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Abstract 

 Spiš county is one of the regions of Slovakia with harsh conditions of the nature but with rich  
sources of iron and non - ferrous metal ores. They  had became a base of well-developed metallurgy 
and craftsman's processing of metals, which culminated in the period between the 16th and 17th 
centuries and slowly extincted by the end of the 19th century. The bloom furnaces were main producers 
of iron by the half of the 19th century, altough the first blast furnaces were blown - in in this region in 
the second half of the 18th century. 

 In the surroundings of the town Spišská Nová Ves the iron ore was mined in Bindt and 
Rudňany localities until recently. 

 In the Middle Ages the mined ore was reduced in small iron smelting plants in Spišská Nová 
Ves and its surroundings. In the period from 1803 to 1886 an iron smelting plant with  blast furnaces, 
finery hearts and hammers worked in the village Smižany near Spišská Nová Ves. Only slag pieces can 
be found in the place of this extincted plant in present. 

 The aim of the submitted work is the reconstruction of smelting process of iron and used 
technologies of the final iron products using archaeometallurgical analysis of slag found in the place of 
the iron smelting plant in Smižany (at the bank of Hornad river, about 200 m to the west from the road 
bridge Smižany - Smižianska Maša) and iron museal artefacts. According to  the content of the trace 
elements in the local iron ores, slags and the final products an attempt  of the reconstruction of the 
material flow could be done.  

 Microstructural, chemical, X-ray and spectral analysis of the slag showed, it was the slag from 
the charcoal blast furnace, that resulted from local iron ores reduction in the period mentioned. A part 
of the analyzed slag containted sulphur as a result of mineral fuel used in the reduction process. 
Although according literary sources  mineral fuel was used in Spiš since the end of the19th century, 
this fact proves its occasional use in the course of the 19th century. 

 The iron products, artefacts from collections of the Spiš Museum in Spišská Nová Ves - 
miner's axe, hammer and chisel, used by local miners in the 19th century, were also analysed, using 
microstructural, microhardness and spectral analyses. 



 The axe was made from homogeneous steel, refined in puddling furnace. The hammer was 
made from iron bloom, the fibrous structure was the result of the hard deformation of relatively soft 
feritic material. The chisel had  high carbon steel tip, smithy welded on the heterogeneous back, the 
tool was quenched.  These products were probably made from the iron smelted from the iron ore mined 
somewhere in Spiš (typical content of Mn, Cu, Ni, Ag), but the iron ores mined in Bindt and Rudňany 
were not used. The production  technologies of these tools are typical for the 19th century, which 
provided them good quality and utility values. 
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Abstrakt 

 Spiš je jednou z oblastí Slovenska s drsnými prírodnými podmienkami, ale aj s bohatými 
zásobami železnej rudy a rúd neželezných kovov. Tieto sa stali základňou rozvinutého hutníctva a 
remeselného spracovania kovov, ktoré vyvrcholili v 16.-17. storočí a pomaly odumierali do konca 19. 
storočia. 

 V okolí Spišskej Novej Vsi sa až do nedávna ťažila železná ruda v oblasti Rudnian a Bindtu.  

 V stredoveku bola vyťažená železná ruda redukovaná v malých železiarňach v Spišskej Novej 
Vsi a jej okolí. V rokoch 1803-1886 bola v prevádzke železiareň v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi. 
Na mieste zanikutého podniku možno v súčasnosti nájsť iba trosku. 

 Na základe mikoštruktúrnej, chemickej,  röntgenovej a spektrálnej analýzy bola troska 
identifikovaná ako odpad z redukcie miestnej železnej rudy v drevenouhoľnej vysokej peci v 
spomínanom období.  

 Boli analyzované aj železné výrobky,  zbierkové predmety Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
-  banícka sekera, kladivo a dláto, používané miestnymi baníkmi v 19. storočí. Boli vyrobené 
pravdepodobne zo spišského železa, nie však zo železa zo smižianskej huty, technológiami, typickými 
pre 19. storočie, ktoré im zabezpečili vysokú kvalitu a dobré úžitkové vlastnosti.   

 

 

1. Úvod 

 Spiš s pomerne drsnou klímou patril medzi málo úrodné kraje bývalého Uhorska. Chudobu 
poľnohospodárstva vyvažovali remeslá, obchod, no predovšetkým prekvitajúce baníctvo. Jeho počiatky 
v tomto regióne siahajú až do praveku - doby bronzovej - kedy sa tu usídlila vyspelá otomanská 
kultúra. 

 Intenzívny  rozvoj baníctva  zaznamenávame od  druhej polovice 13. storočia, v súvislosti s 
príchodom nemeckých kolonistov. Nerastné bohatstvo Slovenského rudohoria vytvorilo predpoklady 
pre ťažbu medených rúd a vzácnych kovov, sústreďujúcu sa do okolia miest Gelnice a Smolníka. 
Železorudné baníctvo naberá na význame až neskôr, v 17.-18. storočí. V ťažbe a spracovaní železnej 
rudy bol  Spiš v Uhorsku po Gemeri  na druhom mieste. Železná ruda sa ťažila  predovšetkým v 
Nálepkove (Vondrišeli), Švedlári, Rudňanoch a Spišskej Novej Vsi. Vyťažená ruda sa spracovávala v 
okolitých hutách a hámroch. V bezprostrednej blízkosti mesta Spišská Nová Ves s ťažbou a 
spracovaním železa boli spojené lokality Bindt a Smižianska Maša. 

 Cieľom práce je na základe archeometalurgického rozboru trosky a finálnych železných 
výrobkov rekonštruovať technológiu redukčného procesu, spracovania vyredukovaného železa do 
finálneho výrobku a pokúsiť sa na základe obsahu stopových prvkov v lokálnych železných rudách  a v 
analyzovaných predmetoch rekonštruovať tok materiálu.  

 

 

2. Ťažba železnej rudy 

 Bindt patril medzi najvýznamnejšie rudné revíry na Spiši. Železná ruda sa tu ťažila už v 15. 
storočí. K výraznemu oživeniu ťažby došlo v polovici 19. storočia zásluhou arcivojvodu Albrechta. 



Vyťažená ruda sa prepravovala povozmi do huty v Liptovskom Hrádku. Novým impulzom pre rast 
ťažby bola výstavba úzkokoľajnej železnice v rokoch 1872-73, po ktorej sa ruda prepravovala z Bindtu 
cez Zadnú dolinu do Markušoviec. Tam sa prekladala na železničné vagóny smerujúce do 
Vítkovických železiarní. Po zavedení mechanického vŕtania v roku 1894 sa ťažba zvýšila na 16-28 000 
ton ročne. V roku 1870 postavili prvú pražiareň, neskôr pribudla mechanická úpravňa a tepelná 
elektráreň. Týmto na ložisku Bindt vznikol malý moderný závod, ktorý praženou železnou rudou 75 
rokov výraznou mierou zásoboval moravské železiarne. Po vyčerpaní zásob železnej rudy v roku 1932 
ťažbu na Bindte ukončili. 
 

 

       Rudňany sa prvýkrát spomínajú  v roku 1360. Zhutňovanie ortute dokazujú nálezy téglikov a 
ohnísk z  18. a 19. storočia. V 19. storočí bola  metalurgia ortute v obci  spojená s Hornouhorskou 
ťažiarskou spoločnosťou. Od roku 1895 patrila miestna ortuťova huta Vítkovickemu  banskému a 
hutnému ťažiarstvu.  V roku 1899 tu  vybudovali na  tento  účel Čermákove pece, ktoré výrazne zvýšili 
produktivitu. V roku 1908 vybudovali rotačnú pec, 1928  novú  prevádzku. Po druhej svetovej vojne 
bol podnik súčasťou Železorudných baní, Spišská Nová Ves. V roku 1964-8 bola ortuťová huta 
prestavaná, v roku 1994 bola výroba ortute ukončená a prevádzka postupne demontovaná [4, 5, 6, 8]. 

 

 

3. Hutníctvo železa v Smižanoch 

 Najstarší písomný záznam o Smižanoch je z roku 1246. Patrili Spišskému  hradu.  V 2. 
polovici 15. storočia sa stali poddanským mestečkom. V lokalite sa našli trosky z výroby alebo 
spracovania železa na hradisku z 1.-2. storočia (púchovská kultúra), z mladšej doby rímskej a z  9.-10. 
storočia. Mimo toho sa našli trosky z výroby železa aj v oblasti hutníckych objektov zo stredoveku. V 
roku 1563 Smižančania a Iliašovčania vtrhli do železiarskych hámrov v smižanskej lokalite Turník, 
ktorú mali v prenájme Spišskonovovešťania a zajali 10 hámorníkov. 

 V r. 1803 dali do prevádzky  železiareň v miestnej časti Maša, majiteľ bol Juraj Csáky. 
Náklady na podnik boli 14000 zlatých. Podnik sa skladal z vysokej pece, dvoch skujňovacích vyhní a 
vykúvacieho  hámra.  Už v roku 1804 produkovala 112 ton železa, vyrábala sa  aj liatina. V roku 1823  
sa vyrobilo 2890 centov (1 cent = 56kg) železa. 

V rokoch 1824-36 sa personál železiarne skladal zo šafára, pisára, kontrolora, majstra pri vysokej peci, 
obsluhovača dúchadiel, obsluhovača vodného kolesa, kováčov, tavičov, kuričov, pridávačov a drvičov 
rudy. 

 V roku 1829 bol podnik ocenený na 29000 zlatých. Od roku 1835 ho  prenajali Csákyovci 
Danielovi Prihradnému a Ľudovítovi Trangousovi. Koncom 40. rokov podnik produkoval okolo 20000 
centov surového železa a liatiny. Zhutňovala sa ruda z rôznych spišských baní, najviac z Gretle. 

 Koncom 40. rokov 19. storočia pribudla v železiarni ďalšia vysoká pec s valcovým 
dúchadlom, poháňaným parným strojom. Drevené uhlie sa kupovalo z Toporca od Görgeyovcov. Huta 
produkovala  surové železo  aj liatinu,  na skujňovanie  sa surové železo vozilo aj do Javoriny. V roku 
1856 bola výroba 50000 centov,  v roku 1869  takmer 80000 centov. Podnik v tom čase zamestnával 48 
robotníkov. Podnik bol v prevádzke do roku 1886  [4, 7, 8]. 

 

 

4. Rozbor nálezov trosky 

 V oblasti bývalej železiarne v koryte Hornádu, asi 200 metrov západne od mosta na ceste 
Smižany - Smižianská Maša sa hojne nachádza troska. Na základe vonkajšieho výzoru ju možno 
zhruba rozdeliť do dvoch skupín: 

A: Vonkajší  výzor: tmavosivá, tvorí ploché bloky vysoké asi 50 mm s bublinami kolmými na  výšku, 
veľkosť blokov asi 100x100  mm. Lom trosky je zelený, po rozomletí trosky pre analýzu na vibračnom 
mlyne je prach svetlosivý s hustotou 1.18g/cm3. Troska obsahuje nehomogénne distribuované 
sulfidické inklúzie, zistené Baumannovým odtlačkom. Výbrus sa pripravil brúsením za sucha s 
následným doleštením diamantovou pastou. Ako zvlhčovadlo sa použil petrolej. Plocha výbrusu je 



sivočierna, v strede zelená. Sklovité kryštály, zistené pri mikroštruktúrnej analýze v zelenej aj 
sivočiernej oblasti boli röntgenovou fázovou kvalitatívnou analýzou identidikované ako wollastonit, 
diopsid a fassait, okrem nich sa vyskytujú  póry a guľovité železné inklúzie. Primárny wüstit sa v 
štruktúre prakticky nenachádza. Typická štruktúra je na obr.1. 

 

 

 

 
 

 
Fig.1 The microstructure of slag A 

 

 

Zloženie trosky:  

 Fec  FeO  SiO2   CaO     MgO   MnO   Al2O3    S          P           B 

 3.9    -     45.5  15.6      8.0       5.28    1.63     0.84      0.057    0.52 

 B - bazicita trosky (CaO+MgO/SiO2 + P2O5) 

Teplota tavenia  trosky sa určovala na vysokoteplotnom mikroskope Leitz-Wetzlar, bez ochrannej 
atmosféry. Teplota mäknutia je 1201oC, teplota tavenia je 1279oC. 

Semikvantitatívna spektrálna analýza: 

Nad 1%: Fe Mn Ca Si, 0.01-1%: Mg Al Sb Zn Co V, 0.0001-0.01%: Ti Ag Cu 

 

 

B: Vonkajší výzor: Na povrchu je svetlosivá, bublinatá, vo vnútri hrdzavohnedá s bielokrémovými 
oblasťami, pórovitá, rozmery ako u typu A. Rozomletím bol získaný svetlosivý prach s hustotou 
1.31g/cm3. Troska prakticky neobsahuje sulfidické inklúzie.  Obsah síry v troske je 0.068%, kým v 
anglických vysokopecných troskách  z 17.-19. storočia  kolísal v rozmedzí 0.01-3% [13, s.126] a v  
súčasných vysokopecných troskách je 0.12-3% [14, s.69, 15, s.144]. Výbrus, pripravený ako u vzorky 
A, je svetlohnedý. Mikroštruktúra je tvorená základnou sivou sklovitou hmotou, so svetlejšími 
pásovitými časticami,  röntgenovou fázovou kvalitatívnou analýzou sa zistila prítomnosť  busmanitu a 
Mn0.8Ca0.2SiO3, vyskytujú sa aj guľovité železné inklúzie a póry. Primárny wüstit sa v štruktúre 
prakticky nenachádza. Typická štruktúra je na obr.2. 
 

 

 

 
 

 
Fig.2 The microstructure of slag B 

 

 

Zloženie trosky:  

 Fec    FeO  SiO2   CaO   MgO   MnO   Al2O3     S        P       B 

 1.2      -    54.2   16.2    3.0      11.2     1.8    0.068  0.045 0.35 



Teplota mäknutia trosky je 1184oC a teplota tavenia 1209oC. 

Semikvantitatívna spektrálna analýza: 

Nad 1%: Fe Mn Ca Si, 0.01-1%: Mg Al Sb Cr V Zn Co Ti, 0.0001-0.01%: Sn Ag Cu 

 

 

Záver: 

 Podľa zloženia  ide v oboch prípadoch o vysokopecnú trosku,  o čom svedčí vysoký obsah 
SiO2 a relatívne nízky obsah CaO a MgO (avšak vyšší ako prirodzený, čo svedčí o ich zámernom 
pridávaní), charakteristické pre trosky z drevenouhoľných vysokých pecí [15, s.144], dokonale 
guľovitý tvar inklúzií železa a nízky obsah fosforu [18]. Pre skujňovaciu trosku, ktorá sa tiež mohla 
vyskytovať v priestoroch huty je charakteristický vysoký obsah wüstitu  [13, s.103, 16,  s.40]. Vysoký 
obsah síry v troske A svedčí o použití minerálneho paliva. Minerálne palivo sa na Spiši vo 
vysokopecnom procese začalo používať až v závere 19. storočia, keď železiareň v Smižanoch už 
neexistovala [1, s.62]. Zistený obsah síry v analyzovanej troske mohol byť preto dôsledkom v literatúre 
neuvedeného, pravdepodobne pokusného použitia minerálneho paliva. 

 

 

5. Rozbor železných predmetov 

 S baníctvom, ale aj hutníckou výrobou v sledovanej lokalite sú zviazané  niektoré zbierkové 
predmety z fondov Múzea Spiša, pobočka Smižany. U všetkých analyzovaných predmetov sa výbrus 
pripravil brúsením na sade vodou zmáčaných brúsnych papierov s následným doleštením diamantovou 
pastou. Výbrusy sa leptali nitalom. Prítomnosť sulfidických inklúzií sa zisťovala Baumannovým 
odtlačkom, nehomogenita v distribúcii fosforu Oberhoffovým leptadlom. Mikrotvrdosť bola meraná 
Hanemannovým mikrotvrdomerom.  

 

 

Kladivo banícke, Smižany 

 Nedatované kladivo s rozmermi 120x20x50 mm je v oblasti plosiek silne zdeformované s 
odštiepeniami materiálu. Rez A je vedený šikmo rohom kladiva  do hĺbky 5mm. 

 Okrem malého množstva izolovaných (sekundárnych?) sulfidických inklúzii sa tieto na reze 
nevyskytujú. Na neleptanom výbruse vidno silne zdeformované inklúzie trosky. 

Mikroštruktúra kladiva je v mieste rezu feritická, silne zdeformovaný až do vláknitej štruktúry, obr.3. 
Priemerná mikrotvrdosť feritických zŕn je 221 (208-225) HV0.05. 

 

 

 

 
 

 
Fig.3 The hammer, heavily deformed structure, ferite grains elongated into fibres 

 

 

Semikvalitatívna spektrálna analýza: 

Nad 1%: Fe Mg,  1-0.01%: Cu Mn Sb Si Ni, 0.0001-0.01%: Ti Sn Ag 

Záver: 



 V domácej výrobe v 19.-20. storočí sa kováčske kladivá robili zo železa s navarenými 
oceľovými údernými plochami [9, s.59]. S analýzami štruktúry starších kladív sa v literatúre 
stretávame zriedka. 

 Absencia sulfidických inklúzií svedčí o redukcii bez použitia minerálneho paliva.  Rez bol 
vedený silne zdeformovanou oblasťou na pracovnej ploche kladiva, prakticky nezachytil deformáciou 
neovplyvnené jadro nástroja. Deformácia je výsledkom používania kladiva. Analýza predmetov  zo 
stredného Slovenska ukázala,  že pracovné plochy  kladív boli nauhličené a zakalené, v mnohých 
prípadoch bola táto vrstva opotrebovaná, čo je pravdepodobné aj v tomto prípade. 

 

 

Banská graca (resp. nástroj na výrobu korýt), Gelnica 

       Nedatovaný nástroj má tvar úzkej motyky s konvexným ostrím. Celková dĺžka je 300mm, dĺžka 
ostria 60 mm, šírka pracovnej časti pri tuľajke 30 mm, výška 15 mm, tuľajka má rozmery 70x30x30 
mm. Rez A je vedený kolmo na ostrie na jeho kraji rovnobežne s osou do hĺbky 10 mm. 

 V materiáli, až na ojedinelý výskyt pri povrchu, sa nenachádzajú sulfidické inklúzie. Na 
neleptanom výbruse vidno nitkovité inklúzie trosky, usporiadané po toku materiálu. Po leptaní 
Oberhoffovým leptadlom vidno prerušovanú pásovú štruktúru svedčiacu o rôznom obsahu fosforu. 

 Mikroštruktúra je martenzitická s malým obsahom troostitu a feritu, obr.4, 5. 
 

 

 

 
 

 
Fig.4 The miner's axe, martensite with ferite grains 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.5 The miner's axe, cutting edge, martensite with ferite grains 

 

 

Mikrotvrdosť  martenzitu  je  717 (669-724) HV0.05, troostitu 500 (488-506) HV0.05. 

Semikvalitatívna spektrálna analýza: 

Nad 1%: Fe, 0.01-1%: Cu Mn Si Mg Sb Ni, 0.0001-0.01%: Sn Ag 

Záver: 

 Nízky obsah síry svedčí o redukcii železa bez použitia minerálneho paliva, vysoká 
homogenita  štruktúry  môže  byť výsledkom skujňovania v pudlovacej  peci. Nástroj bol na celej 



ploche rezu rovnomerne nauhličený a zakalený na martenzit. Asi je to mladší predmet, vyrobený v 19. 
storočí. 

 

 

Dláto,  Rudňany 

 V bani nájdená nedatovaná dvojica dlát (v tvare jednoduchého sekáča) v hrude rudy, bez 
podrobnejšie známych okolností nálezu. Dláta majú  priemer 15 mm, dĺžku 400mm. Sú silne 
skorodované s viditeľnou vláknitou štruktúrou. Rez A je vedený rovnobežne s osou dláta do 
vzdialenosti 28 mm od hrotu. 

 V materiáli nie sú sulfidické inklúzie. Na neleptanom výbruse sa našli inklúzie sivej 
(kováčskej) trosky. Po leptaní Oberhoffovým leptadlom vidno oblasti s rozdielnym obsahom fosforu v 
oblasti zvaru a v tele dláta, kde sa vytvorilo asi 10 nesúvislých pásov s rôznym  obsahom fosforu, 
rovnobežných s osou, ktoré sa končia pri zvare v hrote. 

 Pri  hrote je martenzitická štruktúra s mikrotvrdosťou 1426 (1361-1467) HV0.05, obr.6. Vo 
väčšej vzdialenosti od hrotu sa v martenzite objavuje troostit a ferit, obr.7. Asi 20mm od hrotu je 
mikrotvrdosť martenzitu 767 (744-858) HV0.05, troostitu 356 (328-367) HV0.05. Obsah uhlíka v 
oblasti hrotu dosahuje blízko eutektoidné zloženie, v ostatnom materiáli 0.2- 0.4%. 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fig.6 The miner's chisel, near cutting edge 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig.7 The miner's chisel,  martensite with ferite and troostite grains 

 

 

Semikvalitatívna spektrálna analýza: 

Nad 1%: Fe, 0.01-1%: Cu Si Mn Sb Ni Mg, 0.0001-0.01%: Ag 

Záver: 

       Absencia sulfidických inklúzií svedčí o redukcii bez použitia minerálneho paliva.  Nehomogenity 
v obsahu fosforu sú charakteristické pre železo, vyrobené priamou redukciou (do polovice 19. 
storočia). Na telo dláta s nižším obsahom uhlíka bol navarený hrot z ocele s prakticky eutektoidným 
obsahom uhlíka, zvar je lemovaný väčším množstvom inklúzií.  Po vykovaní bolo dláto zakalené, v 
odobratom materiáli nie sú pozorovateľné znaky popustenia. Nedostatočná kaliaca teplota alebo príliš 
krátka doba výdrže na správnej kaliacej teplote majú za následok nedostatočnú homogenizáciu 



austenitu, tým zvýšenie kritickej ochladzovacej rýchlosti a vznik troostitu, ako aj feritu, prítomých v 
analyzovanej vzorke [12, s. 84]. 

 

 

6. Celkový záver 

Železné rudy v okolí Rudnian obsahujú mimo bežných prímesí ako stopové prvky Co, Cr, Ni, In  
(Rudňany - Droždiak) a Co, Mo, V, Ni (Rudňany - Zlatník). Čo sa týka rúd ťažených v oblasti 
Bindtu a Grétly až na zvýšený obsah Ag výskyt ďalších stopových prvkov literatúra neuvádza 
[17, s.162-174, 184, 207, 212, 544]. Analyzovaná troska zo Smižian (predovšetkým obsah Co, 
V a Cr) mohla pochádzať zo zhutňovania rudy z bezprostredného  okolia.Železné  predmety, 
pochádzajúce zo Spiša spravidla obsahujú Mn, Cu, Ni, Ag, Sn a vo veľkej miere aj Zn, Sb a Pb. 
Toto zloženie je charakteristické predovšetkým pre predmety z údolia Popradu. V údoliach 
Hornádu a Hnilca k uvedeným prvkom pribúda predovšetkým Co, v  menšej miere aj Cr, In a 
V.Analyzované železné predmety neboli pravdepodobne vyrobené zo železa, produkovaného 
železiarňou v Smižanoch. Na ich výrobu mohlo byť použité železo vyrobené niektorou inou 
železiarňou na Spiši. 

Analyzovaná troska pochádza z drevouhoľnej vysokej pece 

Analyzované predmety boli vyrobené najpravdepodobnejšie v 19. storočí technológiami,  
zabezpečujúcimi bežnú  kvalitu. Kladivo bolo v procese používania silne opotrebované. 
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