stojkami 
šikmo zrezaným rezom (pri menších 
tlakoch) 

spojenie šikmým rezom, pozri spojenie 
na tupo 

spojenie vedľa seba = paralelné spoje
nie 

spojenie, pri ktorom dva alebo viac 
elektrických elementov je pripoj.ené 
pod jedno napätie (platí obdobne 
pre čerpanie vody, vetranie atď.) 

spojenie za sebou =» sériové spojenie 
spojenie dvoch alebo niekoľkých 
elektrických elementov v reťazi za 
sebou (platí obdobne pre Čerpanie 
vody, vetranie a p.) 

spolukývanie stojana 
zjav, s ktorým sa stretávame pri 
všetkých kyvadlových meraniach tia
že, spočívajúci v tom, že v dôsled
ku periodických sál pôsobiacich na 
stojan kyvadla v závesnom bode sa 
tento rozkmitáva a ovplyvňuje tým 
dobu kyvu 

spomalenie 
úbytok na rýchlosti za 1 sek. 

spotreba vzduchu 
1. množstvo vzduchu potrebné pre 

Činnosť živého organizmu alebo 
chod stroja 

2. (v banskej prevádzke) množstvo 
vetrov, ktoré treba privádzať do 
bane, aby sa vytvorili hygienické 

121 



"1 pre zdravie bezpečné pracovné pod
mienky 

spôsob porubovania 
súhrn prác a spôsob vedenia prác 
spojených s dobývaním 

sprievodnice *= sprievodné laty 
zvislé hrady štvorcového alebo ob

dĺžnikového profilu na vedenie do
pravnej nádoby (klietky, skipu, oko
vu) v jame 

.spustiť olovnicu 
zavesiť oliovndcu v danom bode 

spúšťač 
prístroj na spúšťanie krúžkových 
motorov 

spúšťaná kyveláž 
železná (tibingová) výstuž jamy spú
šťaná vlastnou váhou alebo tlakom 
zdvihákov; tým spôsobom sa jama 
hĺbi a súčasne sa kyveláŽe využíva 
ako ochrany proti vnikaniu vody 
z vodonosných vrstiev 

^spúšťaná výstuž jamy 
murovaná alebo železná, oceľobetó-
nová výstuž jamy, ktorá sa spúšťa 
zatlačovaním váhou výstuže do mäk
kých a sypkých hornín na dne hĺbe
nej jamy 

.spúšťané murivo 
murivo používané pri hĺbení jamy cez 
mäkké horniny; na povrch mäkkej 
horniny uloží sa železný prstenec 
opatrený dole rezným britom; nia 
prstenec sa kladie múr, ktorý vlast
nou váhou alebo tlakom zdvihákov 
tlačí prstenec do horniny, pod kto
rým sa vyberá hornina; pod'ä po
klesu prstenca sa múr hore nadsta
vuje 

spúšťanie rudy 
dopravovanie rudy dobývanej nad 
chodbou po zvážňach alebo sýpmi na 
túto chodbu 

, stabilizácia bodov 
zistenie polohy meračských bodov 
určitými značkami, (okresanými ka
meňmi, rúrkami, meračskými klinca-
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mi a pod.) pre ich trvalejšie ozna
čenie 

stabilizačný znak 
pomôcka na stabilizovanie meračských 
bodov (medzník, klinec, skoba, ča-
pový znak výškový a pod.) 

stabilná suspenzia kaolínu 
suspenzia, v ktorej jednotlivé pev
né súčasti i po dlhšom čase nekoa-
gulujú a neusadzujú sa. Stabilita sa 
zvyšuje obsahom iónov K a Na v 
kaolíne; umele sa zvyšuje pridáva-
niím vhodných prísad 

stabilné deklinatórium 
deklinatórium trvalé upevnené na 
pozorovacom pilieri 

stalagmit 

jaskynná usadenina, najčastejšie vá
penitá, stípovitého, pilieroviitého ale
bo záelonovitého tvaru, spočívajúca 
na pevnom podklade a narastajúca 
smerom nahor 

stalaktit 
jaskynná usadenina, najčastejšie vá
penitá, stípovitého, pilierovitého ale
bo záelonovitého tvaru, visiaca nia 
strope a narastajúca smerom nadol 

stále elektrické zariadenie 
pevne zabudované elektrické zaria-
den/ie, ktoré ostáva na mieste aspoň 
1 rok od uvedenia do prevádzky 

stanica (nakladacia, vykladacia) 
miesto, kde sa rúbanina, materiál na
kladá alebo vykladá 

staničný gravimeter 
prístroj na meranie alebo nepretrži
té zaznamenávanie nepatrných časo
vých zmien intenzity zemskej tiaže 
na pevných gravimetrických stani
ciach alebo observatóriách 

staniol = cínový list 
tenký list (fólia), ktorý vzniká val
covaním kovového cínu; používa sa 
na balenie potravín, lebo slabé ky
seliny organické a anorganické na cín 
nepôsobia 

stanovište (v mer.) 
miesto postavenia -meračského stro

ja alebo inej meračskej pomôcky pri 
meraní 

starecké práce 
banské diela, urobené v minulojsti 
(dnes zväčša opustené) 

starina 
'porubovaný a opustený banský prie
stor; spravidla je zavalený alebo za
vodnený 

stator 
nehybná Časť elektrického stroja bez 
ložísk a bez rámu (základné dosky) 

stavadlá 
pákou súčasne ovládané zariadenie 
na obzoroch v jame na posadenie 
klietky; sú to 4 oceľové pätky sklop
né do jamy; keď posadíme klietku 
•na stavadlá, odpovedá jej podlaha 
plošine náraziska 

stavadlový rám 
železný rám opatrený stavadlovými 
pätami sklopnými do jamy; keď na 
stavadlá posadíme klietku, odpovedá 
jej podlaha plošine náraziska 

steatit 
celistvá odroda mastenca (H2 Mga SÍ4 
O12); tvorí hľuzy v zrnitom vápenci, 
hadci, svore a žule; slúži ako kera
mická surovina 

stefanit 
nerast obsahujúci striebro a antimón, 
stopy arzénu a medi a niekedy i 
väčšieho množstva železa 

stelärna jednotka 
vzdialenosť, v ktorej sa javí plane
tárna jednotka v zornom uhle 1 se
kundy 

stena vrtnej diery 
obnažená hornina vo vnútri vrtu 

stenčenie (sloja, žily) 
zmenšenie hrúbky sloja, žily 

stenčované lano 
kónické ujímané lano, ktoré má vo 
všetkých prierezoch približne rovna
ké napätie vzhľadom na zaťaženie a 
váhu príslušného úseku lana po la
no vnicu 

stena 
dlhý porub medzi dvoma paralelný
mi smernými chodbami 

stenovanie 
dobývacia metóda, pri ktorej sa úsek 
ložiska medzi dvoma paralelnými 
smernými chodbami rúbe díhým po
rubom, ktorému hovoríme stena 

stenovanie do poľa 
dobývanie stenou s .postupom od 
úvodného banského diela ku hrani
ciam banského poľa 

stenovanie z poľa 
dobývanie stenou s postupom od 
hraníc banského poľa k úvodnému 
banskému dielu 

stenovacie meranie 
druh slučkového merania gravime
trického s pravidelným viacnásob
ným opakovaním meraní v každom 
bode slučky, pričom koncový a za
čiatočný bod je ten istý 

stereometria 
Časť deskriptívnej geometrie, ktorá 
sa zaoberá priestorovým znázorňo
vaním geometrických útvarov; použí
va sa na zobrazovanie banských pod
zemných priestorov pri vyhotovova
ní vetracích, elektrifikačných, vzdu
chových a iným máp 

stieranie peny 
zhŕňanie peny vo flotačných celách 
lopatkami 

stiesnený pád 
pád zmesi zŕn v zúženom priestore 
v prostredí určitej hustoty, pri kto
rom si zrná v páde navzájom pre
kážajú a tak porušujú obvyklú zá
konitosť voľného pádu 

stlak sloja 
časť sloja o menšej hrúbke než je 
jeho priemerná hrúbka; zmenšenie 
hrúbky sloja nastalo pri jeho vzni
ku horninovými tlakmi 

stĺpcová nálož trhaviny 
nálož vrtu, zložená z niekoľkých za 
sebou uložených náložiek, ktorej 
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celková dĺžka prevyšuje štvornáso
bok priemeru vývrtu 

stĺpová rezačka 
nárazová vŕtačka na 'rozpernom stĺ
pe s viazaným posuvom a bočným 
posuvom; starší mechanický stroj na 
zárezy v uhlí a mäkkých horninách 

stĺpový vrátok 
malý vrátok, ktorého nosnú kon
štrukciu tvorí stĺp 

stojak 
strmo uložený uhoľný sloj 

stojan vŕtačky 
drevený alebo oceľový stĺp, na ktorý 
sa pripevňuje podávacie zariadenie 
pre nastavenie vŕtačky do určitého 
smeru 

stojatá žila 
žila uložená strmo alebo zvislo pod 
uhlom 60°—90° k vodorovnej rovine 

stojatý sloj =« strmý sloj 
sloj uložený strmo alebo zvislo pod. 
uhlom 60°—90° k vodorovnej rovine 

stojka 
podpora zachytávajúca prevažne zvis
lé stropné tlaky 

stojka na zrub 
druh výdrevy, pri ktorej vystužuje-
me vyrúbaný priestor guľatinou sta
vanou tesne vedľa seba 

stolica dopravníka 
kratšia časť nosnej konštrukcie pá
sového dopravníka 

strata kĺzaním remeňa 
strata obvodovej sily, zapríčinená 
prekízávaním remeňa po obvode ven
ca remenice; s ostatnými stratami 
trenia určuje mechanickú účinnosť 
remeňového prevodu 

strata na napätí 
úbytok napätia následkom prietoku 
elektrického prúdu cez odpor 

strata napätia (na svorkách spotrebiča) 
strata elektrickej energie pri vypad
nutí elektrovodnej siete 

stratimeter 
pristroj na meranie odchýlky vrtu od 
zvisliee 

stratená klietka 
klietka v jame, ktorá pri ťažbe me
dzi dvoma horizontami chodí a za
stavuje mimo horizontov, pretože 
ťažné zariadenie nebolo uspôsobené 
pre ťažbu s dvoma klietkami 

stratená výstuž 
drevo alebo iná hmota, použitá na 
vystužovanie banských priestorov, 
ktorú už nemôžeme získať späť 

straty pracovného času 
zavinená alebo nezavinené pracovné 
prestávky za smeny a vynechané 
smeny 

stredná chyba 
teoretická veličina m, zavedená vo 
vyrovnávacom počte pre posúdenie 
presnosti meračského výkonu; použí
va sa v medzinárodnom meradle 

stredná progresívna norma 
norma, ktorá sa nachádza uprostred 
medzi terajšou normou a normou 
najlepších pracovníkov; vzťahuje sa 
aj na využitie surovín a materiálu 

stredné sádzanie 
rozdružovanie zŕn strednej veľkosti 
na sadzačkách podľa špecifickej vá
hy zŕn 

stredný sloj 
vrstva úžitkového nerastu uložená 
medzi slojom nadložným a podložným 
a oddelená od nich jalovými vložka
mi 

strelná bavlna = nitrocelulóza 
výbušnina vyrobená máčaním bavlny 
v zmesi kyseliny dusičnej a koncen
trovanej kyseliny sírovej 

strhnutie drevenej: výstuže 
porušenie alebo vybitie drevenej vý
stuže (aj pri odpaľovaní vrtných dier) 

strieborný zliatolt 
kus striebra rozličného tvaru a vá
hy, ktorý vznikol stuhnutím roztave
ného striebra v jednoduchej forme 

striebro (Ag) 
lesklý biely kov, hustoty 10,5; vy-
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značuje sa vysokou tepelnou a elek
trickou vodivosťou 

strieborný amalgäm 
zliatina striebra s ortuťou 

strieborný králik 
zliatina striebra a olova, .ktorá vzni
ká pri určovaní obsahu drahých ko
vov tavením vzorky rudy alebo kon
centrátu s bóraxom a kysličníkmi 
olova za prístupu vzduchu v pórovi
tom tégliku 

striedanie 
smenová výmena osadenstva (spra
vidla na pracovisku) 

strihy v uhlí =* kliváž 
sústava rovnobežných trhliniek v slo-
ji kolmo na jeho hrúbku 

striž mince 
hrubá váha. mince (pomer drahého 
kovu a prísady) 

strmé uloženie ložiska 
ložisko uložené strmo alebo zvislo 
pod uhlom 60°—90° od vodorovnej 
roviny 

strmý 
s ohľadom na vodorovnú rovinu od
klonený o 60°—90° 

strmý sloj, pozri stojatý sloj 
strojné oddelenie jamy 

oddelená časť jamy, v ktorej sa na 
jednotlivé obzory privádzajú kabely, 
potrubia na stlačený vzduch a po
trubia na vodu z bane, prípadne na 
pitnú a úžitkovú vodu do bane 

strojné vŕtanie 
vŕtanie, pomocou mechanickej sily 
stroja 

strojlové hodiny 
počet pracovných hodín robotníkov 
pri všetkých strojoch za isté obdo
bie 

strojovňa 
vybudovaný priestor na povrchu ale
bo pod zemou, v ktorom sú umiest
nené pracovné stroje 

stroncium (Sr) 
striebrobiely, veľmi lesklý kov, mäk
ší ako vápnik, kujný, hustoty 2,54. 

Zo všetkých kovov žeravých zemín 
sa najmenej používa pre technické 
účely 

strop 
vrstva bezprostredne nad otvorenými 
banskými dielami 

stropové paženie 
zaistenie slabého stropu banských 
podzemných priestorov pažinami, za
tiahnutými za stropnioe výstuže 

stropové uhlie 
uhlie nachádzajúce sa v strope ban
ského diela 

stropový vylom 
vylom horniny prevedený do stropu 
ložiska alebo do stropu banského 
diela 

stropová chodba 
dlhé banské dielo razené v stropo
vých vrstvách ložiska 

stropová ruda 
•ruda, ktorá sa nachádza v strope 
banského diela 

stropovanie so základkou 
dobývacia metóda strmých ložísk o 
malej hrúbke jedným výstupkom so 
zakladaním vydobytého priestoru pod
sádzkou 

stúpa 
staré zariadenie na 'drvenie rudy, 
drahých kovov; ruda sa privádzala 
do žľabu, kde bola drvená striedavým 
dopadaním zvislých okovaných tlkov 

stúpanie 
dvíhanie sa sloja, žily pod určitým 
uhlom od vodorovnej roviny 

stúpanie vinutia, pozri dĺžka vinutia 
stupeň drvenia 

pomer maximálneho priemeru zrna 
pred drvením a maximálneho prie
meru zrna po drvení 

stupňovitý pokles 
systém tektonických porúch, kde 
vrstvy predtým súvislé niekoľkokrát 
poklesli vo forme stupňov 

stupňový kompresor 
kompresor s viac ako jednostupňo
vou kompresiou na stlačovanie vzdu-
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chu na vysoké tlaky. (V baníctve až 
do 250 at.; v chemickom priemysle 
až do 100 at.) 

stupová ruda 
ruda drahých kovov, tvrdá, krehká, 
obsahujúca voľné zlato, striebro, dr
vená v stupách 

stupová stolica 
drevená nosná konštrukcia stopové
ho drviaceho zariadenia 

stupové zlato 
voľné zlato získané úpravou rudy, 
ktorej jeden článok, drvenie obstará
vajú stupy 

stupový tĺk 
ťažký stĺp pohybujúci sa vo zvislom 
smere, dole opatrený kovovou papu
čou, ktorý pri dopade na dno žľabu 
drví rudu 

stupový žľab 
horizontálny žľab s miernym úklo-
nom, v ktorom sa prechádzajúca 
zlatá ruda drví nárazmi spodkov oko
vanej časti ťažkých tĺkov 

stykový uhol (v úpravníctve) 
uhol, ktorý zviera tyčnioa kvapky 
vody, položenej na rovnej ploche ne
rastu s rovinou nerastu; podľa sty
kového uhla sa určuje zmáčateľnosť 
nerastov 

sublimácia 
prechod z tuhého skupenstva do sku
penstva plynného zohrievaním 

SUblimät 
veľmi jedovatý biely kryštalický prá
šok (chlorid ortuťnatý), používaný 
ako antiseptikum na dezinfekciu., na 
konzervovanie dreva a anatomických 
preparátov (balzamovanie mŕtvol) 

súčtové kružidlo 
kružidlo na sčítanie úsečiek (použí
vané napr. pri niitkovom planimetri) 

suchá destilácia 
destilácia bez prístupu vzduchu, pri 
ktorej sa z destilovanej hmoty uvoľ
ňujú rozličné plyny a pary a v re-
torte ostáva tuhý uhlíkatý zvyšok 
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suchá podsädzka 
suchý jalový materiál, ktorým sa 
podsádzajú vydobyté banské priesto
ry 

suchá úprava 
úprava úžitkových nerastov za ne
prítomnosti vody (preberanie, vy
klepávanie, drvenie, triedenie) 

suché rozdružovanie 
rozdeľovanie banskej rúbaniny podľa 
kvality na zložku úžitkovú a jalovú. 
suchým spôsobom, t. j . bez použitia 
vody alebo inej kvapaliny 

suchý múr 
múr v bani bez spojiva 

sulfidácia 
pôsobenie na minerálny povrch che
mickým činidlom, aby sa na povrchu 
minerálu vytváral povlak sírnika; sul-
fidáciou sa zlepšuje flotačná schop
nosť niektorých kyslíkaitých minerá
lov 

sulfidy, pozri sírniky 
súpadnosť 

vlastnosti dvoch zŕn rôznej špecific
kej váhy, že pri určitom pomere svo
jich priemerov majú pri páde v te
kutine rovnakú konečnú pádovú rých
losť 

súprava, pozri garnitúra 
súprava vrtákov 

určitý počet vrtákov na vyvŕtanie 
jednej diery, sú odstupňované podľa 
dĺžky a priemeru 

súradnicová sieť 
pravouhlá sieť čiar vyvesených v ur
čitej mierke a o určitom intervale; 
slúži na vynášanie bodov podľa da
ných súradníc (obvykle súradnice x, 
y) 

súradnicová sústava 
systém základných priamok alebo ro
vín, ktoré slúžia na určenie polohy 
bodu v rovine alebo priestore prí
slušnými súradnicami 

surma, pozri sírnik antimonitý 
surová bublinovitä meď 

surová neodplynená meď, po stuh

nutí uzavrie plyny, ktoré vytvoria 
bubliny 

surová ropa 
ropa vyťažená priamo z ložiska 

surová oceľ 
oceľ určená na ďalšie spracovanie 

surová rašelina 
vyťažená rašelina, ktorá nebola po
drobená žiadnemu zušľachťovaciemu 
procesu 

surová ruda 
narúbaná ruda bez úpravy 

surová síra 
síra, v ktorej pri výrobe ostalo väč
šie množstvo nečistôt; ich odstráne
nie vyžaduje ďalšiu operáciu, ktorá 
sa volá rafinácia 

surové olovo 
hutníckym spôsobom vyrobené olovo 
obsahujúce určité množstvo nečistôt 
(meď, antimón, zlato, striebro, biz
mut, Železo, arzén) 

surové zlato 
zlato získané pri amalgamácii odpa-
rením ortuti z amalgámu 

surové železo 
zliatina železa s cudzími látkami, 
ako C, Mn, Si, P, S, získaná redukč
ným procesom z rudy vo vysokej 
peci 

surové Železo sivé 

surové železo, ktoré má na ploche 
lomu sivú farbu, zapríčinenú vylú
čeným grafitom 

surové železo bohaté na grafit 
surové železo s veľkým obsahom 
uhlíka vylúčeného vo forme grafitu 

surové železo chudobné na grafit 
surové železo s malým obsahom uhlí
ka vylúčeného vo forme grafitu 

susedná hornina 
hornina v bezprostrednom nadloží 
alebo podloží ložiska 

sústredená nálož trhaviny 
nálož, ktorej dĺžka nepresahuje Štvor
násobok jej priemeru; má väčšiu 
účinnosť ako predĺžená nálož v dô
sledku väčšej detonaČnej rýchlosti 

sútyčie 
súprava vrtných tyčí spojených m e 
dzi sebou závitmi 

svah 
terén (násyp a pod.) pod určitým' 
sklonom 

svahomer ~ sklonomer 
prístroj na meranie uhla sklonu — 
svahu 

svahový uho! 
uhol, ktorý zviera spádnioa voľne na
sypanej horniny s vodorovnou rovi--
nou 

svetelná signalizácia — svetelné ná-
vestenie 

dorozumievanie sa na dialku pomocou 
dohovorených svetelných znakov 

svetelné návestenie, pozri svetelná sig
nalizácia 

svetelný rok 
dráha svetla pri rýchlosti v = 299.774-
km (sek. za tropický rok) 1950r •= 
= 365 dní 5 hod. 48 min. 45,71 sek. 
= (365,24219572 dna), ktorá je 9,460 .-
. 1012 km 

svetelný signál 
svetelná névesť je svetlo ktorým sa 
možno dorozumievať zo vzdialenej
ších miest alebo pri hluku, pomocou. 
dohovorených znakov 

svetlá výška chodby 
zvislá odľahlosť hlavy koľajníc oď 
stropnej výstuže chodby 

svetlosť otvorov 
vnútorná vzdialenosť medzi dvoma* 
stenami, okrajmi a pod. kruhových a 
dutých predmetov (napr. rúrky) 

svetlý profil 
priečny rez vystuženého banského 
diela 

sviečkové uhlie, pozri kanelové uhlie 
sviňa, pozri medveď 
svor 

premenená hornina, ktorej hlavnou 
súčasťou je kremeň a slieda, podrad
nou časťou amfibol, granát, andalu-
zít a i., slúži ako úžitkový kameň 
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svorkové napätie 
napätie, ktoré nameriame na svor
kách zaťaženého zdroja elektrického 
prúdu 

syenit 
hlbinná vyvrelina, jemnozrnná zmes 
ortoklasu, amfibolu, biotitu a i. (vždy 
bez kremeňa); používa sa v kame
nárskom a stavebnom priemysle 

syngenetické ložisko 
ložisko, kde nerastná substancia vzni
kla súčasne s horninami, ktoré ložis
ko obklopujú 

sylvanit 
nerast obsahujúci zlato a striebro vo 
forme tzv. teluridu; chemického zlo
ženia (Au, Ag) Fe2 

synklinála 
časť vrásy tvaru korýtka 

sýpka (Šut) 
zvislý alebo šikmý úzky priestor, do 
ktorého sa zvrchu nasýpa a naspod
ku vypúšťa rúbanina 

sypnosť horniny 
pomer objemu pôvodnej horniny a 
objemu nasypanej horniny 

sypný komín •= sýp 
zvislé alebo strmé banské dielo ma
lého prierezu, ktoré sa používa pre 
gravitačnú dopravu rúbaniny alebo 
základky; materiál sa zvrchu nasýpa 
a na spodku vypúšťa 

•sýpový uzáver 
výpust sýpu s mechanickým zariade
ním na vypúšťanie rúbaniny 

sýtnosť kyselín 
počet vodíkov v molekule kyseliny, 
ktoré môžu byť nahradené kovom 

šachtica, správne jamica 
šachta 

u nás nepoužívaný výraz; zvislé ban
ské dielo menujeme jamou, banský 
závod voláme baňou 

Šachtová pec 
polovysoká hutnícka pec okrúhleho 
alebo obdĺžnikového vodorovného re
zu, používaná na tavenie kovov 
(okrem železa); pracuje vždy so stu-
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denýim dúchaným vzduchom 
šachtová vymurovka 

žiaruvzdorné vymurovanie šachty hut
níckej pece 

Šachtové pole, správne jamové pole 
šamot 

stavebný materiál pre hutnícke a iné 
pece. Zhotovuje sa zo žiaruvzdornej 
hliny vypaľovaním 

šamotovä tehla 
tepplno izolačný materiál hlavne na 
hutnícke pece, vyrábaný zo žiaru
vzdornej hliny (kaolínu) 

šamozit 
železná ruda-alumosilikát železnatý 
[Fc Al (Sú A10io(OH)i] 

šapa 
nástroj na ručné vŕtanie v mäkkých 
horninách; je to valec z hrubého 
plechu s pozdĺžnou Štrbinou a s rez
ným jazykom naspodu; jazyk od-
rezáva z počvy vrtu tenkú vrstvičku 
horniny, ktorá sa ukladá a hromadí 
v šape 

šesťdesiatinnä sústava 
uhlová sústava, pri ktorej sa delí je
den stupeň na 60 minút (60*), jedna 
minúta na 60 sekúnd (60"), menšie 
uhlové hodnoty udávame ako desa
tiny, stotiny atď. sekundy (základom 
je delenie kruhu na 360°) 

šibík (v uhoľných baniach) 
slepá jama o výške jedného dvoch 
obzorov s jednoduchým spúšťacím 
dopravným zariadením 

šikmé smerné stenovanie 
spôsob dobývania strmých ložísk; ste
na vytvorená medzi obzorovými chod
bami je šikmá, rúbanina padá po 
žľaboch popri stene na dolnú smer
nú chodbu 

šikmina 
dobývka v strmom ložisku so zošik
menými porubnými krídlami; porubu-
je sa výstupkom, vyrúbaný priestor 
sa zakladá; rúbanina sa spúšťa k sý
pu po podsádzke; niekedy má porub 
len jedno krídlo 

Šikmý výťah 
úklonná doprava vozíkov, podstavní-
kov s vozíkmi a skipov na lane 

šípové ozubenie 
zvláštny druh ozubenia širších ko
lies, tvarové podobného šípu, pričom 
vrcholy týchto Šípov prebiehajú po 
osi ozubenia 

šírka tlamy drviča 
dlhší rozmer tlamy drviča; rozstu
pom čeľustí sa šírka nemení 

širokorozchodná koľaj 
koľajnice položené súbežne, pričom 
vnútorná vzdialenosť medzi hlavami 
koľajníc je 1435 mm (—3 mm + 10 
mm) 

škodlivý priestor 
časť činného priestoru stroja, uza
vretá stenami valca, hlavy, kanálov, 
uzatváracích orgánov a dna piestu 
v jeho krajnej polohe. Škodlivý prie
stor zhoršuje objemovú účinnosť 
stroja a výkon stroja 

škótske surové železo 
surové železo, ktoré sa vyznačuje 
pomerne veľkým obsahom fosforu (od 
0,6 až do 0,99%) a malým množ
stvom síry; používa sa v lejárňach 

škrabák 
dopravné zariadenie slúžiace na krát
ky .odsun rúbaniny niekedy aj na do
bývanie mäkkej zeminy (na povrchu) 

škrabáková nádoba 
oceľová skriňová nádoba na odsun 
horniny (po počve), poťahovaná la
nami z vrátku; jedným lanom sa pri-
veď'e nad zásobu, druhým lanom sa 
poťahuje späť, na zač :atku spätného 
chodu sa škrabák reznou hranou za
reže do zásoby a naplní sa 

škí-abäková doprava 
premiestňovaní materiálu škrabáko
vou nádobou (lyžicou) vlekom mate
riálu v íyž'ci po zemi 

škrabákový vrátok 
dvojbubnový až trojbubnový vrátok • 
zvláštnej konštrukcie na pohon lán, 

ktorými sa manipuluje so škrabäkc 
vou lyžicou 

Škrabka 
banícka Široká motyka na nahrabá-
vanie horniny 

škrtenie vetrov 
umelé zmenšenie prietokového prie
rezu pre banské vetry 

šmirgel 
korundový prášok (karbid kremičitý), 
na brúsenie a leštenie kovov a iné
ho materiálu 

šmirglový kotúč 
karbid kremičitý (karborundum) li
sovaný do tvaru kotúčov; používa sa 
na brúsenie a leštenie kovov 

Šmirglový papier 
jemnozrnný korundový prášok na
nesený na hrubší papier alebo platne, 
na brúsenie a leštenie kovov a iného 
materiálu 

Špeciálna liatina 
liatina, ktorá musí zodpovedať urči
tým požiadavkám kladeným na che
mické zloženie a na mechanické 
vlastnosti 

špecifická hmota = hustota 
hmota jedného' m3 danej látky 

špecifická hustota 
číslo udávajúce koľkokrát je daný 
objem látky ťažší ako rovnaký ob
jem vody 

špecifická spotreba energie drviča 
spotreba energie v kWh na tonu ale
bo m3 rozdrveného materiálu 

špecifický tlak, pozri plošný tlak 
špecifický výkon drviča 

výkon drviča udávaný v tonách ale
bo v m3 na 1 kWh spotrebovanej 
energie 

špecifikovaná norma (spotreby mate
riálu) 
spotreba rôznych hmôt na 1 t rú
baniny 

špic, pozri želiezko 
špirálový rozdružovač = Hamprezova 

C Banícky slovník 
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špirála 
zariadenie na rozdružovanie jemno-
zrnnej nerastnej suroviny pôsobením 
rôzne veľkej odstredivej sily na zrná 
nerastu počas jeho zostupného uná-
Šania vodou po špirálovej dráhe v 
špirálovitom žľabe 

špirálový sklzový žľab 
korýtkový sklz stočený do tvaru 
skrutkovice na spúšťanie narúbané
ho uhlia (príp. briket) 

špirálový triedič 
úpravnlcky stroj na triedenie rmu
tu; jemné zrno je z triediča vyná
šané s pretekajúcim rmutom, hrubé 
zrno klesá na dno a je proti úklonu 
dna vynášané špirálou 

šrot 
1. odpadový kovový materiál, 
2. drobno sekaná tvrdá oceľ na hl
binné vŕtanie 

Štajerské surové železo 
železo, vyrábané z ocieľka, ktorý ob
sahuje väčšie množstvo mangánu a 
málo fosforu 

štátna norma spotreby materiálov 
celoštátny priemer spotreby materiá
lov pre hospodárne hmotné zásobo
vanie 

štátna pracovná rezerva pre priemysel 
naplánovaná záloha žiakov rôznych 
škôl, ktorí po absolvovaní školy sú 
disponovaní na závody podľa potre
by 

štátny katalóg prác 
roztriedenie druhov prác do mzdo
vých tried 

štiepanie 
drvenie, pri ktorom na drvený ma
teriál pôsobia ostré hrany, ktoré ho 
rozpájajú, terno spôsob sa používa 
pre vláknitý a krehký materiál 

štiepateľnosť 
schopnosť látok oddeľovať sa podľa 
určitých plôch 

štiepna plocha 
plocha, po ktorej nastáva odlučnosE 
nerastov 
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štiepny tvar 
forma nerastu ohraničená štiepnymi 
plochami 

štrbina drviča 
otvor medzi drviacimi orgánmi drvi
ča na vypúšťanie rozdrveného zrna 

štrbinové vynášanie 
spôsob vynášania produktov rozdru
žovania zo sadzačiek cez štrbinu v 
čele sadzačky, ktorej veľkosť je 
ručne alebo automaticky regulovaná 
posúvacom 

štrková baňa 
závod na výrobu alebo ťaženie štrku 

štrkové ložisko 
prirodzené nahromadenie štrku v ta
kom množstve, ktoré sa dá priemy
selne dobývať 

štruktúra horniny = sloh horniny 
usporiadanie nerastných zložiek, kto
ré je podmienené ich tvarom a ich 
relatívnou veľkosťou, spravidla možno 
štruktúru vidieť vo výbruse mikro
skopicky, môže byť porfýrovitá, por-
fýrickä a rôznosmerné zrnitá 

štufa 
1. pekne formovaný kus nerastu — 

horniny pre zbierky, 
2. krátky vývrt v boku chodby s dre

veným klinom, vyznačujúci odo
hrané dielo 

štvorcová oceľ 
valcovaný oceľový výrobok rozličných 
dĺžok a štvorhranného prierezu 

štvorcový kaliber 
1. (v strojníctve) pomocný nástroj na 

meranie presnosti štvorcových vý
robkov v medziach prípustnej to
lerancie, 

2. (v hutníctve) štvorcový otvor me
dzi valcami valcovanej stolice 

štvortaktný motor 
spaľovací motor, vo valci ktorého 
prebieha fáza piesta v štyroch „tak
toch" : stlačovanie výbušnej zmesi, 
zapálenie — výbuch, vytlačovanie 

produktov spálenia, nasávanie zme
si 

štvrtenie vzorky = kvartovanie 
zvláštny spôsob zmenšovania velkej 
úpravnícke j vzorky na malú vzorku; 
materiál sa urovná na okrúhlu hro
madu, rozštvrtí sa na 4 diely dvomi 
kolmými rezmi; dva protiľahlé diely 
sa odložia; s ponechanými dielmi sa 
opísané štvrtenie opakuje, kým ne
dostaneme vzorku žiadanej veľkosti 

šúľok 
valcovitá náložka - trhaviny alebo 
upchávky 

šúľok hliny 
zátka zo surovej hliny používaná v 
potrebnom množstve na utesnenie 
(upchatie) traskavinou nabitej vrtnej 
diery, aby odstrelom vzniknuté vý-
buchové plyny nemohli neutesneným 
vývrtom unikať bez trhacieho účin
ku 

T oceľ 
profilový oceľový výrobok, zhotove
ný valcovaním zohriatého ingotu me
dzi kalibrovanými valcami, profil má 
tvar písmena T 

Tafanelov prístroj 
prístroj na zisťovanie výbušnosti rôz
nych druhov uhoľných prachov na 
základe veľkosti plameňa, vzniknuté
ho pri umele vyvolanom výbuchu 

ťahané rúry 
valcované oceľové rúry, ktoré ťaha
ním cez kaliber nadobúdajú presný 
prierez a hladký povrch 

tachograf 
rýchlomer udávajúci a graficky za
pisujúci rýchlosť pohybu v každom 
okamihu pri doprave jamou 

tachogram 
grafický záznam rýchlosti v závislo
sti od Času; je kontrolným zázna
mom o priebehu dopravy v jame 

tachometer 
prístroj, ktorý ukazuje okamžitú 
rýchlosť pohybu klietky 

tachymeter 
univerzálny meračský stroj, ktorým 
sa merajú všetky prvky (vzdialeno
sti, uhly) určujúce priestorovú po
lohu zameriavaných ťrigonometric-
kých bodov 

tachymetria " 
meračská metóda, ktorou sa zame
riava situácia i výška bodov v teréne 

tachymetrická lata 
drevená alebo kovová lata (2—5 m) 
s delením a stupnicou upravenou pre 
tachymetrické účely 

tachymetrícký teodolit 
teodolit vyzbrojený diaľkomerným za
riadením, používaný ako tachymeter 
aj pre iné účely 

tangenciälny briketovací lis 
lis, pri ktorom tlak potrebný na li
sovanie dosahuje sa zmenšovaním ob
jemu uzavretého priestoru na obvode 
dvoch zo seba sa valiacich valcových 
plôch 

tangenta = dotyčnica 
priamka dotýkajúca sa krivky v jed
nom bode 

tanierová sušiareň 
stojatý dutý oceľový valec na suše
nie uhoľného prachu pomocou tanie
rov, vyhrievaných odpadovou parou 

tantal 
lesklý striebrobiely kov s vysokým 
bodom topenia (2900° C); používa sa 
v niektorých špeciálnych oceliach, 
ktoré sa vyznačujú svojou stálosťou 
a vzdornosťou proti korozívnym účin
kom 

tantalit [(Fe, Mn) . (Nb, TaJOa] 
nerast s prevažným obsahom tantalu 

tára 
mŕtva váha obalu alebo vozidla 

tarifný mzdový fond 
plánovaný alebo vyplatený súhrn 
miezd výrobných a pomocných ro
botníkov 

tavba 
proces spracovania zliatiny od mo
mentu vhodenia surovín do taviacej 
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pece až do vypúšťania hotovej zlia
tiny z pece 

tavenie na čiernu med 
hutnícke spracovanie medených sír
nych rúd, pri ktorom vzniká surová 
meď, zvaná čierna meď 

tavenie rúd 
proces výroby kovov vo vysokých, 
polovysokých alebo šachtových pe
ciach redukciou uhlíkom (koksom) 
s prísadou troskotvorných látok a za 
spoluúčinkovania vzduchu vháňaného 
•pod tlakom 

tavenie trosky 
proces spracovania hutníckej trosky, 
obsahujúcej ešte určité množstvo 
užitočných kovov, ktoré získame re-
petičným (opakovaným) tavením tros
ky 

taviaca pec 
hutnícka pec, y ktorej sa vyrábajú 
kovy 

taviace prísady, pozri tavné prísady 
taviaci téglik 

grafitová, šamotová, liatinová alebo 
oceľová nádoba kónického tvaru, po
užívaná na pretavovanie kovov a pri 
výrobe zliatin 

taviteľnosť 
schopnosť kovov pod vplyvom určitej 
teploty prechádzať z tuhého do kva
palného stavu 

tavná poistka 
drôt, ktorý sa pretaví následkom te
pelného účinku neprípustného elek
trického prúdu 

tavné prísady = taviace prísady 
doplnkové hmoty pridávané do pece 
na dosiahnutie potrebného zloženia 
trosky alebo na znižovanie bodu ta
venia 

tavný priestor = priestor tavenia 
pásmo hutníckej pece, kde sa odo
hráva proces tavenia 

ťažba 
1. množstvo úžitkového nerastu, vy

dobyté a vyťažené z banského zá
vodu za určité obdobie; rozozná-
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varne dennú, mesačnú a ročnú ťaž
bu, 

2. doprava narúbaného nerastu 
ťažba klietkou 

zvislá jamová doprava rúbaniny, prí
padne jaloviny vo vozíkoch v klietke 
na lane 

ťažba skipom, pozri skipovä doprava 
ťažba podstavníkom 

doprava vozíkov na vozíkovej ploši
novej konštrukcii v úklonnej jame 

ťažba pomocných hmôt 
prísun hmôt potrebných pre banské 
práoe, napr. ťažba podsádzky, ban
ského dreva a pod, 

ťaženie okovom 
zvislá doprava jaloviny v oceľovom 
sude na lane v hĺbeniach 

ťažiar (zast.) 
majiteľ banských podielov (kuksov) 
banskej spoločnosti staršieho typu 
(ťažiarstva) 

ťažiarstvo (zast.) 
skupina ľudí, ktorí podlá počtu po
dielov (tzv. kuksov) boli povinní kryť 
výdavky na dobývanie nerastu, no 
v rovnakom pomere si delili zisky 
z banského podnikania; ťažiarstvo 
bolo právnickou osobou s ideálnymi 
podielmi (kuksami) 

ťažké pyridínové zásady 
zmes organických zlúčenín vyrobe
ných z koksovej smoly; používajú sa 
ako peniče a majú aj zbieraciu schop
nosť; majú nepríjemný zápach 

ťažkokvapalinovä sadzačka 
sadzačka rozdružovania rudy, v kto
rej rozdružovacím prostredím mies
to vody je ťažká kvapalina 

ťažná hĺbka 
zvislá vzdialenosť medzi najnižším 
obzorom a hornou ťažnou plošinou 
jamy 

ťažná chodba 
chodba určená pre dopravu ťaživá 

ťažná jama, pozri dopravná jama 
ťažná lyžica 

valcovitá nádoba s ventilom alebo 

klapkou, používaná na ťažbu kvapa
liny alebo vrtnej drviny z vrtu 

ťažná sila 
sila na prekonanie odporov pri do
prave 

ťažná stolica, pozri ťažná veža 
ťažná veža = ťažná stolica 

1. oceľová alebo oceľobetónová kon
štrukcia nad ťažnou jamou (dre
vená len nad hĺbením), aby kliet
ka mohla vystúpiť nad jamu 

2. (pri hlbinnom vŕtaní) vrtná veža 
nad vrtom 

ťažné zariadenie 
mechanické strojné zariadenie, kto
rým sa priamo dopravuje rúbanina, 
osoby, materiál atď. v jame 

ťažné lano 
drôtené lano zvinuté zo šiestich pra
meňov z tenkých oceľových drôtov, 
na dopravu klietok, skipov, vozíkov, 
okovov a pod. 

ťažné oddelenie 
oddelenie jamy určené pre dopravu 
klietkou alebo skipom, prípadne pod
stavníkom v úklonnej jame 

ťažné pole 
úsek alebo niekolko úsekov porubo
vého poľa, z ktorých sa práve dobý
va úžitkový nerast 

ťažnica, pozri zvislica 
ťažný bubon 

valcovité teleso na hlavnom hriadeli 
ťažného stroja, na ktoré sa navíja 
lano pri stúpaní klietky v jame a 
odvíja pri jej klesaní; niekedy býva 
kónický alebo valcovito kónický 

ťažný okov 
valcovitá oceľová nádoba na lane, po
užívaná na dopravu v hĺbení 

ťažný stroj s trecím kotúčom 
banská dopravná súprava s úzkym 
kolesom o veľkom priemere, na zdví
hanie a spúšťanie dopravných nádob 
v zvislej jame, pohyb zaťaženého la
na na koleso je umožnený veľkým 
obvodovým trením lana v žliabku 
trecieho kotúča 

ťaženie Jamou 
doprava materiálu alebo rúbaniny 
klietkou vo zvislom alebo úklonnom 
banskom diele 

ťaživec = baryt (Ba SO*) 
minerál — síran bárnatý 

ťažkotavíteľné surové Železo 
surové železo, ktoré sa vyznačuje 
vysokým bodom tavenia 

ťažné uhlie = ťaživo (pozri aj rúba
nina) 
narúbané uhlie bez úpravy 

ťažobný plán 
časový a kvantitatívny rozvrh dobý
vacích prác 

tlakomer 
prístroj na meranie tlaku a tlako
vých rozdielov vzduchu 

tégliková oceľ 
oceľ zošľachtená tavením s prísada
mi v uzavretých žiaruvzdorných tég
likoch 

tégliková oceľoliatina 
kvalitný druh špeciálnej ocele, ktorý 
sa vyrába z normálnej uhlíkovej oce
le pretavením v uzavretých žiaru
vzdorných téglikoch, najčastejšie s 
prísadou špeciálnych prvkov, akova-
nádíum, chróm, molybdén na zlepše
nie mechanických vlastností 

•tégliková pec 
pec s regeneratívnym kúrením ply
nom (vzduch a plyn sa predohrie-
vajú), v ktorej sa zohrievajú na po
trebnú teplotu tégliky naplnené kus
mi ocele a potrebnými prísadami pri 
výrobe špeciálnej ocele téglikovej 

technologický proces výroby 
súhrn jednotlivých operácií úpravy 
a spôsobu ich zapojenia pri úprave 
úžitkových nerastov 

technická kujná oceľ 
zliatina železa s uhlíkom (max. 1,7 
pere), mangánom (menej ako 1%), 
kremíkom (menej ako 0,5%) a inými 
prvkami 
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technicko-finančný plán 
plán výrobnej a hospodárskej činno
sti podniku 

tektonické zrkadlo = sklzná plocha 
lesklá časť plochy, po ktorej sa po
sunula jedna časť vrstiev (hornín) 
proti druhej 

tektonické poruchy 
poruchy uloženia vrstiev hornín zem
ského povrchu, ktoré vznikli pohy
bom zemskej kôry alebo vulkanicky 
(vrásnenie, zlomy, prešmyky atď.) 

tektonika 
náuka o stavbe zemskej kôry 

tekuté piesky = pohyblivé piesky (čes
ky kuŕavka) 
jemný kremenný piesok pod 1 mm 
priemeru veľmi presiaknutý vodou; 
pre svoju ťažkú zvládnuteľnosť je 
nebezpečný pre banské podnikanie 

tekutý betón, pozri liaty betón 
teleskop 

niekolko kolón zoskrutkovaných vrt
ných pažníc postupne zmenšujúceho 
sa priemeru a zasunutých ďo seba, 
pričom kolóna o menšom priemere 
je hlbšia než predchádzajúca; všetky 
kolóny začínajú od ústia vrtu 

teleskopické pažnice 
sústava pažnicových kolón uložených 
v hlbinnom vrte tak, že pažnicové 
kolóny o menšom priemere idú od 
ústia vrtu vždy do väčších hĺbok a 
sú postupne zasunuté do. kolón väč
šieho priemeru 

teleskopické vypaženie 
kolóny pažníc zasadených postupne 
jedna do druhej od ústia vrtu, pri
čom kolóny o menšom priemere sú 
hlbšie než predchádzajúca kolóna 
pažníc 

telúr (Te) 
prvok, ktorý sa svojimi vlastnosťami 
podobá šíre a selénu; používa sa 
v keramickom priemysle na farbe
nie skla 

telurické prúdy 
. prúdy geoelektrického poľa, ktoré nie 

sú vyvolané umelými zdrojmi alebo 
príliš lokálnymi príčinami 

telurické železo 
čisté železo vyskytujúce sa v prí
rode 

teluričitany 
soli kyseliny teluričitej; používajú 
sa v keramickom priemysle 

temperovaná liatina 
určitý druh liatiny, ktorá bola zu
šľachtená technologickým tepelným 
procesom 

temperovaná liatina = kuj|nä liatina 
liatina zbavená karbidov okysličova-
cím procesom (temperovanlm) a ma
júca potom vlastnosti ocele 

temperovaný uhlík 
uhlík odstraňovaný temperovaním i 
liatinových odliatkov, kde sa usadil 
vo forme karbidu 

teodolit 
meračský stroj používaný na mera
nie a vytyčovanie vodorovných a 
výškových uhlov 

teodolitový ťah 
polygónový ťah, v ktorom sa mera
jú vrcholové uhly teodolitom 

tepelná bilancia 
zistenie, koľko tepla sa do stroja 
dodalo, koľko sa spotrebovalo a koľ
ko sa odvádza 

tepelná depresia 
podtlak banských vetrov, ktorý vzni
ká rozdielom teplôt vetrov vo vťaž-
nej a výdušnej časti 

tepelné hospodárstvo 
zostavenie bilancie, koľko tepla sa 
dodalo alebo vyrobilo z paliva a koľ
ko sa ho v strojoch využilo — roz
diel sú tepelné straty 

tepelný stupeň (podľa Celzia) 
stý diel na stupnici od nulového 
bodu ortuťového stĺpca teplomeru, 
ktorý sa ustáli v topiacom sa ľade 
alebo snehu, po bod varu označené
ho 100, ktorý sa ustáli v parách 
nad vriacou vodou 
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teplotná karotáž 
meranie priebehu teploty vo vrtoch 

teplota tavenia 
teplota, pri ktorej látka v dôsledku 
fyzikälno-che.mických procesov pre
chádza zo skupenstva tuhého do sku
penstva kvapalného 

terén ' 
zemský povrch so všetkými priro
dzenými a umelými nerovnosťami 
(vŕškami, dolinami, vodnými tokmi, 
budovami, porastom atď.) 

terestrickä jednotka 
dĺžka rovníkového zemského polo
meru ( = 6378,388 km) 

termická disociäcia 
štiepanie zložitých molekúl na jed
noduchšie molekuly, prípadne áž na 
atómy vplyvom tepla 

termika 
náuka o teple 

termodynamika 
náuka o premene tepla na prácu a 
naopak 

termograf 
prístroj na automatické zaznamená
vanie (zapisovanie) zmien teploty 

termostat 
zariadenie na udržovanie konštantnej 
teploty na určitej výške 

tesnenie •= upchávka 
1. obloženie dvoch spojovaných častí 

stroja alebo len stykových plôch 
častí strojov, zabraňujúce preni
kaniu kvapaliny a plynu z jednej 
časti do druhej, 

2. materiál utesňujúci nálože vo vý-
vrtoch 

tetraéder 
teleso ohraničené štyrmi rovnostran
nými trojuholníkmi 

tetraedrit 
meďna to- sírnatá ruda obsahujúca 
okrem medi v menšom množstve aj 
ortuť a antimón, prípadne stopy zla
ta a striebra 

textúra horniny, pozri stavba horniny 

Thómasova troska 
zásaditá troska s veľkým obsahom 
fosforu, ktorá je odpadom pri spra
covaní fosfornatého surového žele
za v konvetori so zásaditým vymu
rovaním ; rozomletá sa používa ako 
hnojivo pod menom Thómasova múč
ka 

Thomasovo surové železo 
surové železo používané na výrobu 
ocele zásaditým (Thomasovým) pro
cesom 

tibingová výstuž 
masívny kovový prstenec z niekoľ
kých segmentov na vodotesné vy
stužovanie chodieb, prekopov a jám 

titan (Ti) 
veľmi tvárny chemický prvok, po
užívaný aj ako redukovadlo 

titanit 
rýchlorezný tuhý roztok nahradzujúci 
oceľ; zložený je z 51% karbidu ti
tánu a 49% karbidu molýbdéniu; 
karbidy sa spájajú spojivom, ktoré 
obsahuje až do 14% Ni 

titanomagnetit 
v podstate magnetit (Fes 04) prera
staný ilmenitom (Fe Ti Os) 

titanová ruda 
ruda obsahujúca titan vo forme ti-
tanomagnetitu, ilmenitu alebo rutilu 

titanové surové železo 
druh surového železa s obsahom asi 
0,07 a, 0,3% Ti; malé množstvo ti
tanu v surovom železe má blaho
darný účinok na akosť liatinových 
výrobkov 

titrácia, pozri odmerná analýza 
titraČný prístroj 

sklený pristroj používaný v chemic
kých laboratóriách na polymetrickú 
čiže objemovú analýzu; prístroj sa 
skladá zo stojanu a sklenej presne 
kalibrovanej trubičky 

titrovanie 
pridávanie chemického Činidla (roz
toku) známej koncentrácie; k rozto
ku neznámej koncentrácie za prí-
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temnosti farebného indikátora až do 
dosiahnutia ek vi valenčného bodu 

tlačivá hornina 
hornina vyvolávajúca tlak v určitom 
banskom diele 

tlačivá vrstva 
vrstva horniny, ktorá vyvoláva tlak 
na určité banské dielo 

tlaková kvapalina 
kvapalina tlačená pod tlakom na 
prenášané sily 

tlaková lata = signälka 
drevená dlhá tyč umiestnená v stre-

• de komory (pri komorovom dobýva
ní na hnedom uhlí) na zistenie tla
ku stropu 

tlaková strata 
hodnota zmenšenia vnútorného tla
ku tekutiny alebo plynu následkom 
odporov trenia, zakrivenia a pod. 

tlaková voda 
voda, ktorá pri vyústení vedenia má 
tlak väčší než 1 at. 

tlakové Čerpadlo 
čerpadlo, pri ktorom podávanie te
kutiny sa uskutočňuje vytlačením te
kutiny piestom, vzduchom alebo pa
rou 

tlakový spád 
úbytok tlaku vznikajúci vedením si
ly tlaku úmerne so vzdialenosťou od 
zdroja sily 

tlakový valec 
valec svojou konštrukciou uspôso
bený na stlačovanie kvapalín, resp. 
plynov na tlak — 1 at. 

tlama drviča 
vstupný otvor čeľusťového drviča, 
ktorým vchádza materiál medzi če
ľuste 

tĺk 
oceľový alebo drevený dole okovaný 
stĺp, ktorý úderom pri dopade drví 
materiál položený v stupe 

točná os ďalekohľadu 
valcovitá os upevnená kolmo na os 
ďalekohľadu, slúžiaca na jeho otá
čanie vo vertikálnej 'rovine 

točňa =* točnica 
kovová okrúhla doska v chodbe, na 
ktorej sa vytočí vozík na inú kolmú 
koľajnicu (v banských úzkych prie
storoch miesto výhybky) 

tolerancia (v mech. technológii) 
dovolená odchýlka od presne určenej 
miery, tvaru alebo zloženia, prípad
ne kvality 

tombak, pozri červená mosadz 
tonokilometer 

merná jednotka pre prácu v dopra
ve; udáva, aké množstvo v tonách 
sa dopravilo a aká dráha bola pri 
tom prejdená v km 

topás [Ah (SIÓ4), F(OH)s] 
minerál charakteristický pre cínov-
covú paragenézu; používa sa ako 
drahokam 

topografia 
meračská metóda pre meranie a zo
brazenie tvarov zemského povrchu 

topografická korekcia, pozri korekcia 
na reliéf terénu 

torit (Th Si 04) 
nerast obsahujúci tórium 

torzné váhy = Eó'tvdsove váhy = gra
vitačný variometer 

prístroj na meranie hodnôt druhých 
derivácií potenciálu poľa zemskej tia
že 

torkretovanie 
spôsob ochrany a spevňovania bo
kov banských diel nastriekaním ce
mentovej malty na stenu banského 
diela pomocou vrhača; zabraňuje 
hlavne zvetraniu horniny 

trachyt 
výlevná eruptívna hornina, skladajú
ca sa zo živca samidinu, biotitu a 
amfibolu; používa sa ako stavebný a 
dlaždicový kameň 

transformátor 
stroj, v ktorom sa prenáša strieda
vá elektrická energia určitej frek
vencie z jedného elektrického obvo
du do iného alebo viacerých iných 
obvodov, pričom sa mení (transfor-

136 

muje) na potrebné napätie tej istej 
frekvencie 

transmisia 
strojné zariadenie na prenášanie a 
rozvädzänie hnacej práce od hnacie
ho stroja na stroje hnané 

transmisný remeň 
pružný hnací článok na prenos krú-
tiaceho momentu pri väčšej vzdia
lenosti hnacieho hriadeľa od hriade
ľa hnaného 

transportér = dopravník 
dopravné zariadenie pre prúdovú 
dopravu materiálu (pásový, hrabľo-
vý, korčekový) 

trasa 
pozdĺžna os železničnej, cestnej, vod
nej a inej komunikácie 

traskavá ortuť [Hg (SNO)B] 
biely alebo hnedý prášok, vybuchujú
ci pri 165° C, veľmi citlivý na me
chanické vplyvy; používa sa na pl
nenie rozbušiek 

trasírka, pozri výtyčka 
traskavé ovzdušie, pozri traskavý plyn 
traskavina 

výbušnina prudko vybuchujúca, ktorá 
sa používa na roznet (iniciáciu) trha
vín a strelív a tvorí náplň rozbu
šiek 

traskavosť = trhavosť = výbušnosť 
= brizancia 

sila, ktorá vzniká pri náhlej chemic
kej premene výbušniny v plyny (pri 
explózii) a ktorá následkom veľké
ho tlaku a vysokej teploty trhá hor
ninu 

traskavý 
mimoriadnou silou vybuchujúci 

traskavý plyn = traskavé ovzdušie 
zmes vzduchu s metánom (s obsa
hom od 4,5 do 15% metánu) 

trasľavé osievadlo 
nízko obrátkové ploché osievadlo s 
trasľavým pohybom, obvykle od vý-
stredníkového hriadeľa 

trasľavý splav 
pohyblivý splav, ktorého natriasavý 

pohyb je vyvolaný excentrom a oj— 
incou 

trasľavý žľab 
dlhý, z dielcov zostavený plechový 
žľab trhavo mykaný strojom; pri 
krátkom pohybe vpred unáša mate
riál; pri prudkom podtrhnutí a po
hybe nazad materiál zostáva akoby 
na mieste v dôsledku živej sily 

traverza, správne oceľový nosník 
traťová krivka, pozri oblúk trate 
trecí kotúč 

hnacie trecie koleso na pohon lana. 
pri doprave lanom 

trecí odpor 
sila, ktorá pôsobí na styčných plo
chách dvoch pohybujúcich sa telies;. 
pôsobí proti smeru pohybu 

trecia spojka 
súprava dvoch kónický do seba za
padajúcich kotúčov, ktoré vzájom
ným trením prenášajú sily 

trhací stroj 
stroj na zisťovanie pevnosti v ťahu: 
skúšaného materiálu; princípom tr
hacieho stroja je prevod váhy (sily> 
určitého závažia na trhaný drôt ale
bo tyč 

trhacia želatína 
výbušnina vznikajúca rozpustením 
strelnej bavlny v nitroglyceríne ale
bo v nitroglykole 

trhacie skúšky lana 
strojné pretrhávanie jednotlivých 
drôtov rozpletenej vzorky lana za 
účelom zistenia ich pevnosti; nosnosť 
lana sa rovná súčtu pevností jed
notlivých vyskúšaných drôtov lana; 
ojedinelé sa robia trhacie skúšky 
celého lana na veľkých trhacích stro
joch 

trhačka 
stroj na skúšanie pevnosti v ťahu 

trhavina 
výbušnina na trhanie hornín, prípad
ne objektov 

trhavosť, pozri traskavosť 
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triangulácía 
meranie v trigonometrickej sieti pre 
výpočet súradníc trigonometrických 
bodov 

triasový vápenec 
vápenec, ktorého vznik spadá do 
triasovej formácie 

trieda banského nebezpečenstva 
stupeň nebezpečenstva výbuchu zmesi 
metánu a uhoľného prachu so vzdu
chom, daný ich obsahom vo vzduchu 
a určený banskými dozornými úrad
mi 

triedené uhlie 
' uhlie roztriedené v triediarni podlá 

veľkosti zŕn (krupica, orech, orech 
kusy atď.) 

triedenie 
rozdelenie nerastov na jednotlivé 
druhy podľa velkosti zŕn (na roš
toch, na osievadlách alebo na hyd
raulických triedičoch) 

triedenie rudy 
rozdelenie rudy na niekoSko druhov 
ipodľa veľkosti zrna 

triedenie palív 
rozdelenie uhlia a koksu podľa veľ
kosti zrna po úprave 

triedič 
zariadenie používané v úpravníctve 
na triedenie rudy alebo uhlia na po
trebnú veľkosť zrna 

triedič prachu 
zariadenie na vydeľovanie prachu o 
zrnitosti 0—0,5 mm z drobnozrnné-
ho materiálu 0—6 až 0—10 mm 

trigonometria 
počtárske výkony, pri ktorých sa 
vyskytujú trigonometrické funkcie 

trigonometrické funkcie 

vzťahy odvodené z pravouhlého troj
uholníka; rozumieme nimi obyčajne 
sin, cos, tg, cotg 

trigonometrickä sieť = trojuholníková 
sieť 

sieť bodov pospájaných navzájom v 
trojuholníkových obrazcoch 

súprava troch valcov valcovej stoli
ce 

triplex 
kombinovaný hutnícky proces výro
by vykonávaný súčasne v troch roz
ličných agregátoch pri výrobe ocele 
alebo pri valcovaní 

trojpodstavcovä meračská súprava 
meračský stroj s dvoma signálmi, 
ktoré sa môžu v podstavci navzájom 
vymieňať; zmenšuje sa tak chyba 
z excentricity stroja a signálu na 
stanovišti 

trojuholníková sieť, pozri trigonome
trickä sieť 

trolejttvý elektrický rušeň 
banský rušeň s prívodom jednosmer
ného prúdu z kontaktného elektric
kého vedenia 

odpadová hmota (v podstate zmes 
rozličných kremičitanov) pri tavení 
rúd, ktorá vzniká z nečistôt v rude 
a z popola z koksu zlučovaním s prí
sadami pri tavnom procese v hut
níckych peciach 

troskovä malta 
vysokopecná troska s velkým obsa
hom vápna 

troskovä vlna 
jemné vlasovité vlákna, ktoré vzni
kajú ochladzovaním roztavenej kre
mičitej trosky vytekajúcej tenkým 
prúdom z pece 

troskový betón 
zmes cementu, štrku, piesku, tros
ky a vody, ktorá stuhnutím vytvára 
pevný a pomerne ľahký betón 

troskový koláč 
troska z hutníckych pecí vypúšťaná 
do plytkej jamy pri peci, kde tuhne 

troskový lis 
lis používaný pri spracovaní trosky 
na tvarovky, kvádre alebo dlaždice 

troskový odpich = troskový výpust 
okrúhly otvor malého (asi 15 mm) 
priemeru umiestnený nad hladinou 
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roztaveného kovu, ktorým sa z pece 
odstraňujú neužitočné látky vo for
me trosky 

troskový výpust, pozri troskový od
pich 

tuha = grafit (C) 
modifikácia uhlíka, vyznačujúca sa 
dobrou vodivosťou tepla a elektriny; 
používa sa na výrobu elektród, gra
fitových téglikov na tavenie kovov, 
v galvanoplastike, v mastiacej tech
nike, ako ochrana proti hrdzaveniu 
a na mnohé účely v rozličných od
vetviach priemyslu 

tuhé (konzistentné) mastivo 
látka za normálnej teploty mazlävá 
až tuhá, tvorená obyčajne emulziou 
minerálnych olejov v mydlách (nie
kedy za prítomnosti plniva, hlavne 
grafitu), určená na mastenie, t. j . 
na zníženie trenia trecích častí stro
jov 

tunelová sušiareň kaolínu 
sušiareň v podobe dlhej chodby, v 
ktorej sa pomaly pohybujú susia-
rensské vozíky proti prúdu horúcich 
plynov (200° C) zbavených prachu 

tupá výhybka 
koľajnicová výhybka s dvoma pohyb
livými rovnými jazykmi so vzájomne 
viazaným pohybom; zastavenie jazy
kov do troch polôh umožňuje prechod 
koľajových vozidiel z jednej koľaje 
na dve ďalšie 

tupý zvar 
druh zvaru, umiestnený na styčnej 
medzere dvoch spojovaných častí, 
ktoré ležia v jednej rovine; podlá 
tvaru úkosu spájaných hrán rozo
znávame tvary I, V, X, U, UU 

turbína 
rotačný motor, ktorého rotujúcou 
časťou je jedno alebo viac obežných 
kolies (vystrojených lopatkami vhod
ného tvaru), ktorými preteká hnacia 
tekutina, para alebo plyn a odovzdá
va im svoju pohybovú energiu (kine

tická energia hnacej látky sa mení 
na užitočnú prácu turbíny) 

turbodynamo 
dynamo na spoločnej osi s turbínou; 
mechanická energia turbíny sa mení 
v dyname na elektrickú energiu 

turbogenerätor 
dynamo alebo alternátor na spoloč
nej osi s turbínou; mechanická ener
gia turbíny sa v turbogenerätor e 
mení na energiu elektrickú 

turmalín 
borosilikát kryštalizujúci v trigonál-
nej sústave s polárnou hlavnou osou; 
používa sa na polarizovanie svetla 

turmalínovä bridlica 
hornina bridličnatej štruktúry, obsa
hujúca turmalín 

tvrdá spájka 
mosadzná spájka, obsahujúca 42 až 
54% medi, ostatok (do 100%) zinku 

tvrdé drevo 
rôzne druhy dubového dreva, agát, 
buk atď. 

tvrdé olovo = antimónové olovo 
zliatina olova s antimónom (až 15%); 
používa sa na výrobu brokov, aku
mulátorových dosák, v chemickom 
priemysle a pod. 

tvrdokov, správne spekaný karbid 
tvrdosť 

odpor povrchových čiastočiek proti 
vnikaniu cudzích predmetov 

tvrdosť horniny 
odpor, ktorý kladie hornina proti 
vnikaniu reznej hrany vrtáka pri 
vŕtaní a odpor proti účinkom trha
vín 

tvrdé sútyčie 
pevné, spolu zoskrutkované tyče, na 
konci ktorých sú pripevnené vŕtacie 
nástroje 

tyčová náplň mlyna 
tyče z tvrdej ocele vodorovne na 
seba poukladané v tyčovom mlyne 

tyčová oceľ 
valcovaná oceľ kruhového, štvorco
vého, šesťhraného alebo osemhra-
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neho prierezu (pod 80 mm prierezu) 
tyčový mlyn 

mlecie zariadenie podobné guľovému 
mlynu; výplň mlyna miesto gulí tvo
ria oceľové tyče kruhového prierezu 
vodorovne na seba poukladané; pri 
normálnom chode tyčový mlyn dáva 
zrno s menším obsahom jemných 
častíc 

tyčový rošt 
triediace zariadenie s nepohyblivou 
triediacou plochou, vytvorenou z ty
čí rôzneho tvaru, medzi ktorými sú 
vždy rovnaké medzery 

tyčová spojka 
spojka na spájanie vrtných tyčí 

tyčový vrták 
dláto používané pri hlbinnom nára
zovom vŕtaní, pripevnené na oceľo
vých tyčiach, spolu zoskrutkovaných, 
ktorým hovoríme sútyčie a ktoré 
siahajú až na povrch k vŕtacej sú
prave 

U oceľ 
profilový oceľový výrobok zhotovený 
valcovaním zohriatého ingotu medzi 
kalibrovanými valcami; profil má tvar 
písmena U 

ubíjaný betón 
zmes cementu s pieskom, štrkom a 
vodou; pomer miešania cementu s 
ostrivom sa mení podľa upotrebenia 
betónu a býva 1:1 až 1:11; ubíja sa 
ručne alebo mechanicky 

účastok, pozri oddelenie bane 
účinky porubovania 

rušivé vplyvy z dobývania ložiska, 
prejavujúce sa zvýšenými tlakmi v 
bani a poklesmi na povrchu 

účinnosť trhaviny 
schopnosť trhaviny rozrušiť určitý 
objem horniny 

úder 
nárazové mechanické pôsobenie na 
drvený materiál; používa sa pri dr
vení veľmi tvrdého materiálu 
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údržba 
stála kontrola prevádzkových zaria
dení spojená s ich opravovaním a 
doplňovaním tak, aby boli stále v 
stave schopnom prevádzky 

udržovacie náklady 
náklady na udržovanie výrobných 
prostriedkov a na údržbu banských 
priestorov 

udržovanie bane 
opravy banských diel a zariadení,. 
aby baňa bola schopná nerušenej 
prevádzky 

uhličitany, pozri karbonáty 
uhlík (C) 

prvok, ktorý je charakteristickou 
zložkou všetkých organických zlúče
nín a niektorých anorganických zlú
čenín . 

uhlíková elektróda 
vodič, ktorým sa uvádza elektrický 
prúd do elektrolytu, zhotovený z. 
uhlíka 

uhlomer 
pomôcka na meranie alebo vynášanie 
uhlov 

uhlomerné zrkadielko 
sklené zrkadielko používané . na me
ranie a na vytyčovanie uhlov 

uhlomerný hranol 
sklený hranol, ktorý sa používa na 
meranie a obvykle i na vytyčovanie 
uhlov 

uhľonosný útvar 
geologický útvar, v ktorom sa na
chádza uhlie 

uhlová miera 
jednotka, v ktorej sa udáva veľkosť 
uhlov; používané sú najčastejšie gr 
— grády (1 kvadrant má 100 gr) r 

stupne (1 kvadrant má 90°); v ba
níctve staršia miera hory — hodiny 
(plný kruh = 24 h, 1 h = 15°), po
užívané aj na starých buzolách 

uhlová odchýlka 
uhlová odľahlosť dvoch smerov, lúčov 
v smere horizontálnom alebo ver
tikálnom 

uhlová rýchlosť 
veličina, ktorá je priamo úmerná 
uhlu, o ktorý sa polomer zakrivenej 
dráhy pohybujúceho sa bodu otočí a 
nepriamo úmerná času, za ktorým sa 
polomer o ten uhol otočil 

uhlové ve ťfenie klietky 
náhradné vedenie klietky železnými 
uholníkmi na näraziskäch miesto pre
rušeného čelného vedenia 

uhlové zrýchlenie (spomalenie) 
prírastok (úbytok) uhlovej rýchlosti 
za 1 sek. 

lihlové železo 
valcované profilové železo tvaru L 

uhol = úklon 
uhlová odľahlosť vrstvy, osi stroja a 
pod. od určitej základnej roviny, 
obyčajne vodorovnej 

uhol rezného klina 
uhol medzi čelnou a chrbtovou plo
chou rezného nástroja; udáva silu 
jeho rezného klinu a charakterizuje 
pevnosť jeho aktívnej časti 

uhol ovinutia lanom 
uhol v oblúkovej miere, ktorý zvie
rajú dve normály (polomery) v kraj
ných bodoch dotyku lana a lanovni-
ce alebo remeňa a remenice 

uhol sklonu 
uhlová odľahlosť vrstvy a pod. od 
horizontálnej roviny; udáva sa ako 
kladný nad horizont a záporný pod 
horizont 

uhol zächytu valcov 
uhol vytvorený dotyčnicami k obvo
du drviacich valcov na styku s dr
veným kusom, pri ktorom je kus 
nerastu pôsobením vlastnej váhy a 
trenia vtiahnutý do drviča a nekíže 
sa 

uhol zálotnu 
uhol, pod ktorým sa vŕtajú zálomové 
vývrtv, meraný od voľnej plochy 
horniny 

uho'há panva 
terén s výskytom uhoľných ložísk 

uhoľná podstata = uhoľná substancia 
ložisko úžitkového nerastu uloženého 
v zemi, pokiaľ nebola do jeho do
bývania investovaná ľudská práca 
a nebolo oddelené z pôvodného mies
ta 

uhoľná substancia, pozri uhoľná pod
stata 

uhoľná úpravňa 
priemyslový objekt, kde sa surové 
ťažné uhlie spracuje podľa kvality a 
veľkosti zrnenia na druhy schopné 
odbytu 

uhoľná sadzačka 
strojné zariadenie na rozdružovanie 
uhlia; rozdružovanie sa deje na site 
približne podlá zákona o súpadnosti 
dynamickým účinkom vodného prúdu 
rýchle klesajúceho a stúpajúceho 

uhoľná stena 
dlhý porub v uhoľnom stoji medzi 
dvomi rovnobežnými smernými chod
bami; uhlie sa dobýva strojne reza
cími strojmi, novšie kombajnami, 
ktoré režú, drvia a nakladajú uhlie 
na porubový dopravný prostriedok 
(hrablový dopravník) 

uholníková oceľ 
produkt valcovania blokov zohriatej 
ocele medzi profilovými valcami, kto
ré majú tzv. kalibre tvaru uholníka 

uhoľný kal 
voda znečistená jemnozrnným uhlím 
(0—3 mm) 

uhoľný kombajn 
stroj, ktorý na uhoľnej stene reže, 
ďrví a nakladá uhlie na porubový do
pravný prostriedok (spravidla hrablo-
vý dopravník) 

uhoľný lom 
povrchová uhoľná baňa 

uhoľný Iupok 
medzivrstvy bridlíc v uhlí, ktoré 
majú značný obsah horľavých súčia
stok a vypálením sa stávajú žiaru
vzdornými 

uho'nv sloj1 

vrstva uhlia 
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ukazovateľ nasýtenosti 
pomer medzi počtom úradníkov a 
počtom robotníkov v závode 

ukazovateľ odhodenia (pri trhavých prá
cach) 
pomer polomeru kužeľa výlomu k čia
re najmenšieho odporu 

úklon vrstiev 
sklon vrstiev, terénu a pod. vzhľa
dom na horizontálnu rovinu, meraný 
pomocou sklonomeru po spádovej 
priamke vrstvy 

úklonnä jama, pozri úpadná jama 
úkolový znak — štufa 

označenie miesta, do ktorého bolo 
v predchádzajúcom období vykonaná 
úkolová práca a od ktorého sa bude 
merať (počítať) v nasledujúcom ob
dobí 

úkryt pri pálení 
miesto na ochranu robotníkov proti 
mechanickým účinkom trhavej prá
ce 

ulmanit 
leštenec niklový (NiSbS), Často spre
vádzaný malým množstvom arzénu 

úlomky 
kúsky hornín vzniknuté pri lámaní 

uloženie ložiska 
poloha ložiska vzhľadom na susedné 
horniny 

umelé dýchanie 
dýchanie, ktoré vyvolávame u ľudí 
v bezvedomí alebo zdanlivo mŕtvych 
tým, že dávame do pohybu ich hruď, 
čím ju nútime naberať a vytláčať 
vzduch do pľúc 

umelé vetranie 
vetranie banských diel, pri ktorom 
prúdenie vetrov je vyvolané umele 

unäšacia tyč 
hrubá, dutá oceľová tyč štvorcové
ho alebo Šesťuholníkového prierezu, 
dĺžky 9—28 m, ktorá prenáša otá
čavý pohyb rotačného stola na vŕta
cie sútyčie a dláto 
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unita 
1. hodnota 1% čistého kovu v rude, 

vyjadrená v korunách, 
2. hodnota 1 kg čistého kovu v 1 t 

rudy 
upadať = zapadať 

klesať pod určitým uhlom 
úpadná jama = úklonnä jama 

šikmé úvodné banské dielo 
úpadné dobývanie 

dobývacia metóda, pri ktorej sa do
býva ložisko postupne smerom úklo
nu zhora nadol 

úpadné pilierovanie 
spôsob dobývania úžitkového nerastu 
v pilieroch, pričom smer porubova-
nia pilierov je úpadný 

upadni ca 
šikmá chodba, v ktorej sa doprava 
rúbaniny koná smerom nahor 

úpadný vylom 
vylom horniny po úklone vrstiev 
smerom nadol (upadne) 

upchávka, pozri tesnenie 
upchávka vrtnej diery 

utesnenie voľnej časti vrtnej diery 
po vložení traskaviny tvárlívou ;de-
bo sypkou hmotou (výnimočne vo
dou pri hĺbení jám) 

úplné dobývanie = čisté dobývanie 
dobývanie, pri ktorom sa úžitkový 
nerast vydobyje bez strát 

úprava úžitkových nerastov 
spracovanie suroviny (rúbaniny) bez 
zmeny chemických vlastností jej zlo
žiek špeciálnymi spôsobmi tak, že sa 
surovina rozdelí na jeden alebo viac 
koncentrátov obsahujúcich čo mož
no najväčšie množstvo úžitkovej 
zložky a na odpad obsahujúci jalo-
vinu 

upravená vzorka 
hrubá vzorka spracovaná premieša-
vaním, drvením a štvrtením až na 
stav a množstvo, v akom sa dodáva 
do laboratória 

úpravňa 
priemyslový objekt, kde sa úžitkové 

nerasty spracúvajú podľa kvality a 
veľkosti zrnenia na odbytuschopné 
druhy 

úpravnícky kal 
polotekutá zmes vody a jemnozrn-
ných odpadných produktov úpravy 

uralit 
nerast približného chemického zlo-

. ženia Ca (Mg, Fe)2. (SiOa)4 Mg, Fe) 
AI2 SiOo; je to druh amfibolu 

uralizäcia 
hydrotermälna premena pyroxénu na 
vláknitý amfibol, najmä pri diaba-
soch 

urán 
rádioaktívny prvok striebrobielej far
by, veľmi tvrdý, podobný železu; 
zlúčeniny uránu sa používajú na 
farbenie skla a v atomistike 

uranotantal = samarskit 
nerast obsahujúci vzácne zeminy, 
približného chemického zloženia Z2 
(Nb, Ta)a Ch alebo UO2 (Nb, Ta)2 Os; 
obsahuje 8 až 21% ytriových zemín 
a 1—6% ceritových zemín 

uránová ruda, pozri smolinec 
uránové sklo 

sklo ofarbene kysličníkom uraniči-
tým (UO2) na čierno alebo dvojurá-
nom sodným (Na2U2Ch) na žlto so 
zelenkastou fluorescenciou 

určenie bodu 
vyjadrenie polohy bodu v súradni
ciach rovinných a výškových 

urovnanie libely 
výkon, pri ktorom sa stred bubliny 
na libele privedie do stredu libely 

urovnávacia skrutka (v meračstve) 
súčiastka meračského stroja na po
stavenie stroja do žiadúcej polohy 
(vodorovnej, zvislej) 

urovnanie stroja, pozri horizontovanie 
urýchlenie tavby 

zdokonalenie niektorého článku v re
ťazi technologických postupov, za
ručujúcich skrátenie času potrebné
ho na výrobu kovov alebo zliatin 

usadená hornina, pozri sedimentárna 
hornina 

usadenina = nános 
vrstva horniny odnesená vodou ale
bo vetrom a usadená v prehĺbenine 

úsekový vypínač 
zariadenie, ktoré zapína určitú Časť 
(úsek) elektrického vedenia 

usmerňovači magnetometer = orien
tačný magnetometer 

presný magnetický prístroj, použí
vaný na usmernenie podzemnej me
račskej siete s povrchovou 

usmerňovacie meranie 
prenášanie smerov meračskej siete 
z povrchu do podzemia; môže byť 
vykonané presným magnetickým stro
jom (deklinatóriami) alebo teodoli-
tom 

ústenka 
súčiastka dýchacieho prístroja zho
tovená z gumy; vkladá sa do úst 
medzi pery a zuby a spája pristroj 
s dýchacími ústrojmi 

ústie jamy = ohlbeň jamy 
úvodný profil jamy na povrchu 

ústie vrtnej diery 
úvodný vrtný otvor v mieste zaráž
ky vrtu 

ústretové plánovanie 
činnosť celého osadenstva v závode 
za účelom docielenia úspory pracov
ných síl, prekročenia smerného čísla 
a zvýšenie produktivity práce 

ústupok = ústup 
stupeň vytvorený dvoma susednými 
porubami strmo uloženými, z kto
rých jeden pracuje v predstihu 

ústupkové stenovanie 
dobývanie stenovaním v strmo ulo
žených sloj'och, pri ktorom porubná 
stena nepostupuje v jednej rovine, 
ale je odstupňovaná, vytvorená tzv. 
ústupkami 

utajené teplo, pozri latentné teplo 
ušaté dláto, pozri ušiak 
ušiak =• ušaté dláto 

vrtné dláto s prídavnou bočnou jed-



nou alebo dvoma reznými hranami 
a hlavnou reznou hranou 

^ušľachtilá oceľ 
oceľ, do ktorej pri tavení primieša
me prvky zvyšujúce kvalitu ocele 
podľa potreby 

ušľachtilá ruda 
ruda obsahujúca drahé kovy 

ušľachtilá žila 
žila obsahujúca drahé kovy alebo ich 
zlúčeniny 

úšust 
strmina s usypaným kameňom 

uťahovací klin 
spojovací Článok rozoberateľného spo
jenia alebo upevnenie rôznych sú
častí; vzájomná poloha spojovaných 
predmetov je zaistená tým, že úkos 
klina je menší než uhol trenia (sa-
mosvorný klin) 

-utajené teplo, pozri latentné teplo 
útvar = formácia 

základná stratigrafická jednotka, kto
rá predstavuje súbor súvrstvia vy
tvoreného v určitej geologickej pe
rióde 

úvodná rúra 
prvá rúra, ktorá zakončuje vrtnú 
kolónu spustenú do hlbinného vrtu 
a vyčnieva z ústia vrtu na povrch 

úvodné dielo 
hlavný vstup do bane (zvislá jama, 
úklonnä jama, štôlňa) 

úvodný kanál (v rašelinisku) 
priekopa razená na plnú výšku ra
šeliniská, ktorá čerpá a odvádza vo
du z rašelinového trasoviska 

uzáver (jamy) 
poklop izolovanej jamy, štôlne (mô
že byť vzduchotesný, vodotesný) 

uzáver, pozri záver 
uzáverový príklop = uzáverový poklop 

uzáverový vrchnák na zakrytie úvod
ného otvoru (jamy) 

uzáverový poklop, pozri uzáverový prí
klop 

uzavretý výstroj 
spôsob vystuženia banských priesto-
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rov po celom obvode banského prie
storu (strop, boky i počva) 

uzemnenie, pozri zemná elektróda 
úzkokoľajka 

trať o podnormálnom rozchode (me
nej než 1435 mm) 

úžitková voda 
nezávadná voda používaná pre po
treby priemyslu; nesmie sa používať 
na pitie 

úžitkový nerast 
minerál alebo hornina, ktorá je spra-
covateľná v priemyslovom meradle 

užitočný výkon 
produktívna práca, ktorú robotník 
alebo stroj urobí za jednotku času 

vákuová destilácia 
destilácia pri zníženom tlaku 

valcovaná oceľ 
produkt spracovania zohriatého oce
ľového bloku tlakom medzi hladký
mi alebo kalibrovanými valcami na 
hotový výrobok — plech alebo profil 

valcovaná rúra 
dutý oceľový valec rozličnej dĺžky, 
priemeru a hrúbky stien, zhotovený 
valcovaním 

valcový drvič 
drvič pozostávajúci z dvoch proti 
sebe sa otáčajúcich valcov, ktorý sa 
používa v úpravníctve na drvenie 
rudy do určitej veľkosti 

valcový lis 
lis na výrobu briket z prachového 
čierneho a hnedého uhlia s prísada
mi ; briketovaná zmes sa vnáša do 
formových priehlbiniek na kovových 
valcoch, otáčajúcich sa proti sebe 

váhový výnos 
percentuálny pomer váhy produktu 
rozdružovania k váhe vsádzky 

valčekové ložisko 
druh radiálneho ložiska s valivým 
trením, kde valivým telesom sú 
valčeky usporiadané po obvode me
dzi dvoma prstencami 

valivé trenie 
odpor proti valivému pohybu telesa 

veličina pH (vo flotách) 
veličina udávajúca množstvo diso-
ciovaných vodíkových iónov (H) vo 
vode (v čistej vode (H) = 10 — 7) 

vanádium 
kov oceľovosivej farby, veľmi tvrdý, 
nie však krehký, bod topenia 175° C, 
bod varu 3000° C, šp. váha 6,1 gr/ 
cm s; používa sa na výrobu Špeciál
nych ocelí 

vanádiová oceľ 
špeciálna oceľ, vyrobená legovaním 
s vanädiom; vyznačuje sa velkou 
pevnosťou a pružnosťou 

vážna lata 
meračská lata, ktorá sa pomocou li
bely urovnáva do vodorovnosti 

večná hĺbka (zast.) 
projekcia plochy banského poľa do 
ľubovoľnej hĺbky, čím sa vymedzí 
hranica majetku podzemnej sub
stancie do hĺbky 

vedenie bane 
činnosť vedúceho banského závodu 
usmerňujúca jeho riadny chod 

vedenie v jame 
dve vodiace sprievodnice (najčastej
šie drevené) zabudované v ťažnom 
oddelení, ktoré vedú klietku čelne 
alebo, bočné po celej hĺbke jamy a 
v ťažnej veži; pri skipovej doprave 
sú nimi koľajnice 

vedľajší sloj 
sloj úžitkového nerastu horšej kva
lity v blízkosti hlavného sloja 

vedrový čerpací stroj 
starý banský stroj, ktorý vedrami 
upevnenými husto na reťazi ťahal 
vodu z bane 

veliteľňa 
manipulačná miestnosť, v ktorej sú 
sústredené ovládacie, meracie a kon
trolné prístroje celého elektrického 
rozvodu 

veľkosť ložiska 
obsah ložiska, udávaný pri pevných 

ložiskách i pri naplaveninách v m3 

veľkosť ôk sita 
rozmery otvorov sita; čo do rozme
rov ôk sito je charakterizované tzv. 
okatosťou sita 

ventilátor 
strojné zariadenie na vháňanie ale
bo odsávanie vzduchu do bane alebo 
z bane 

ventilová komora 
priestor, v ktorom sa pohybuje je
den alebo viac ventilov 

veraj 
drevená alebo oceľová výstuž pozo
stávajúca zo stropnice a z dvoch 
stojok 

verniér = nónius 
pomocná stupnica, posuvná pozdĺž 
hlavnej stupnice; používa sa na od
čítavanie menších hodnôt, než sú 
dielky na hlavnej stupnici 

verniérový mikroskop 
odčítacia pomôcka pozorovaných stup
níc; verniér je vyrytý na sklíčku v 
obrazovej rovine mikroskopu 

vertikálna magnetická váha 
prístroj na relatívne meranie verti
kálnej zložky geomagnetickej inten
zity; je to jeden z najpoužívanej
ších prístrojov geomagnetického prie
skumu 

vertikálne izodynamy 
čiary spájajúce miesta zemského po
vrchu o rovnakej hodnote vertikál
nej zložky geomagnetickej intenzity 

vertikálny kruh, pozri výškový kruh 
vertikálny variometer, pozri Z vario

meter 
vetierka 

banské bezpečnostné svietidlo (lie
hové alebo benzínové), ktoré slúži 
na indikáciu obsahu metánu v ban
skom ovzduší 

veterná stanica 
miesto v dlhšej priamočiarej chod
be s meniacim sa prierezom, na me
ranie rýchlosti, teploty a vlhkosti 
veterného prúdu 
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veterné zásuvné dvere 
drevený uzáver, ktorým sa otvára a 
zatvára cesta veternému prúdu cez 
okno vo vetracej priehrade 

vetracie dvere s oknom 
vetracie zariadenie na reguláciu 
množstva prúdiacich vetrov 

vetracia plachta 
stena z tkaniny, ktorá oddeľuje dva 
veterné prúdy 

vetracia stena 
stena z plechu alebo drevených do
sák, oddeľujúca dva veterné prúdy 

vetračka, nespr. lutna 
drevená, plátená alebo oceľová rúra 
na privádzanie čerstvých vetrov na 
pracovisko alebo odvádzanie opotre
bovaných vetrov 

vetranie 
prirodzené alebo umele vyvolané prú
denie atmosferického vzduchu do 
bane, potrebné na dýchanie robot
níkov, pre banské lampy, na zrie-
ďovanie a odstraňovanie škodlivých 
plynov prenikajúcich do banského 
ovzdušia a na znižovanie vysokých 
teplôt banských priestorov 

vezuvián 
hliníkový nerast zložitého chemické
ho vzorca CaioMg2 AU (Si04)s. (SÍ207)2 
(OH)4 

viacdielna sadzačka 
zostupné zaradenie dvoch alebo troch 
sádzačkových komôr za účelom ply
nulého postupu rozdružovania na tri 
alebo štyri produkty 

viacfázový systém 
systém, ktorý má viac ako jednu 
fázu 

viacplošné triediče 
triediče skladajúce sa z viacerých 
plochých sít usporiadaných pod se
bou; najvrchnejšie sito má najväč
šiu okatosť 

viacpólový prístroj 
prístroj alebo predmet v elektro
technike, ktorý má viac ako jeden 
pól 
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viazané zlato = zrudnené zlato 
zlato chemicky viazané na kyzy, hlav
ne na arzenopyrit 

vibrácia 
chvenie o vysokom počte kmitov 

vibračné osievadlo 
úpravnícke ploché osievadlo s vyso
kým počtom záchvevov (700—3600 
záchvevov/mín.), používané najmä na 
triedenie drobného vlhšieho materiá
lu; vibrácie sú spôsobené mecha
nicky alebo elektromagentioky 

vibrátor 
stroj s kmitavým pohybom na prin
cípe elektromagnetickom alebo me
chanickom 

viskozita 
odpor, ktorý kladú molekuly kvapa
liny (oleja) vzájomnému pohybu; je 
meradlom vnútorného trenia kvapa
lín 

visutá lanovka 
zariadenie na dopravu nad terénom 
na nosných lanách napnutých na 
podperách medzi nakladacou a vy
kladacou stanicou; vlastný pohyb 
bremien sa uskutočňuje ťažnými la
nami ; niekedy nosné lano je sú
časne aj ťažným lanom a bremená 
sú naň pevne pripojené 

visutá povala = závesná povala 
pomocné zariadenie pri hĺbení jám 
na ochranu pred prepadajúcim ma
teriálom 

vitrit 
lesklá zložka čierneho uhlia s lastúr-
natým lomom bez štruktúry 

vivianit 
fosforečnan železnatý [Fe3(P04)2 .8 
HaO]; tvorí stípikovité kryštály in
digovej farby; nachádza sa v niekto
rých horninách, z ktorých zvetraním 
prechádza do pôdy ako dôležitá živi
na pre rastlinstvo 

vláknitá rašelina 
rašelina, ktorá sa skladá zväčša 
z ťažko rozložiteľných vlákien zo 
stebiel alebo koreňov rastlín; tieto 

jej dávajú charakteristickú vláknitú 
štruktúru 

vlastné náklady 
všetky náklady podniku vynaložené 
na výrobu (platy a mzdy, suroviny, 
palivá a elektrické energia, odpis 
opotrebenia výrobného zariadenia, 
všetky administratívne výdavky a 
ostatné réžie podniku pri výrobe) vy
jadrené v peňažnej forme 

vlečka 
osobitné koľajnicové dopravné tele
so z hlavnej trate do závadu 

vlečniak 
nákladné vozidlo, ktoré sa zavesí na 
iné vozidlo s vlastným pohonom 

vlek sloja 
časť sloja najbližšie pri poruche, 
ohnutá pohybom horninového masí
vu priečne k úložnej ploche sloja 

vlek žily 
časť žily pri dislokácii, deformovaná 
namáhaním na ohyb pri tektonickom 
pohybe časti žily 

vlhkosť banských vetrov 
obsah vodnej pary v banskom ovzdu
ší .-••'-• 

vlhkosť vzduchu 
množstvo vodnej pary, ktorá je vo 
vzduchu 

vlk, 'pozri medveď 
vložka lana 

konopná striedka, okolo ktorej sa do 
skrutkovice zvíjajú jednotlivé pra
mene drôteného lana 

vodiaca kladka 
menšie koliesko so žliabkom udržu-

: júce lano alebo reťaz v potrebnej 
polohe 

vodič tepla 
látka, ktorou sa teplo rýchlo šíri sá
laním na všetky strany; dobrými vo
dičmi tepla sú kovy 

vodíkový exponent 
hodnota záporného logaritmu kon
centrácie iónov (H) v moloch na li
ter; označuje sa symbolom pH 

vodná chodba 
chodba, ktorá slúži hlavne na odvá
dzanie banských vôd voľným tokom 
na povrch 

vodná štôlňa 
Štôlňa vybudovaná pre odvádzanie 

,vody 
vodné hospodárstvo (v úpravníctve) 

presné rozdelenie použitia vody pri 
mokrej úprave tak, aby sa pri po
žadovanej kvalite rozdružovania do
siahla čo najnižšia spotreba vody na 
tonu spracovaného materiálu 

vodné sklo 
silikát (v podstate sodný) používaný 
pri flotácii okysličených rúd obsahu
júcich značné množstvo kalov, ktoré 
potláča 

vodný jarok = kanál 
jarok na boku alebo v strede chodby, 
ktorým odteká voda 

vodomer 
prístroj na meranie množstva vody 
pretečenej potrubím 

vodný obeh (v úpravníctve) 
sled pochodov pri mokrej úprave, 
v ktorých voda je hlavným aktívnym 
alebo pasívnym činiteľom 

vodomernä lata 
Číslovaná lata, ktorá slúži na meranie 
výšky vodnej hladiny 

vodorovná doprava 
doprava materiálu a ľudí po vodo
rovnej alebo malo uklonenej rovi
ne; vykonáva sa na koľajniciach, na 
autách, na lane a pod. 

vodorovný kruh = horizontálny limbus 
časť uhlomerného stroja (kovová ale
bo sklená), na ktorú sa nanáša kru
hová stupnica; slúži na meranie vo
dorovných uhlov 

vodotesná vymurovka 
spôsob vymurovania banských prie
storov za účelom zamedzenia vnik
nutia vody 

vodováha, pozri libela 
vodovodné potrubie 

sústava rúr na dopravu vody 
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volfrám (W) 
striebrolesklý, veľmi ťažký kov (šp. 
váhy 19,3 g/cm3, bod topenia 3370' 
C); používa sa na výrobu rýchlorez-
nej ocele a veľmi tvrdých zliatin, na 
vlákna žiaroviek, na výrobu chemic
kých nádob a na kontakty ako ná
hrada za drahú platinu 

volfrámová oceľ 
oceľ legovaná volfrámom (5% W), 
používaná na výrobu špeciálnej rých-
loreznej ocele 

voľná hĺbka 
hĺbka, ktorú môže klietka pri pre
behnutí prejsť bez prekážky po pre
chode cez úroveň najnižšieho nára
ziska (býva 1/2 voľnej výšky) 

voľná výška 
výška, ktorú klietka môže pri pre
behnutí prejsť bez prekážky po pre
chode hornej ťažnej povaly 

voľné zlato 
chemicky čisté zlato, vyskytujúce sa 
vo forme zrniečok, plieškov, tyčiniek, 
prášku a pod.; obyčajne tvorí im
pregnácie v kremeni 

.voľný bubon 
bubon ťažného stroja, ktorý možno 
segmentovým mechanizmom odpojiť 
od bubnového hriadeľa; potom mož
no druhý bubon voľne otáčať 

voltampér (VA) 
zdanlivý výkon striedavého elektric
kého prúdu, vyjadrený súčinom prú
du a napätia 

voltmeter 
prístroj na meranie elektrického na
pätia 

volumeter = objemometer 
prístroj na meranie objemu 

voskové uhlie 
uhlie svetlohnedej až žltej farby, 
veľmi mä'kké (dá sa rýpať nechtom) 
s vysokým obsahom bitúmenu; vy
rába sa z neho montänny vosk 

vozič, pozri behač 
vozíková doprava 

doprava materiálu v určitých časo-
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vých prestávkach vo vozíkoch (na 
koľajniciach) 

vozová váha 
mostíková váha na váženie vagónov, 
vbudovanä do koľajníc 

vozový park 
množstvo banských vozíkov, ktorými 
disponuje prevádzka závodu 

vräsa 
časť zvrásnenej vrstvy horniny tva
ru vlny, ktorej najnižšie miesto sa 
volá synklinäla (panva) a najvyššie 
miesto antiklinála (sedlo) 

vrátkár 
robotník obsluhujúci ťažný vrátok 

vrätková kutica 
vylomený priestor v boku chodby 
na umiestnenie vrátku 

vratné koleso 
koleso, na ktorom sa obracia smer 
pohybu lana alebo reťaze 

vrátok 
stroj na obojstrannú dopravu lanom 

vrecková buzola 
buzola malých rozmerov do vrecka 

vrcholový uhol 
uhlová odľahlosť zvislých rovín po
ložených dvoma smermi 

vrstevnica 
Čiara spájajúca miesta o rovnakej 
nadmorskej výške 

vrstva rezu 
vrstva uhlia, v ktorej sa vykonáva 
rezanie 

vŕtací chyták = vŕtací lapák 
nástroj používaný pri hlbinnom vŕ
taní na vyťahovanie zlomených častí 
sútyčia alebo predmetov spadnutýcň 
do vývrtov 

vŕtací lapák, pozri vŕtací chyták 
vŕtací tlak 

tlak vyvíjaný na dláto alebo vŕta-
ciu korunku pri vŕtaní 

vŕtací vozík 
špeciálny podvozok, na ktorom je 
upevnené vŕtacie zariadenie 

vŕtacia koruna (i korunka), nesprávne 
dláto 
oceľový prstenec so závitom na na-
skrutkovanie na vŕtacie sútyčie, na 
dolnom konci osadený spekaným kar
bidom, diamantami (diamantová ko
runa), prípadne podsypávaný voľnými 
brokmi alebo šrotom; používa sa pri 
hlbinnom vŕtaní na jadro 

vŕtacia súprava 
kompletné zariadenie (pozri aj gar
nitúra) na vŕtanie v horninách 

vŕtacie lano 
oceľové (guľaté alebo ploché), zried
kavo konopné lano, na ktorom je 
zavesené vrtné náradie pri vŕtaní 

vŕtacie vahadlo 
nerovnoramenná páka — súčiastka 
súpravy pre nárazové hlbinné vŕta
nie ; dlhšie rameno páky je spojené 
s pohonným mechanizmom, ktorým 

' sa udeľuje páke kývavý pohyb pre
nášaný na druhý koniec páky, kde 
je zavesené vrtné náradie 

vŕtaČ 
odborný robotník, schopný samostat
ne vykonávať vrtné práce 

vrták 
1. oceľová vrtná tyč menšieho prie

meru na vŕtanie vývrtov, na jed
nom konci s vykovanou reznou 
hranou a na druhom s násadou; 
bývajú hladké (guľaté alebo viac-
hranné) a Špirálové; špirálové do 
mäkkých hornín majú reznú hra
nu rozštiepenú; rezné hrany sú 
jednoduché, dvojité, do zet a viac
násobné (krížové, ružicové, koru
nové) ; vrtáky sú duté a plné, 
dnes sa používajú výlučne vŕta

né; miesto kovaných rezných hrán 
sa používajú odnímateľné vŕtacie 
korunky z vložkami zo spekaného 
karbidu; 

2. v hlbinnom vŕtaní: oceľový vrtný 
nástroj rôzneho tvaru; pracuje pri 
hlbinnom nárazovom alebo rotač

nom vŕtaní na dne vrtu (dláto, 
vŕtacia lyžica-šapa, nebožiec) 

vrták = vrtná tyč 
pracovný nástroj nárazového pneu
matického vŕtacieho kladiva na vý-
vrty (pneumatickej vŕtačky), zhoto
vený z oceľovej tyče v priemere 
18—40 mm kruhového, štvorhranné-
ho, šesťhranného alebo osemhranné
ho prierezu 

vŕtanie 
vybíjame diery v hornine 

vŕtanie na lane 
spôsob hlbinného vŕtania nárazového, 
pri ktorom je dláto s obťažníkom 
zavesené na lane 

vŕtanie „Raky" 
výplachové, nárazové vŕtanie vŕta-
cou súpravou „Raky" 

vŕtanie sútyčím 
spôsob hlbinného vŕtania, pri ktorom 
na tyčiach spolu zoskrutkovaných je 
pripevnené dláto, obťažník, priberák, 
niekedy nožnice (pri kanadskom vŕ
taní) 

vŕtanie odpaľovacích dier 
vybíjanie vývrtov v hornine v urči
tom systéme pre vloženie nálože 
výbušnín 

vŕtanie s výplachom 
1. pri' vývrtoch: strojné neprerušo

vané vŕtanie, pri ktorom výpla-
chovú vodu na počvu vrtu privá
dzame cez vŕtacie kladivo a ka-
nálik vo vrtáku alebo cez výpla-
chovú hlavu a kanálik vo vrtáku, 

2. pri hlbinnom vŕtaní: vŕtanie, pri 
ktorom sa vrtná múčka vynáša 
z vrtnej diery kvapalinou vháňa
nou na počvu vrtu pod určitým 

' tlakom 
vŕtanie nárazom 

vybíjanie vrtu, pri ktorom sa horni
na na počve vrtu rozrušuje nárazmi 
dláta 

vrtba 
pracovisko so zariadením na vrte 
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vrtmajster 
skúsený technik, ktorý vedie vŕtacie 
práce 

vrtná múčka 
na drobno rozrušená hornina, ktorá 
vzniká nárazmi dláta na dno vrtu pri 
nárazovom vŕtaní, resp. obrusovaním 
dna vrtu vrtnou korunkou pri otáča
vom vŕtaní 

vrtná lyžica 
rúra z hrubého plechu, ktorá je po
dľa svojho účelu zaostrená naspodu 
pri vŕtaní do malých hĺbok, alebo 
je opatrená klapkou (ventilom) na 
lyžicovanie, t. j . odstraňovanie vrt
ného kalu 

vrtná pätka 
kus hrubostennej rúry (dole po ob
vode zaostrenej) naskrutkovanej na 
spúšťanú kolónu vrtných rúr; použí
va sa na uľahčenie a ochranu za-
pustenia rúr pri zapažovaní vrtu 

vrtná povala 
pracovná plošina vo vrtnej veži 

vrtná technika 
spôsob vŕtania do zeme za účelom 
vyhľadávania vody, uhlia, nafty ale
bo iných nerastov, prípadne za úče
lom získania geologických podkladov 
pre stavebné účely 

vrtná trojnožka 
podporná konštrukcia z 3 .kmeňov 
alebo oceľových rúr, hore spojených 
do vrcholu, ktorá slúži na spúšťa
nie a vyťahovanie vrtného sútyčio, 
lyžice a pod. na lane cez kladku ale
bo' kladkostroj 

vrtná výstuž 
vypasenie vyvŕtanej diery rúrami — 
pažnicami, aby nenastal zával vrtu 
alebo napadávka 

vrtná veža 
oceľová vysoká konštrukcia (zried
kavo drevená) pri hlbinnom vŕtaní 
na spúšťanie a vyťahovanie sútyčia, 
lyžice, zapúšťanie pažníc atď. a na 
inštrumentáciu a ťažbu 

vrtné jadro 
stredná časť vývrtu, získaná pri vŕ
taní korunkou; z jadra sú zjavné 
všetky geológ icko-petrografické a 
mineralogické znaky prevŕtaných vr
stiev 

vrtné kladivo 
vŕtací stroj, pri práci ktorého piest 
udiera na koniec vrtáka za jeho stá
leho pootáčania, Čím sa hornina na 
počve vrtu drví 

vrtné náčinie 
pomôcky potrebné pri obsluhe vrtu 
(rôzny strojnícky riad). 

vrtné náradie 
predmety potrebné pre hlbinné vrty; 
nachodia sa vo vrte (tyče, obťažnäk, 
nožnice, odpadäk, pažnice) aj nad 
vrtom (obrtlík, laná ap.) 

vrtné nástroje 
pracovné orgány na počve vrtu (dlá
ta, korunky, priberáky, vrtáky) 

vrtné sútyčie 
zoskrutkované oceľové plné alebo du
té tyče pre hlbinné vŕtanie 

vrtné veko, pozri vrtný vrchnák 
vrtný kal 

zmes výplachovej vody a vrtnej múc-
ky 

vrtný obrtlík 
náradie, ktoré slúži pri hlbinnom vŕ
taní na to, aby sa pri pootáčaní vrt
ného sútyčia súčasne netočilo záves
né lano, prípadne nastavovacia skrut
ka pri nárazovom alebo rotačnom 
vrtení 

vrtný stroj 
stroj na vŕtanie vrtu do horniny, 
poháňaný parou, stlačeným vzdu
chom, elektrickou energiou, tlakovou 
vodou a pod. 

vrtný vrchnák = vrtné veko 
poklop na zakrytie vrtnej diery, aby 
do nej nespadli cudzie predmety a 
aby voľne neodchádzali plyny 

vrtný výplach 
zmes vody a hliny alebo iných, veľ
mi jemne rozdrvených hornín; čias-
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točky horniny majú byť tak jemne 
rozomleté a vo vode rozptýlené, že 
sa v nej voľne vznášajú, číže váha 
týchto Čiastočiek je menšia než hod
nota vnútorného trenia vody 

vrtný žeriav 
stroj na hlbinné vŕtanie, ktorým- sa 
docieľuje kývavý pohyb vrtného dlá
ta alebo otáčavý pohyb korunky; 
vrtným žeriavom sa môžu vykoná
vať aj, pomocné práce pri vŕtaní 
(napr. lyžicovanie, spúšťanie a vy
ťahovanie sútyčia, rúr a pod.) alebo 
pri ťažbe nafty alebo vody 

vsádzka 
1. náplň, ktorú spracúva úpravnícky 

stroj, 
2. odvážené predpísané množstvo ru

dy (aglomerátu), prísad a paliva, 
ktorými sa v určitých časových 
intervaloch plní hutnícka pec 

vsädzkový vozík 
pohyblivý a sklápací vozík z oceľo
vého plechu, ktorý slúži na dopra
vu vsádzky na krychtu taviacej pe
ce 

vsädzková zmes 
zmes rozličných druhov rúd (koncen
trátov) a prísad zostavená tak, aby 
sa pri tavení z neužitočných zložiek 
rudy utvorila riedka, ľahkotaviteľná 
a Špecificky ľahká troska 

vstreková olejjiica 
mastiaca nádoba opatrená jednodu
chým zariadením vstrekujúcim olej 
k strojovej časti 

vstupné vinutie = primárne vinutie 
vinutie prijímajúce elektrickú ener
giu 

všeobecná nivelizácia, pozri generálna 

nivelizácia 
vťažný prúd 

čerstvý veterný prúd, ktorý prúdi 
z povrchu vťažnou jamou a vťažný-
mi chodbami na pracovisko 

vťažná jama 

jama, ktorou prúdi čerstvý atmos
ferický vzduch z povrchu do bane 

vťažná chodba 
chodba, ktorou prúdi čerstvý veter
ný prúd 

vtlačené vetranie 
spôsob vetrania banských diel, pri 
ktorom sa čerstvé vetry vtláčajú 
do vetraného priestoru 

vulkanická hornina 
hornina eruptívneho (vyvrelého) pô
vodu, zložená prevažne z kremiči
tanov a rozličných nerastov; na zem
ský povrch sa dostávajú činnosťou 
sopiek, vulkánov 

vyberanie 
druh práce' v úpravni, pri ktorej ro
botníci z pásu vyberajú jalovinu ale
bo rudu 

vyberanie odvalov = prebierka odvalov 
činnosť, ktorou sa ručne z odvalov 
vyberajú ešte jednotlivé kusy úžit
kového nerastu 

výberové triedenie 
triedenie nerastnej .suroviny, ktoré 
má súčasne význam rozdružovania; 
používa sa vtedy, ak kvalitatívne 
rozdielne zložky suroviny sú rozlič
nej zrnitosti v dôsledku ich rôznej 
pevnosti 

výbuch (plynov, prachu) 
náhle vzplanutie výbušnej zmesi, 
sprevádzané silným zvukovým efek
tom a mimoriadnym, veľkým tlakom 
vzduchu 

výbuch banského plynu (traskavého ply
nu) 

výbuch zmesi metánu (CH4) so vzdu
chom pri obsahu metánu 4,5—15% 
za vývinu veľkej teploty a ničivého 
tlaku, spojený so silným zvukovým 
efektom 

výbuch uhoľného prachu 
prudké zhorenie výbušnej zmesi uhoľ
ného prachu so vzduchom za súčas
ného náhleho zvýšenia tlaku a teplo
ty, prípadne vzniku požiaru 

výbuchovä vlna 
postupujúce zapaľovanie a vybucho-
vanie ďalších a ďalších zón výbušnej 
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zmesi (metánu, uhoľného prachu a 
vzduchu) v bani 

výbuchové teplo 
kalorická hodnota tepla, ktorá sa 
vytvorí pri výbuchu 

výbuchový objem 
zvýšený objem výbuchom roztriede
ného a zohriatého vzduchu 

výbuchový tlak 
tlak, ktorý vyvíja mimoriadne zvý
šený objem vzduchu pri výbuchu na 
okolie výbuchu 

výbušná zmes 
zmes horľavého plynu, .pary alebo 
prachu so vzduchom v určitom po
mere 

výbušniny 
pevné alebo kvapalné látky, ktoré 
pôsobením istej vonkajšej príčiny sa 
okamžite premieňajú za vývinu vy
sokej teploty a tlaku vo veľké 
množstvo chemicky stálejších splo
dín plynných 

výbušnosť, pozri traskavosť 
výdatnosť ložiska 

bohatosť ložiska čo do množstva ťa
ženého nerastu 

výdreva 
drevená výstuž banských priestorov 

výdreva na zrub 
vystuženie chodby drevenými pármi 
stavanými tesne vedľa seba 

výdušná chodba (jama) 
chodba (alebo jama), do ktorej od
chádzajú banské vetry po prevetra
ní pracovísk 

výdušný vetrací prúd 
prúd vzduchu odvádzaný z pracovis
ka 

vyhradené nerasty 
úžitkové nerasty, ktoré sú O'dlúčené 
od vlastníctva k pozemku, v kto
rom sa nachádzajú; sú spoločným 
socialistickým vlastníctvom 

vyhradené pole (zast.) 
v prírode a na.mape vyznačený prie
stor, v ktorom dostal podnikateľ 

podľa zákonných ustanovení právo 
ťažiť vyhradené úžitkové nerasty 

vyfúknutie rany 
stav, keď zapálená nálož vo vývrte 
neexplodovala, ale len zhorela a ne
mala trhací účinok 

výfukové potrubie 
•potrubie na odvádzanie výfukových 
plynov 

výfuk 
posledná fáza (takt) pracovného stro
ja, pri ktorej sa odstraňujú z pra
covného priestoru plyny, ktoré už 
vykonali prácu 

výhrevnosť paliva 
množstvo tepla vyjadrené v kaló
riách, kt,oré sa uvoľní spálením vá
hovej jednotky tuhého, kvapalného 
alebo plynného paliva 

východ ložiska 
časť ložiska viditeľne zistená na po
vrchu zemskej kôry 

výchylka, pozri elongácia 
výjazd 

dopravenie mužstva klietkou z jamy 
výjazdnä plošina 

najvyššia dopravná poloha pri zvis
lej doprave na lane 

výjazdná povala 
najvyššia plošina nad ohlbňou jamy, 
na ktorú sa ťaží 

vyklepávanie rudy 
rozbíjanie rudou prerastenej horniny 
kladivom a ručné vyberanie rudy 

vyklinovanie rudy 
miznutie rudy v hornine 

výklopník 
zariadenie na mechanické vyprázd
ňovanie obsahu vozíkov; podľa kon
štrukcie môže byť rotačný, preklop-
ný, odvaľovací, bočný ap. 

výklopný vozík 
vozík s vyklápacím zariadením na 
vyklápanie korby vozíka obyčajne 
o väčší uhol, než je sypný uhol do
pravovaného materiálu 

vykolíkovať 
vyznačiť hranice alebo smer kolíkmi 
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výkonová norma 
časomeraním ustálený pracovný vý
kon vyjadrený množstvom výrobku 
za jednotku Času alebo množstvom 
pracovného Času na jednotku vý
robku 

výkon (fyzikálny) 
množstvo práce za jednotku času 

výkovok 
polovýrobok alebo výrobok, ktorý 
vzniká zmenou pôvodného tvaru 
spracovaného materiálu na žiadaný 
tvar kovaním (ručným alebo strojo
vým) 

výkvet 
oxydovanä časť nerastu, ktorá zve-
traním vyrastá (vystupuje) na po
vrchu materského nerastu 

výlomová výška chodby 
najkratšia odľahlosť medzi počvou a 
stropom vylámanej chodby 

výlomové výbušné práce 
vylom horniny ako účinok odpále
nia výbušných látok 

výmena výdrevy 
nahradenie zlomenej alebo zhnitej 
drevenej výstuže v bani novou vý-
stužou zo zdravého dreva 

výnipnnä stojka = provizórka 
pomocná stojka, ktorá dočasne po
dopiera strop alebo časť výstuže; po 
zabudovaní definitívnej výstuže sa 
odstráni 

výmera 
číselné vyjadrenie určitej plochy 
plošnými jednotkami 

vymerať 
meraním zistiť, vytýčiť rozmery, si
tuáciu, výšku, plochu atď. časti zem
ského povrchu, objektu atď. 

vymeriavať 
vykonávať meračské úlohy za účelom 
zistenia plochy predmetov merania 

vymurovka 
tehly zo žiaruvzdornej hmoty na 
stavbu hutníckych pecí alebo ako 

ochrana kovových častí pece pred 
vysokou teplotou 

vynášací žľab 
žľab používaný na odvádzanie pro
duktov z úpravníckeho zariadenia 

vynášanie cez bočnú priehradku 
vynášanie produktov rozdružovania 
zo sadzačky cez bočnú priehradku, 
ktorá je zhotovená tak, aby cez ňu 
prechádzala len spodná vrstva roz-
družovanej zmesi 

vynášanie cez podložku 
spôsob vynášania špecificky ťažkej 
frakcie sádzaného drobnozrnného ma
teriálu cez skyprenú vrstvu hrubo-
zrnných kúskov podložky, uloženej 
na site s dostatočne veľkými otvor
mi 

vynášanie cez rúru = zvonové vyná
šanie 

spôsob vynášania produktov rozdru
žovania zo sadzačiek cez rúru mierne 
vyčnievajúcu nad sito sadzačky, pri
krytú zvonom, poď ktorý sa môže 
dostať len spodná vrstvička ťažšieho 
nerastu 

vynášanie cez štrbinu 
vynášanie produktov .rozdružovania 
zo sadzačiek, pri ktorom produkty 
vychádzajú na konci sadzačky cez 
vodorovné štrbiny 

výpalok 
zvyšok po pražení úžitkového nerastu 

vyparovanie 
proces premeny kvapaliny na paru 

výplachovä voda 
voda používaná pri vŕtaní s výpla
chom; používa sa čistá voda (atmos
ferická alebo banská) alebo voda obo
hatená pridaním povrchovej aktívnej 
látky, aby sa zvýšila jej zmáčacia 
schopnosť 

výplatná listina 
menoslov zamestnancov podniku s 
uvedením zárobku, zrážok a netto 
platu za určité mzdové obdobie 
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•výplatný deň 
deň vyplácania mzdy alebo preddavku 
na mzdu 

vypočítaná nosnosť lana (v kg) 
súčet skutočných nosností jednotli
vých npsných drôtov v lane, ziste
ných skúškou ťahom na trhacom 
stroji 

výprach 
váhová strata sypkého materiálu, vy
nikajúca pri jeho spracovaní voľ
ným odletom jemných prachových 
čiastočiek 

vypúšťanie rudy 
plnenie rudy do vozíkov zo sýpov 
otvorením uzáveru 

vypúšťať zo sýpu 
z rudného alebo podsádzkového sýpu 
sypať rudu alebo podsádzku 

vyriadiť ložisko 
chodbami, komínmi alebo vrtmi zistiť 
polohu a povahu ložiska 

výrobná cena 
hodnota jednotky úžitkového nera
stu, daná výdavkami na jeho získa
nie 

-výrobné náklady 
vlastné náklady s pripočítaním ná
kladov na odbyt tovaru; vo väčšine 
prípadov sa náklady realizovanej vý
roby nezhodujú s nákladmi na vý
robu, lebo medzi zhotovením výrob
ku a jeho realizáciou je určitý ča
sový odstup 

výrobnosť práce = produktivita práce 
objem výrobkov alebo výkonov na 
jedného pracovníka za istý čas; 
množstvo výrobkov alebo výkonov na 
jednotku pracovného času 

výron plynu 
unikanie plynu pod značným tlakom 
z trhliny alebo vrtu 

vyrovnanie (v meračstve) 
počtársky výkon na určenie najprav
depodobnejšej hodnoty pozorovanej 
alebo odvodenej veličiny, ktorá je 
určená z viacerých pozorovaní nie
ktorou z metód vyrovnávacieho počtu 

vyrúbané pole 
voľný priestor v banskom poli, z kto
rého bola vyťažená nerastná sub
stancia 

vyrúbaný priestor 
voľný priestor, ktorý zostane po vy
rúbaní a odťažení úžitkového ne
rastu 

výrubnosť 
percentuálny pomer váhového množ
stva vyrúbaného úžitkového nerastu 
z danej časti ložiska a váhového 
množstva úžitkového nerastu pôvod
ne uloženého v tej istej časti ložiska 

vysať (banské vetry) 
pomocou ventilátora (alebo inak) vy
volať podtlak a tým vyčerpať z bane 
spotrebovaný vzduch, aby mohol 
byť nahradený sviežim 

výskumná chodba, pozri kutacia chodba 
výskumná práca = kutacia práca 

súhrn baníckych prác geologického, 
baníckeho prieskumu ložiska úžit
kového nerastu na povrchu a v pod
zemí na zistenie základných faktorov 
pre otváranie ložiska (úklon, moc
nosť, kovnatosť) 

vysoká banská škola 
škola vychovávajúca ba nsko-inžinier
ske technické kádre pre banský prie
mysel 

výstelka guľového mlyna 
vymeniteľné a zo špeciálneho mate
riálu vyrobené krytie vnútorných 
plôch guľového mlyna, ktoré ich 
chráni pred nadmerným opotrebením 

výstražná tabuľa 
drevená alebo plechová doska, na kto
rej je uvedený výstražný nápis alebo 
heslo 

výstredník, pozri excenter 
výstroj chodby 

vybavenie potrebné pre banskú pre
vádzku; sú to koľajnice v chodbách. 
rôzne potrubia (na vodu, vzduch) a 
rôzne vedenia (telefónne, osvetľova
cie a káble pre pohon strojov) v 
chodbách 
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výstroj jamy, pozri jamová výstroj 
vystrojiť zariadením 

opatriť vertikálne alebo horizontálne 
banské dielo technickým zariadením 

výstupkové dobývanie 
dobývacia metóda, pri ktorej sa rú
be úžitkový nerast od spodnej smer
nej chodby nahor tzv. výstupkami, 
takže porubisko nadobudne tvar 
obrátených schodov; vyrúbaný prie
stor sa podsadí 

výstupné vinutie — sekundárne vinutie 
vinutie odovzdávajúce elektrickú 
energiu 

výstuž na zrub = zrub 
výstuž z mäkkého alebo tvrdého, gu
ľatého alebo hranatého dreva, uro
bená tak, že jednotlivé veraje alebo 
vence sú stavané, ev. pokladané tesne 
vedľa seba 

vysávač remeňa = prehadzovač reme
ňa 

vidlica pre bezpečné nasúvanie a zo
súvanie remeňa na remenicu 

výsypný žľab 
spravidla oceľové kratšie korýtko, po 
ktorom sa materiál kíže do zásob
níka, voza a pod. 

výška 
zvislá odľahlosť dvoch bodov určitého 
objektu 

výška chodby 
rozmer chodby od počvy k stropu 
kolmo na počvu 

výška obzoru 
zvislá odľahlosť obzoru od nulovej 
hladiny; udáva sa nadmorskou výš
kou 

výška pólu = pólová výška (v astro
nómii) 
uhlová odľahlosť svetového pólu nad 
horizontom; rovná sa astronomickej 
šírke pozorovacieho miesta na po
vrchu zemskom 

výška porubu 
kolmá vzdialenosť stropu porubu od 
počvy, na ktorej rubači pri práci 
stoja; počvu môže tvoriť podložie 

ložiska, podsádzka alebo aj úžitkový 
nerast sám podlä druhu dobývacej 
metódy 

výška vinutia lana 
lineárna - vzdialenosť korešpondujú
cich polôh drôtu na povrchu pra
meňa alebo korešpondujúcich polôh 
prameňa na povrchu lana (teda li
neárna vzdialenosť stúpania vinutia) 

výškopisný plán 
plán, ktorý účelne znázorňuje (kó
tami, vrstevnicami a pod.) výškové 
údaje na polohopisnom pláne 

výšková značka 
liatinová guľová alebo stupnicovä 
sklená značka, ktorá sa zamuruje 
do objektu; určitý bod značky pred
stavuje jeho pevnú výškovú kótu 

výškové meranie 
meračský úkon, pri ktorom sa urču
je prevýšenie bodov, resp. najkrat
šia vzdialenosť ich skutočných ho
rizontov 

výškové vytyčovanie 
meračský výkon, pri ktorom sa určí 
projektovaná výška bodov alebo sklo-
nové pomery projektu 

výškový kruh = vertikálny kruh 
delený kruh uhlomerného stroja, po
mocou ktorého meriame zvislé (výš
kové, hĺbkové) uhly 

výškový uhol = elevaČný uhol 
zvislý uhol meraný od horizontu; 
kladný + nad horizontom (elevačný), 
zápocný pod horizontom (hĺbkový — 
depresný) 

výťah 
zvislé alebo šikmé strojové zariade
nie na dopravu materiálu alebo osôb 

vytärovať 
činnosť pri vážení, kde sa obal ale
bo nádoba rýchlo vyvažuje granátik-
mi, sklenými guľkami, brokmi ako 
protizávažím 

výťažnosť 
percentuálny pomer množstva úžit
kovej zložky v produkte rozdružo-
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vania ku množstvu úžitkovej zložky 
vo vsádzke 

vytrhávanie stojok (výdrevy) 
spätné získavanie stojok (výdrevy) 

vytrhávanie výdrevy, nesprávne plie
nenie výdrevy 
odstránenie, prípadne len úmyselné 
zoslabenie výstuže, aby nastalo za
mýšľané zavalenie dosiaľ zabudova
ných banských priestorov alebo aby 
sa získalo drevo z výstuže 

vytýčenie (v meračstve) 
meračský výkon na určenie a vy
značenie žiadaného smeru, polohy, 
výšky a pod. veličín na rôzne tech
nické účely 

vytýčiť 
vyznačiť v prírode body, smery vý
razovými prostriedkami (kolík, vý-
tyčka, kameň a pod.) 

výtyčka = trasírka 
drevená alebo kovová zahrotenä tyč 
(1—5 m), nápadne sfarbená (Červe-
nobielo, Čiernobielo), s kruhovým 
trojuholníkovým alebo osemuholní-
kovým prierezom, používaná na síg-
nalizovanie meračských bodov 

vyuhlovať 
vyberať uhoľnú stenu po podrezaní 
rezacím strojom 

vývažné lano 
lano koncami podvesené pod klietky 
na vyvažovanie váhy jamových lán a 
na rovnomerné zaťaženie ťažného 
stroja pri zvislej doprave 

vývažný záves (kompenzačný záves) 
záves pod podlahou klietky, ktorým 
je zachytené vývažné lano pri zvis
lej doprave 

vyvetranie 
odstránenie zlého vzduchu a nahra
denie sviežím 

výveva 
sklený prístroj na vyčerpávanie ale
bo zrieďovanie vzduchu v uzavretom 
priestore 
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vývin prachu 
vznik prachu rôznou činnosťou na 
pracoviskách v bani 

vyvlastnenie pozemkov (vody) = ex-
propriácia 

získanie cudzích pozemkov alebo vo
dy pre potrebu bane úradným roz
hodnutím 

vývodné pole rozvádzača 
časť rozvádzača, na ktorej sú sústre
dené prístroje pre rozvod prúdu k 
jednotlivým obvodom 

vývody akumulátora 
miesta na akumulátore, na ktoré sa 
pripojuje elektrický obvod 

vyvrelä hornina = eruptívna hornina 
hornina, ktorá vznikla stuhnutím že
ravej tekutej magmy 

vývrt 
dlhá úzka valcovitá diera, vyvŕtaná 
v hornine; nabíja sa náložkaini tr
haviny, ktorá pri odpálení rozruší 
okolitú horninu 

vyvŕtanína 
drvina vznikajúca pri vŕtaní v úžit
kovej hornine 

výžih aňialgámu 
surové zlato získané destiláciou 
amalgšmu v liatinovej retorte 

vyžarovanie tepla 
strata (odovzdávanie) tepelnej ener
gie z povrchu zohriatého telesa pria
močiaro na všetky strany 

vzácne zeminy 
zemité kysličníky, vápnika, stroncia, 
bárya, tória, céria, berýlia a i. 

vzduchový plaväkový regulátor 
regulačný prístroj určujúci množstvo 
odvádzaných produktov zo sadzačky 
tlmením pulzäcie vody vo vypúšťa
com otvore pomocou stlačeného 
vzduchu 

vzduchový vrátok 
dopravný bubnový stroj na pohon 
stlačeným vzduchom 

vzduvädlo 
každé zariadenie na regulovateľné 

zdvíhanie hladiny vody v prírodnom 
i umelom toku alebo nádrži 

vznietenie 
stav, keď horľavina (výbušnina) do
siahla zápalnú teplotu a začína ho
rieť (vybúši) 

vzorka 
menšie množstvo úžitkového nerastu, 
prípadne materiálu na skúšobné a 
kontrolné ciele, na určenie akosti, 
zloženia, vlastností vzorkovaného ne
rastu, prípadne materiálu 

vzorka paliva 
menšie množstvo paliva, ktoré má 
mať také priemerné vlastnosti ako 
celé množstvo, z ktorého sa odobe
rá; podľa vlastností, ktoré chceme 
pri vzorkovom množstve zisťovať, je 
určená veľkosť vzorky a spôsob od
beru 

vzorka na určenie vlhkosti uhlia 
vzorka na stanovenie obsahu vody 
v uhlí; keďže vlhkosť je veľmi ovplyv
nená vyparovaním vody alebo na-
siakavosťou uhlia, vyžaduje táto vzor
ka osobitný spôsob odoberania i ba
lenia 

vzorkár 
osoba poverená odoberaním, triede
ním a balením vzoriek; pri mecha
nickom odbere vzoriek v úpravníc-
kom procese kontroluje pravidelne 
činnosť vzorkovačov (aparátov na 
samočinné odberanie vzoriek) 

vzorkovač 
aparát na automatické odberanie 
vzoriek v priebehu úpravníckeho po
chodu, počas vykladania alebo do
pravy 

vzorkované palivo 
celkové množstvo paliva, z ktorého 
sa má odoberať vzorka 

vzorkovanie zrnitých palív 
odber vzoriek zo vzorkovaného pa
liva; spôsob odoberania sa volí po
dľa účelu vzorkovania a stavu, v 
akom sa palivo nachádza; podľa to

ho máme vzorkovanie z hromady 
(zásobník), vzorkovanie v prúde (do
pravný pás), vzorkovanie v sloji 
(pred vydobytím) 

vzorkovnica 
drevená, kovová alebo sklená nádo
ba s tesným uzáverom na odosiela
nie vzoriek; býva opatrená popisným 
Štítkom a uzáver je zaistený plom
bou 

vzostupná výška (vody) 
vzdialenosť hladiny vody od hranice 
nepriepustnej vrstvy, ktorá je spô
sobená hydrostatickým tlakom 

vzpera na vŕtanie 
železný stĺp, na ktorý sa upevní vŕ
tačka so zariadením umožňujúcim 
posun vŕtačky vo smere vŕtania diery 

Ward-Leonardov pohon ťažného stroja 
hnacia časť ťažného stroja, pozostá
vajúca z asynchrónneho krúžkového 
motora s riadiacim dynamom a budi
čom; ovládacie dynamo napája jed
nosmerný ťažný motor 

wattmeter 
prístroj na meranie elektrického vý
konu 

xantogenät = xantát 
soľ kyseliny xantogénovej; používa 
sa vo flotách ako zberač pre sírniky 

xantát, pozri xantogenát 
xylolit = cementová drevovina 

kašovitá zmes kysličníka horečnaté-
ho a nasýteného roztoku chloridu ho-
rečnatého, ku ktorej sú primiešané 
drevené alebo korkové piliny 

ytrium 
prvok zo skupiny vzácnych zemín; 
v čistej forme bol vyrobený r. 1828; 
prakticky sa dnes málo používa 

Z variometer = vertikálny variometer 
prístroj na sledovanie časových 
zmien vertikálnej zložky geomagne
tickej intenzity 
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zäberovä plocha = plocha záberu 
plocha, ktorá sa má uvoľniť vylo-
mením na určitom pracovnom pred-
ku strelnou prácou 

zabudovanie 
vystužovanie, montáž zariadení a vý
stroja ap. v bani 

zabudovať 
postaviť drevenú, kamennú, tehlovú, 
tvärnicovú alebo oceľovú výstuž 

zacieliť 
uviesť zámernú priamku, os a pod. 
do spojnice s cieľom 

zadok elektromotora, pozri zadná stra
na elektromotora 

zadná strana elektromotora = zadok 
elektromotora 

strana, z ktorej sa odvádza mecha
nická práca, t. j . kde je voľný ko
niec hriadeľa (remenica) aletK> kde 
nie je komutátor, zberacie krúžky 
alebo budič 

záduchy 
nedýchateľné plyny (dusík, kysličník 
uhličitý a uhoľnatý) po výbuchoch 
traskavých plynov, uhoľného prachu 
alebo pri požiari z požiarnych ply
nov; ohrozujú život baníkov 

zahusťovač 
pomocné úpravnícke zariadenie, slú
žiace na čiastočné odvodňovanie kon
centrátov, iných flotačných produk
tov a úpravníckych kalov 

zahusťovanie 
proces, pri ktorom sa mení pomer 
látok pevných ku kvapalným za 
zmenšovania množstva kvapalín 

záchranná cesta 
najkratšia označená bezpečná cesta 
v banských podzemných priestoroch, 
ktorou možno v prípade nebezpečen
stva dôjsť k ťažnej jame alebo na 
povrch 

záchranná komora 
vzduchotesne uzavretý podzemný 
priestor, slúžiaci ako útočište osa
denstva v prípade požiaru alebo ex
plózie v bani 
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záchranná pohotovosť 
skupina členov záchranných čiat, vy
strojených záchranárskou výzbrojou, 
ktorí čakajú pripravení na prípadné 
zakročenie 

záchranná stanica 
miestnosti, ktoré sa používajú na 
uskladnenie záchranných prístrojov 
a zariadenia a na cvičenie, zhromaž
ďovanie a vystrojovanie záchran
ných čiat 

záchranné cvičenie 
výcvik záchranného mužstva 

záchranné družstvo, pozri záchranné 
mužstvo 

záchranné mužstvo = záchranné druž
stvo 

skupina baníkov vycvičená a organi
zovaná pre záchranné banícke práce 

záchranné stanovište v bani 
základňa pre záchranné akcie v ba
ni; volí sa na mieste, ktoré je v čer
stvých vetroch; na tejto základni sa 
sústreďuje všetka výzbroj a rezervy 
záchranných zborov 

záchranný prístroj 
prístroj, ktorý, chráni dýchacie or
gány človeka pred účinkami škodli
vých prímesí banského ovzdušia ale
bo umožňuje pobyt a prácu v nedý
chateľnom ovzduší 

záchranný voz 
voz používaný a zariadený na dopra
vu ranených a chorých 

zächyc 
mechanické zariadenie v hlave kliet
ky pri doprave v jame, ktoré v prí
pade pretrhnutia lana zachytí kliet
ku do sprievodníc 

záchytná vidlica 
náradie používané pri vyťahovaní a 
spúšťaní vrtného sútyčia zasunutím 
pod nákružok sútyčia nad úvodnou 
rúrou 

záchytné zariadenie 
mechanizmus umiestnený v hornej 
časti klietky, ktorý v prípade pre
trhnutia lana rozopretírn alebo zo

vretím chytákov zachytí klietku na 
sprievodných latách 

zisťovacia mapa 
zobrazenie ohraničenia predmetu ban
ského práva 

zakladač 
stroj alebo strojové zariadenie uspô
sobené na dopravu, resp. vykladanie 
základky do vyrúbaných priestorov, 
pri povrchovom dobývaní na uklada
nie skrytej horniny na odvaly 

základka = podsádzka 
zaplnenie vyrúbaných priestorov ma
teriálom, ktorý získavame pri dobý
vaní, razení alebo z povrchu 

základková hmota = podsádzkovä 
hmota 

kameň, odpad z úpravní, popol z ko
tolne alebo iný vhodný materiál na 
dodatočné vypĺňanie vydolovaných 
priestorov 

základková chodba = podsádzkovä 
chodba 

dlhé banské dielo vytvorené priamo 
v základke spevnením jej bokov su
chým múrom alebo základkovým ple
tivom 

základková klietka = podsádzkovä 
klietka 

z dreva alebo iného materiálu zho
tovené opory vo forme klietky, kto
rá spevňuje boky základky; doprav
ná nádoba pri zvislej doprave 

základkové pletivo = podsädzkové ple
tivo 

pletivo, ktoré chráni zäkladku pred 
zosunutím 

základkový kanál = podsádzkový kanál 
úmyselne ponechaný priestor v po
dobe dlhého diela (chodby) v zá
kladke; slúži na vetranie, ako chod
ba pre chôdzu ľudí a na dopravu 
hmôt 

základkový lievik = podsádzkový lievik 
priestor vyrúbaný v hornine nad do
pravným komínom; má tvar lievika. 
do ktorého sa sype hmota určená na 
zakladanie priestorov v poruboch 

základkový mlyn = podsádzkový mlyn. 
lom založený vo forme lievika, kto
rého rozširovaním sa hornina dobý
va a komínom spúšťa na ťažnú chod
bu, ktorou sa odváža na určené-
miesta pre zakladanie vyrúbaných. 
priestorov 

základkový pilier *= podsádzkový pilier 
ochranný pilier zo základky (suchej, 
plavenej) 

základkový sýp — podsádzkový sýp 
strmé úklonné banské dielo spojujú
ce horizonty medzi sebou, ktorým sa 
dopravuje na miesto určenia jalovi
na na podsádzanie vyrúbaných prie
storov 

základkový žľab = podsádzkový žľab 
žľab, ktorým sa dopravuje základka, 
vo vyrúbaných priestoroch 

základná flotácia = prvotná flotácia 
flotácia prebiehajúca v prvých ce
lách flotačné j batérie; vyflotujú v 
nej materiály, ktoré majú najlepšiu: 
vzplaviteľnosť a potrebujú menší flo
tačný čas 

základný materiál (pre výrobu) 
materiál, ktorý tvorí podstatu výrob
ku alebo materiálu na výrobe bez
prostredne zúčastnený 

zaklesnutie klietky 
vyskočenie klietky zo sprievodníc, 
pričom sa klietka vzprieči v jame 

zakrižovať 
postaviť varovný kríž do banského 
diela, v ktorom hrozí nebezpečenstvo 
a do ktorého sa nesmie vstúpiť pred 
odstránením nebezpečenstva 

zalom 
menší prvotný vylom v čeľbe, aby 
sa umožnilo uvoľnenie celého profilu 

zalom v čeľbe 
vylomenie horniny odpálením vhod
ne usporiadaných vrtných dier v čeľ
be chodby, čím sa získavajú ďalšie 
voľné plochy pre založenie rozširo
vacích vrtov 

zalomenie vrstvy (horniny) 
zníženie alebo zvýšenie vrstevného 
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sledu, prípadne masívu pôsobením ho
rotvorných tlakov (podrúbaním) 

zamatka 
odroda goetitu (Fe203.HaO), sklada
júca sa z tenkých, krátkych ihlíc a 
vláskov, podobná zamatovému po
vlaku 

zámera 
nastavenie zámernej priamky, rovi
ny smerom na určitý bod 

zameranie bane 
súhrn všetkých meračských prác v 
banskom priestore, ktoré sú potreb
né pre celkové zmapovanie banských 
objektov 

zameranie situácie 
číselné, grafické alebo fotografické 
zameranie vzájomnej polohy bodov a 
čiar v horizontálnom priemete, spra
vidla do roviny vo výške morskej 
(nulovej) hladiny 

zameriavanie 
meračský úkon, pri ktorom určitý 
priestorový bod dávame do zámer
nej priamky realizovanej optickou 
osou ďalekohľadu 

zameriavanie terénu 
meračský úkon, pri ktorom sa me
rajú situačné a výškové údaje cha
rakterizujúce terén 

zámerná os 
myslená spojnica stredu nitkového 
kríža a stredu objektívu ďalekohľa
du, prípadne spojnica očného a pred
metného priezoru 

zámerná priamka 
myslená priamka daná (pri ďaleko
hľade) spojnicou stredu nitkového 
kríža s optickým stredom objektí
vu, alebo (pri priezore) spojnicou 
stredu očného a predmetného prie
zoru 

zámerná rovina 
myslená rovina daná pri ďalekohľa
de spojnicou optického stredu objek
tívu s priamkou nitkového kríža, pri 
priezore spojnicou stredu očného 

priezoru s priamkou predmetného 
priezoru 

zámerná štrbina 
úzka zvislá štrbina šírky 0,5 až 0,7 
mm, ktorou je opatrená predná zvis
lá doštička priezoru (očnica) 

zámerný kríž 
pomôcka na vytyčovanie 100 a 200 
gr uhlov 

zámerný lineár 
lineár so zámernou pomôckou, použí
vaný na grafické meranie situácie 

zámka = lanová zámka 
jednoduché zariadenie na pripojova
nie banských vozíkov na nekonečné 
lano; princíp jej pôsobenia sa zakla
dá najčastejšie na trení medzi la
nom a samým zariadením 

zapadanie ložiska (sloja) 
úklon ložiska udávaný zvislým uhlom, 
ktorý zviera spádnica vodorovnou ro
vinou 

zapadať, pozri upadať 
západka 

jednoramenná páčka, zapadajúca do 
zubov rohatky a zabraňujúca otáča
niu v j ednom smere; zapadá buď 
vlastnou váhou alebo je pritlačená 
pružinou 

zapájanie v sériách 
spôsob zapájania jednotlivých nálo
ží opatrených elektrickými palňík-
mi, ktoré sú spojené za sebou 

zápalná náložka, pozri adjustovaná ná
ložka 

zapálenie traskavých plynov 
privedenie traskavých plynov na te
plotu, pri ktorej vzplanú 

zápalnosť (napr. traskavých vetrov, vý
bušnín) 
schopnosť zapáliť sa od tepelného 
prameňa (alebo úderu) 

zapaženie 
zatiahnutie pažín alebo okrajkov za 
výdrevu, aby nevypadávala hornina 
a neohrozovala baníka 

zápisná, pozri ciachovňa 
záplava bane, pozri zatopenie bane 
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zaplynovanie pracoviska 
stav, keď škodlivé plynné prímesi 
v banských vetroch na pracovisku 
sú vo väčšom množstve, než usta
novujú bezpečnostné predpisy 

záporná kóta 
zvislá odľahlosť bodu pod nulovým 
horizontom (hladina mora) 

zaraziť jamu 
začať hfbiť kolmé úvodné banícke 
dielo 

zaraziť kutbu 
začať na danom mieste kutacie práce 
(výraz prenesený, pôvodne znamena
lo: zaraziť na mieste začínajúcej 
kutby kutací znak) 

1. bod stanovený v teréne na zá
klade výsledku prieskumných prác, 
z ktorého sa začne raziť úvodné 
banské dielo, 

2. podložka alebo palec, pomocou 
ktorého sa vozík zastaví, 

3. časť vysokej pece s miernym roz
šírením lievikového tvaru, kto
rá na spodnej zúženej Časti pre
chádza v nístej a horná rozšírená 
časť cez rozpor prechádza v šach
tu 

zarážkovä chodba 
chodba založená v danom mieste 
(miesto zarážky) na povrchu na do
siahnutie ložiska 

zarážkový bod jamy, pozri jamová za
rážka 

zarúbanie 
prekročenie hranice banského poľa 

zásaditý rmut (vo flotácii) 
rmut, ktorý má hodnotu pH = 7 až 
14; pri pH = 7—11 je slabo zásaditý, 
pri pH = 11-—14 je silne zásaditý, 
pri pH = 7 je neutrálny 

zásobné ovinutie lana 
niekoľko ovinutí lana na bubne, aby 
sa upevnenie lana pri prevádzke pria
mo nenamáhalo a aby bolo možné 
lano aj skrátiť 

zásobník 
drevená, betónová alebo železná ná
drž na prechodné uskladnenie úžit
kových nerastov, niekedy aj jaloviny 

zásobník rmutu 
nádrž na hromadenie zmesi jemne 
rozomletej rúbaniny s vodou 

záťah 
vbíjanie drevenej stojky kladivom 
pod stropnicou 

zaťažkávacia skúška 
zaťaženie konštrukcie maximálnym 
predpokladaným namáhaním po urči
tý čas,- ktoré má ukázať, že skúšané 
zariadenie je dostatočne dimenzované 
a správne skonštruované, aby s do
statočnou bezpečnosťou znieslo zaťa
ženie, pre ktoré je určené 

zäťažník = obťažník 
železná tyč, ktorá sa vsunie pri ná
razovom hlbinnom vŕtaní medzi dlá
to a sútyčie, aby sa zväčšila váha 
dláta, aby sa dosiahol silnejší náraz 
na dno vrtu a dobré vedenie sútyčia 
vo vrte 

zátinka 
rez vytvorený na výšku sloja 

zatopenie bane = záplava bane 
prieval vody do bane v takom množ
stve, že zaleje pracoviská a znemož
ní prácu v nich 

zauhfovanie 
zásobovanie uhlím, napr. lokomotív, 
pomocou zvláštneho zariadenia, po
zostávajúceho zo skipového výťahu 

zával 
živelné alebo ovládané zavalenie nad-
ložných, stropových alebo bočných 
vrstiev alebo umelého výstroja do 
vyrúbaných banských priestorov ale
bo banských diel 

závažie olovnice 
teleso olovnice (obyčajne z kovu v 
.podobe rotačného telesa) upevnené 
na závese 

závažnosť plánu 
povinnosť plnenia výroby v objeme, 
sortimente, pri počte pracovníkov, 
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pri produktivite a mzde, ako určuje 
plán 

záver = uzáver 
zariadenie slúžiace na izolovanie ja
my, štôlne, banského ohňa atď.: mô
že byť vzduchotesný, vodotesný ap. 

záves klietky (ťažnej nádoby) 
články na spojenie jamového. lana 
s klietkou, skipom alebo okovom 

záves olovnice 
časť olovnice (niť, šnúra, drôt), na 
ktorej je zavesené závažie 

závesná buzola = banský kompas 
uhlomerný stroj s deklinačnou mag
netkou, upevnený v ráme, so záves
nými hákmi, ktorými sa zavesí na 
meračskú šnúru 

závesná nivelačná lata 
nivelačná lata upravená na meranie 
v banských priestoroch 

závesná povala, pozri visutá povala 
závesný nivelačný stroj 

nivelačný stroj upravený pre použí
vanie v banských priestoroch 

závesný strmeň 
súčasť závesu ťažnej kL-̂ iky spoju
júca srdcovku so závesnou tyčou 

závesný veniec 
veniec šachtového výstroja, ktorý 
svojou pätkou (predĺženou časťou) 
je zabudovaný hlbšie do pevného bo
ku šachty a ktorý je povolaný držať 
niekoľko voľnejších vencov nad ním 
spojených medzi sebou sústavou ro
hových podperných stĺpov (alebo na 
ktorý pomocou závesných strmeňov 
je,pripevnené niekoľko vencov umie
stnených pod ním) 

zaviaznutie dláta 
zaklinenie dláta do bokov vrtnej die
ry 

závitnica 
nástroj na ručné a strojné rezanie 
vonkajšieho závitu 

zävitník 
nástroj na ručné a strojné rezanie 
vnútorného závitu 
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závitová čeľusť 
časť delenej závitníce na rezanie 
vonkajších závitov 

závitový chyták = závitový tŕň 
oceľové kónické skrutkové vreteno 
s ostrým závitom, na vyťahovanie 
spadnutých častí dutého sútyčia 
z hlbinného vrtu 

závitový tŕň, pozri závitový chyták 
závlačka 

poistná súčiastka vzniknutá prehnu-
tím oceľového drôtu polkruhového 
prierezu do kruhového; zasunutím do 
vyvŕtaných otvorov poisťovaných Ča
stí zabraňuje ich uvoľnenie alebo vy
padnutie 

závora 
drevená alebo kovová tyč v banskom 
diele, ktorou sa pre banské vozíky 
uzaviera vchod do určitého diela a 
je výstrahou pre ľudí 

zavrený výstroj; 
vencová výdreva do tvaru obdĺžni
ka alebo do kruhu, prípadne poly
gónu 

zavretý panelový rozvádzač 
doskový rozvádzač opatrený ochran
ným krytom z bokov a vzadu 

zberač 
druh flotačných reagencií, ktorý má 
schopnosť vytvoriť na povrchu mine
rálnych zrniečok nezmáčateľný po
vlak, v dôsledku čoho dochádza k 
spojovaniu minerálnych zrniečok s 
bublinkami 

zbernice 
vodiče, na ktoré sa elektrina zo 
zdrojov privádza a odkiaľ sa rozvá
dza odbočkami; slúži na rozvod elek
trickej energie 

zbíjacie kladivo = pneumatické kladi
vo 

menší stroj o váhe 7—10 kg, v kto
rom vzduchom hnaný piest striedavo 
udiera na kratšiu tyč (oškrt), ktorá 
sa hrotom zarýva do nerastu a roz
rušuje ho 

zbíjanie 
odlamovanie uhlia na porube alebo 
Čele chodby zbíjacím strojom 

zbíjať uhlie 
špičiakom alebo zbíjačkou lámať uhlie 
zo sloja 

zdroj pracovníkov 
úhrada nových potrebných pracovní
kov (dorast, ženy ešte nezamestna
né, osoby so zníženou pracovnou 
schopnosťou, mužovia ešte nezamest
naní, presuny z iných činností) 

združená jama = dvojťažnä jama 
zvislé úvodné banské dielo s dvoma 
súpravami ťažných strojov 

združené jamy 
dve zvislé úvodné banské diela ne
ďaleko od seba spojené chodbou 

združený parný stroji — kompoundný 
parný stroj 

piestový parný stroj, kde pred ex
panzným valcom je predradený jeden 
alebo dva valce menších rozmerov 
na vyšší tlak 

zdvih 
vzdialenosť dvoch krajných polôh 
(dolnej a hornej alebo prednej a 
zadnej) vratne sa pohybujúcej časti 
mechanizmu 

zdvihák 
zariadenie na dvíhanie ťažkých pred
metov tak, že zdvíhací mechanizmus 
je namáhaný vzperom alebo tlakom 

zdvihové čerpadlo 
čerpadlo, pri ktorom dodávanie te
kutiny je umožnené dvíhaním množ
stva tekutiny nad piestom 

zelená skalica 
síran železnatý (FeSCU. 7H2O), ktorý 
v prírode vzniká zvetraním pyritu, 
technicky sa vyrába rozpúšťaním že
lezných odpadkov v kyseline sírovej; 
používa sa na impregnáciu dreva, na 
výrobu atramentu, vo farbiarstve a 
v analytickej chémii 

zememeračstvo 
1. zameriavanie, upravovanie a ma

povanie zemského povrchu, 

2. náuka o zameriavaní, vyhodnoco
vaní a mapovaní zemského po
vrchu 

zemitý vivianit 
vivianit vyskytujúci sa v oxydačnom 
pásme kyzových ložísk 

zemná elektróda = uzemnenie 
kovové teleso (vodič) uložené do ze
me; ním môže prechádzať prúd do 
vodivých vrstiev zeme trvalé a s naj
menším odporom; zemná elektróda 
je buď náhodná (vodovod) alebo zho
tovená na ten účel (doska, rúrka, 
tyč, sieť, pás a pod.) 

zemný kontakt (v zásuvke) 
kontakt, ktorý spôsobuje spojenie so 
zemným vedením 

zemný vosk, pozri ozokerit 
zemný vrták (pozri aj vrták) 

nástroj na hĺbenie dier do zeme (dlá
to, špirálový vrták, šapa atď.) 

zemská tiaž 
výslednica gravitačnej sily zemské
ho telesa a odstredivej sily vznikajú
cej v dôsledku jeho rotácie 

zemský induktor 
prístroj na meranie magnetickej in
klinácie 

zemský sféroid 
mierne sploštený, veľmi približne ro
tačný elipsoid, predstavujúci geome
trický tvar zemského telesa; dĺžka 
jeho rovníkovej polosi je podľa Kra-
sovského a = 6,378.245 m, dĺžka po
lárnej polosi b — 6,356.863 m 

zenitová vzdialenosť 
zvislá uhlová odľahlosť medzi sme
rom k zenitu a určitým smerom; 
počíta sa od zenitu až k nadiru 

zhutňovanie (rudy) 
výrobný postup, ktorým sa z baníc
kej .rudy alebo úpravníckeho kon
centrátu získava kov, prípadne jeho 
zlúčenina 

zinok (Zn) 
lesklý kryštalický kov bielej farby 
s modrastým odtieňom (šp. váha 72, 
bod topenia 419° C) 
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zirkón 
veľmi tvárlivý, kujný a ťažký kov; 
používa sa ako prísada v oceliarstve 
vo forme zliatiny ferozirkónu alebo 
ferozirkónsilícía 

zlata žila 
rudná žila obsahujúca, zlato 

zlatonosný 
obsahujúci buď rýdze zlato alebo zlú
čeniny zlata 

zlepenec 
hornina skladajúca sa z nepravidel
ných úlomkov a zŕn spojených tme-
lom vápnitým, hlinitým alebo kre-
mitým 

zlom, pozri dislokácia 
zloženie mlynovej vzorky 

zloženie rudnej vzorky odohranej pri 
vyústení mlyna 

zlyhavka 
nálož, ktorá pri odpaľovaní neodišla 

zmáčanie prachu 
navlhčovanie rozvíreného prachu vo
dou so zvlhčovacími prísadami, majú
ce za účel zrážanie prachu 

zmáhame závalu 
práca, ktorou odstraňujeme z pra
covného priestoru hmoty, ktoré sa 
porušením stropu alebo stien do ne
ho nasypali, pri súčasnom vystužo
vaní a zabezpečovaní porušeného 
miesta 

zmena chodu 
zmena smeru alebo rýchlosti po
hybu 

zmena veterného prúdu 
1. zmena smeru prúdenia vetrov, 
2. zmena v množstve vetrov 

zmeranie hĺbky jamy = odvesenie 
určenie zvislej odľahlosti medzi ústím 
a počvou jamy 

zmiešaný plyn — Dawsonov plyn 
zmes >regenerátorového a pôdneho 
plynu; pri výrobe sa vháňa na roz
žeravený koks prehriaty vzduch a 
vodná para. Obsahuje priemerne 30°/o 
Co, 15% Ha, 5°/o COa, 50°/o Na 

zmohutnenie žily (sloja) 
zväčšenie objemu žily (sloja, ložis
ka) väčšinou následkom dynamických 
vplyvov alebo vyplnením náhodilých 
väčších priestorov 

zmrazovacie zariadenie 
komplex strojných zariadení na vý
robu zimotvornej zmesi v chladiacich 
strojoch; zmrazovanie sa používa 
pri razení banských diel vo vodna
tých, tvárlivých horninách 

zmrazovanie pri razení jamy (Poetsch) 
spevnenie najbližšieho okolia prehl
bovanej jamy ochladením poď 0° C, 
aby voda nemohla vnikať na praco
visko a aby so zvýšila pevnosť vo
dou nasiaknutých vrstiev; dosiahns 
sa privádzaním chladiacej zmesi sú
stavou rúr a vrtov v najbližšom 
okolí jamy 

značkovanie 
označovanie výrobkov, vzoriek, urči
tých miest ä pod. dohovorenými 
značkami 

zorná štrbina 
pozdĺžny otvor priezoru, vhodne 
upravený pre zacielenie 

zorné pole 
časť priestoru optického prístroja, 
obvykle kruhového tvaru, v ktorom 
sa nám javí pozorovaný predmet 
(časť predmetu) 

zorný uhol 
uhlová odľahlosť lúčov vychádzajú
cich z okrajových bodov pozorova
ného predmetu a zbiehajúcich sa v 
oku 

zostatková bilancia pracovníkov 
zostavenie stavu potreby a úhrady 
pracovníkov, kde sa udáva potreba 
nových pracovníkov nad daný stav 

zošikmenie = skosenie 
opracovanie materiálu, horniny a 
pod. do roviny šikmej k hlavnému 
smeru uvažovaného predmetu 

zošmyk žily (sloja) 
tektonicky vyvolané prerušenie ži-
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ly- alebo sloja tak, že jedna časť žily 
(sloja) je posunutá nižšie 

zotrvačník 
ťažké koleso na vyrovnávanie kolí
sania medzi príkonom a spotrebou 
energie a na zvýšenie rovnomernosti 
chodu strojov 

zotrvačníkové vibračné sito 
- vibračné sito, ktorého vibráciu spô

sobujú na hriadeli sa otáčajúce ne
vyvážené zotrvačníky 

zotrvačnosť 
schopnosť telesa zotrvávať v pokoji 
alebo v rovnomernom pohybe, po
kiaľ nie je nútené vonkajšími silami 
svoj stav zmeniť 

zozvislicovať 
mechanicky alebo opticky preniesť 
body alebo smery zvisle z povrchu 
do podzemia a opačne alebo vzájom
ne medzi jednotlivými horizontmi 

zrážacia metóda, pozri precipitácia 
zrážacie tavenie 

proces výroby olova pri použití ko
vu s väčšou príbuznosťou k šíre než 
má olovo 

zrážadlo 
chemický prostriedok, ktorý z rozto
ku vylučuje nedisociované látky 

zrážková voda 
dažďová voda zachytená do nádrží 
za daždivého obdobia 

zriaďovacie nádražie 
nádražie, kde sa vozne usporadúvajú 
do vlakov 

zriedená kyselina 
kyselina menšej koncentrácie ako na
sýtený roztok 

zrkadlové surové železo = zrkadlovina 
surové železo s obsahom mangánu od 
6 až do 20°/o, vyznačujúce sa zrkad
lovým leskom veľkých plôch kryštá
lov 

zrkadlovina, pozri zrkadlové surové že
lezo 

zrub, pozri vystuž na zrub 
zrubová výdreva 

výdreva skladajúca sa z jednotlivých 

verají alebo vencov, zasadených 
tesne vedľa seba 

zrudŕiené zlato, pozri viazané zlato 
zrýchlenie = akcelerácia 

prírastok rýchlosti za 1 sek. 
zrýchlenie tiaže 

zrýchlenie voľne padajúceho telesa 
v danom bode tiažového .poľa 

zušľachťovanie uhlia 
technologický pochod zlepšujúci úžit
kové vlastnosti uhlia 

zúžené lano == kónické lano 
oceľové dopravné lano pre hlboké ja
my; smerom k jednému koncu sa 
uberá na počte alebo na priemere 
drôtov a tým sa v príslušnom úse
ku znižuje zaťaženie z váhy lana 

zúženie sprievodníc 
zblíženie sprievodníc vo veži alebo 
v podjamí pri zvislej doprave, aby 
klietka pri prebehnutí nenabehla na 
lanovnice, prípadne aby druhá ne
sadla tvrdo na dno jamy 

zvar 
zváraním docielený spoj dvoch kovo
vých kusov 

zváracia elektróda 
časť zváracieho obvodu pri obvyk
lom spôsobe zvárania, na ktorom sa 
tvorí elektrický oblúk a elektróda sa 
taví; jednou elektródou môže byť 
základný materiál zváraný 

zvárací transformátor 
transformátor upravený na napája
nie zváracieho elektrického oblúku 

zváranie 
spájanie rovnakých alebo podobných 
kovov tak, aby zvar tvoril s ostat
ným materiálom homogénny celok 

zvariteľnosť 
vlastnosť kovov, ktorá umožňuje ich 
spájanie odborne zhotoveným zva-
rom s vlastnosťami požadovanými pre 
daný účel 

zvárková oceľ 
oceľ vyrobená skujňovaním surového 
železa osobitným procesom, pri kto-

165 



rom produkty skujňovania sú v po
lotuhom stave 

zväžňa 
úklonná chodba, v ktorej sa plné 
vozíky po koľajniciach na lane spúš
ťajú brzdidlom nadol, vyťahujúc sú
časne prázdne vozíky nahor 

zväžňovä doprava 
doprava po lane po naklonenej (zváž
nej) rovine, kde sa úžitkový nerast 
dopravuje smerom na nižší horizont 

zvislá doprava 
zdvíhanie a spúšťanie ľudí, ťaživá 
alebo vecí dopravnými nádobami v 
zvislej jame 

zvislá jama 
zvislé dlhé banské dielo na spúš
ťanie a vyťahovanie ľudí pracu
júcich v bani, na ťažbu úžitkového 
nerastu, na vetranie podzemných 
banských priestorov, na umiestnenie 
vodovodného a vzduchovodného po
trubia, elektrického káblu a pod. 

zvislica = ťažnica 
zvislá myslená priamka, kolmá v 
každom bode zemského povrchu ma 
hladinu mora; je realizovaná olov-
nieovým závesom 

zvislicovanie 
určovanie bodov a smerov pomocou 
zvíslice; zvislica sa vyznačí mecha
nicky olovnicou alebo osobitnými 
optickými prístrojmi 

zvlažovanie 
navlhčovanie rozvíreného prachu vo
dou, majúce za účel zrážanie pra
chu 

zvončeková signalizácia 
prenášanie návestí dohovorenými 

. zvončekovými znakmi 
. zvončekový signál «= zvončeková ná-

vesť 
znak, ktorý umožňuje dorozumenie 
zo vzdialených miest akusticky, po
mocou zvončeka 

zvonové vynášanie, pozri vynášanie cez 
rúru 

zvrasneme 
vlnovité ohnutie vrstiev hornín alebo 
vyvretých telies spolu s výskytmi 
ložísk úžitkových nerastov násled
kom tlaku a iných síl v zemskej 
kôre 

zvratné kyvadlo = reverzné kyvadlo 
kyvadlo, pri ktorom môžeme pomo
cou posuvného (obyčajne šošovkovi
tého) závažia meniť polohu ťažiska 
tak, aby bola doba kyvu pri kývaní 
okolo dvoch rozličných osí rovnaká 

zvukové návesti, pozri akustická sig
nalizácia 

zvyšková voda v palive 
kapilárne viazaná voda, ktorá zostane 
v palive po odparení hrubej vody 

zvyškový pilier 
nevýrubaný zvyšok banského poľa; 
nedá sa vyrúbať alebo len veľmi 
ťažko, lebo po vydobytí okolných 
častí ložiska je pod značným tla
kom 

želatinový amónnoliadkový dynamit 
bezpečnostná traskavina, obsahujúca 
ako hlavnú súčiastku dusičnan 
amónny s prísadou malého množstva 
želatínového nitroglycerínu; zaobchá
dzanie s ním je bezpečné, nemrzne, 
prijíma však vlhkosť a musí sa pre
to uskladňovať v suchu 

želatínový dynamit 
výbušnina, ktorej hlavnou súčiastkou 
je trhavá želatína; k želatínovému 
dynamitu patrí dynamit 00, dynamit 
I a II, dynamit IZ 

železná výstuž 
železné výstužné vložky na udržo
vanie priestoru alebo na zhotovannie 
debnenia pri betónovaní 

železnák 
ťažkotaviteľný Želiezovce; inokedy 
tak volajú tvrdé, akoby spečené 
•kusy uhlia 

železný klobúk 
oxydovanä časť ložiska na povrchu 
s obsahom Fe 
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železný kvet = aragonit 
druhá odroda nerastu vápenca, uhli
čitanu vápena-tiého (CaCOs); tvorí 
stromčekovité tvary mliečnej farby, 
hustoty 2,93; nachádza sa aj v škru
pinách niektorých mäkkýšov 

železný šrot, správne oceľový šrot 
želiezko 

oceľový vykovaný klin uprostred vy
bratý a nasadený na drevenú ná
sadu na vylamovanie tvrdej horniny 

želiezko s kladivkom 
banícky znak v podobe skrížených 
kladiviek 

žeriav 
stroj na dvíhanie, spúšťanie a do
pravu bremien; doprava bremien je 
umožnená otáčaním, nakláňaním, naj
častejšie pohybom stroja po dráhe 

žeriavová mačka 
žeriavový vozík na zdvíhanie a do
pravu bremien; pohybuje sa na nos
níkoch mosta, ktorý má svoj vlastný 
pohyb alebo zriedkavejšie po nepo
hyblivej dráhe 

žiaruvzdorná hmota 
materiál, ktorý bez deformácie zne
sie zohrievanie na teplotu 1580° C; 
používa sa na výrobu tvaroviek, te
hál, pre hutnícke pece alebo v práš
kovej forme na opravu pece 

žieravý nátron 
chemická zlúčenina, hydroxid alebo 
lúh sodný NaOH, ktorý je jednou 
z najdôležitejších zásad; vyrába sa 
elektrolýzou roztoku soli kamennej 
(alebo kuchynskej) 

žíhacia pec 
hutnícke zariadenie na tepelné spra
covanie kovových výrobkov (plechov, 
profilov a odliatkov) 

žíhanie 
tepelné spracúvanie kovu zohrievaním 
na určitú teplotu 

žila 
nerastná náplň trhliny v zemskej 
kôre 

žilná výplň 
mineralogický obsah žily 

žilník 
bohato rozvetvená žila 

žilný systém 
súbor žíl v jednom teréne na znač
nú dĺžku 

žilovina 
spleť žiliek v zrudnenom pásme 

živica 
beztvaré, krehké žlto a hnedo sfar
bené látky rastlinného pôvodu, ob
sahujúce C, H a O 

živičné hnedé uhlie 
tmavohnedé uhlie s väčším obsahom 
živice 

životnosť závodu 
doba, po ktorú slúži baňa na ťažbu 
úžitkového nerastu 

žľab 
oceľové korýtko pravouhlého, licho-
hežníkového alebo okrúhleho profilu 
na dopravu materiálu 

žľabový rozdružovač 
rozdružovacie zariadenie na uhlie tva
ru mierne ukloneného plechového 
žľabu s obdĺžnikovým prierezom 

žliabok lanovnice 
. jarček na voľné uloženie a vedenie 
•lana na lanovom kolese 

žliabkový splav 
splav, ktorého plocha je pre zlep
šenie rozdružovacej činnosti opatre
ná pozdĺžnymi žliabkami 

žltá glieda 
zmes kysličníkov olova, ktorá vzni
ká rýchlym ochladzovaním roztave
ného okysličeného olova; používa sa 
v keramickom priemysle na prípravu 
glazúr 

žriedlo 
prameň minerálnej vody 

žltá mosadz 
zliatina s 25 až 40% zinku, 1 až 2°/o 
olova; zvyšok (do 100°/o) je meď 

žofínsky poklop 
uzáver prielezného otvoru v požiar
nej hrádzi; býva zhotovený z hru-

167 



bého kotlového plechu, ktorý sa súčasťou je bezfarebný kremeň, biely 
skrutkami pripevní na hrádzu, a živec, tmavá a svetlá sľuda; používa 
otvor sa dokonale utesní sa ako stavebný materiál 

žula 
hlbinná vyvrelina, ktorej hlavnou 
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