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Úvod

Problematika získavania energie, najmä elektrickej, 
je v posledných rokoch často diskutovaná téma. Európska 
únia ako celok je viac ako na 50 % závislá od dovozu 
primárnych energetických zdrojov. Preto sa jej energetická 
politika, ako aj energetická politika Slovenskej republiky 
orientuje na zabezpečenie dostatočného množstva 
vlastných zdrojov energie, na diverzifikáciu energetických 
zdrojov a na využívanie environmentálne prijateľných 
technológií (www 1). Vyše 70 % svetovej energie stále 
pochádza z fosílnych palív – neobnoviteľných zdrojov 
energie. Keďže sa predpokladá ďalšie zvyšovanie svetovej 
spotreby primárnych energetických zdrojov, čoraz 
väčší dôraz sa kladie na ich efektívnejšie využívanie. 
Najvyužívanejší domáci zdroj energie v Európskej únii 
aj v Slovenskej republike je uhlie. To je dôvodom stáleho 
záujmu o jeho výskum a zavádzanie nových technológií 
na úpravu a ťažbu. 

Na Slovensko sa dováža asi 90 % primárnych zdrojov 
energie. Náš najvýznamnejší domáci zdroj energie je uhlie. 
Využívanie slovenských ložísk hnedého uhlia zaisťuje 
čiastočnú domácu energetickú sebestačnosť, vedie k stabi-
lizácii národného hospodárstva a znižuje závislosť od dovozu 
(Stratégia energetickej bezpečnosti, 2007; Energetická 
politika SR, 2006). Na Slovenku sa eviduje celkovo 19 
ložísk hnedého uhlia a lignitu a z toho sa ťaží iba 5 ložísk 
(Baláž a Kúšik, 2008). Ostatné ložiská z ekonomických 
alebo technologických dôvodov nevyhovujú kritériám 
využiteľnosti na klasickú ťažbu. Na rentabilitu ťažby ložiska 
okrem ceny suroviny na trhu, stupňa preskúmania ložiska, 

kvality a množstva zásob ťaženej suroviny vplýva aj použitá 
technológia ťažby (Rybár, Cehlár a Tréger, 2000; Rybár  
et al., 2005; Cehlár et al., 2006). Tu sa vytvára široké pole 
pre nové alebo netradičné ťažobné metódy, ktoré môžu 
pomôcť využívať uhoľné ložiská efektívnejšie. Medzi tieto 
netradičné ťažobné metódy patrí aj podzemné splyňovanie 
uhlia (Underground Coal Gasification – UCG).

Podzemné splyňovanie uhlia

Myšlienka podzemného splyňovania uhlia je známa 
už viac ako 100 rokov. Jej začiatky sú späté s vedcami 
Sirom Williamsom Siemensom a Dmitrijom Mendelejevom. 
Počas vývoja a testovania tejto technológie sa realizovalo 
množstvo pokusov v rôznych krajinách sveta s rôznou 
úspešnosťou. Najvýznamnejšie pokusy sa uskutočnili 
v bývalom ZSSR, Austrálii, USA a Španielsku.

Metóda podzemného splyňovania uhlia je založená 
na podzemnom splyňovaní uhlia priamo v ložisku (in situ). 
Princíp vychádza z existencie minimálne 2 vrtov (častejšie 
série vrtov) situovaných do uhoľného sloja, injekčného 
a produkčného. Prostredníctvom injekčného vrtu sa do 
sloja vháňa splyňovacie médium. Druhým, produkčným 
vrtom sa na povrch dostáva vyprodukovaný plyn (obr. 
1). Zápalným bodom – miestom zapálenia – môže byť 
injekčný aj produkčný vrt. Proces podzemného splyňovania 
uhlia je možné podľa Surryho et al. (2004) rozdeliť na 
3 hlavné fázy. V prvej, konštrukčnej fáze je potrebné 
zabezpečiť realizáciu injekčných a produkčných vrtov 
a overiť dostatočnú permeabilitu sloja. Tá je nevyhnutná 
na prúdenie splyňovacieho média. 
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Druhá, operačná fáza sa začína zapálením uhlia. 
Samotný proces splyňovania sa začína až vtedy, keď 
sa splyňovacie médium vtláča do sloja prostredníctvom 
injekčného vrtu a prebiehajú chemické reakcie medzi 
uhlím a splyňovacím médiom (Perkins, 2005). Operačná 
fáza zahŕňa aj riadenie procesu, kontrolu prítokov vody 
a pod. Počas splyňovacieho procesu sa formuje dutina, 
v ktorej ostáva tuhý zvyšok po splyňovaní.

V záverečnej fáze sa likvidujú vrty. V prípade možného 
znečistenia sa pred likvidáciou vrtov odporúča preplách-
nutie dutiny vháňaním vody, aby sa minimalizovalo možné 
znečistenie prostredia a podzemnej vody v okolí vzniknutej 
dutiny. Napriek skončeniu procesu je potrebný monitoring 
vzniknutej dutiny a jej okolia (Surry et al., 2004).

Hlavný produkt je nízko alebo stredne výhrevný 
plyn, ktorého kvalita a kvantita závisí od kvality uhlia, 
typu splyňovacieho média, zvládnutia procesu a pod. 
Pri splyňovaní vzduchom vzniká plyn, ktorý je zmesou 
N2, O2, CO2, CO, H2 a CH4. Jeho výhrevnosť sa pohybuje 
v rozmedzí od 3,72 do 6,71 MJ . Nm–3 a je vhodný 
na výrobu elektrickej energie. Pri splyňovaní kyslíkom 
alebo parou vzniká plyn, ktorý je zmesou O2, CO2, CO, 
H2 a CH4. Jeho výhrevnosť je od 7,45 do 11,18 MJ . Nm–3. 
V súčasnosti prebieha intenzívny výskum využitia tohto 
plynu na skvapalňovanie (Blišťanová in Sasvári et al., 
2007).

Na základe realizovaných pokusov bolo opísaných 
niekoľko výhod podzemného splyňovania uhlia: 

• environmentálne výhody – minimálne zmeny 
na povrchu, nižšie emisie CO2,

• ekonomické výhody – nižšie náklady, nižšia cena 
jednotky elektrickej energie,

• efektívnejšie využívanie ložísk uhlia – technológia 
vhodná pre neekonomické ložiská považované za do-
ťažené, s komplikovanými geologickými podmienkami. 

Obr. 1. Schéma UCG splyňovača.

Fig. 1. The scheme of underground coal gasifier.

Obr. 2. Geografická pozícia záujmovej oblasti.

Fig. 2. Geographic position of studied area.
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Kritériá výberu ložísk uhlia na podzemné splyňovanie

Na základe odborných prác zo zahraničia a skúseností 
z pokusov je možné povedať, že proces podzemného 
splyňovania z pohľadu vlastností ložiska ovplyvňujú najmä 
tieto faktory (Burton et al., 2006; lamb, 1977): 

• hydrogeologické pomery ložiska a sloja,
• tektonické pomery ložiska a sloja,
• vlastnosti sloja – hrúbka, hĺbka a úklon,
• vlastnosti uhlia – kvalitatívne a termické,
• vlastnosti nadložných hornín, 
• prítomnosť plynov v ložisku.
Niektoré krajiny ako napríklad USA, UK, Austrália, 

Rusko a india na základe priameho výskumu – pokusov 
– alebo na základe výskumov z iných krajín prehodnotili 
svoje ložiská uhlia. Kritériá, ktoré použili, boli založené 
najmä na hĺbke a hrúbke sloja, ako aj na množstve a kvalite 
zásob, a to aj napriek tomu, že samotné splyňovanie 
výrazne ovplyvňujú aj ostatné spomínané vlastnosti.  

Tie je potrebné zohľadňovať najmä pri ďalšom posudzovaní, 
keďže ovplyvňujú napríklad rozmiestnenie jednotlivých 
generátorov, odvodňovanie, zvyšovanie permeability, 
vytvorenie ochranných pásiem a pod. 

Na prvotné posúdenie vhodnosti ložiska uhlia na pod-
zemné splyňovanie je potrebné prehodnotiť:

• hĺbku uloženia sloja,
• hrúbku sloja,
• úklon sloja,
• kvalitatívne parametre – výhrevnosť uhlia a popol-

natosť uhlia.

Stanovenie kritérií posúdenia vhodnosti 
ložiska Beladice na UCG

Na základe odporúčaní a skúseností so splyňovaním 
ložísk najmä z USA, Austrálie, Ruska, Veľkej Británie 
a Česka sa spracovali kritériá posúdenia vhodnosti ložiska 
Beladice na UCG. Je potrebné zdôrazniť, že všetky kritériá 

Obr. 3. Odkrytá geologická mapa ložiskovej oblasti Beladice – upravené. 2, 3 – čiastkové poruchy; 4, 6, 7 – odnož nevericko-čeľadického 
zlomu; 5 – čeľadický zlom; 8 – protiklonný zlom (Šarkan et al., 1993).

Fig. 3. Uncovered geological map of Beladice area – modified. 2, 3 – lower-range faults; 4, 6, 7 – Neverice-Čeľadice fault; 5 – Čeľadice 
fault; 8 – antithetic fault (Šarkan et al., 1993). 
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sa spracovali na základe skúseností z iných krajín, pričom 
najvhodnejšie by bolo upraviť kritériá na základe vlastných 
praktických skúseností a vlastných ekonomických 
prepočtov, ktoré zatiaľ, žiaľ, chýbajú.  

Zvolené kritériá sa spracovali na základe prác Boyda 
(1981), Walkera (1999) a spoločnosti Csiro (2006) 
a zohľadňujú bezpečnostné a ekonomické požiadavky. 
Na základe uvedených odborných štúdií a skúseností 
z iných krajín sa zvolili nasledujúce kritické parametre:

• hĺbka sloja minimálne 100 m,
• hrúbka sloja minimálne 2 m,
• popolnatosť maximálne 55 %,
• výhrevnosť v pôvodnom stave minimálne 8 MJ . kg–1.

Ložisko Beladice

Významné ložisko lignitu overil vyhľadávací geologický 
prieskum v sv. časti Podunajskej nížiny v širšom okolí 
Beladíc v priestore obcí Jelenec – Beladice – Čeľadice 
– Malé Chyndice – Dolné Obdokovce – Hosťová (obr. 2). 

Vo vzťahu k lignitovým slojom sa na ložisku vyčlenili 
tieto sedimenty (obr. 3 a 4):

• predneogénne podložie,
• ivanské súvrstvie,
• beladické súvrstvie, 
• volkovské súvrstvie,
• kvartérne sedimenty.
Predneogénne podložie zastihli vrtné práce pri z. 

a sz. okraji ložiskového územia. ivanské súvrstvie 
vrchnopanónskeho veku tvorí podložie pásma bazálnych 
slojov. Pre súvrstvie je charakteristický výskyt svetlosivých 
a sivých ílov, nerovnomerne piesčitých, ktoré sa striedajú 
s jemno- až hrubozrnnými pieskami, ojedinele až štrkmi. 
Polohy pieskov s hrúbkou až do 100 m sa nachádzajú 
v priamom podloží bazálnych slojov najmä v j. a jv. časti 
a sú významný hydrogeologický kolektor.  

Beladické súvrstvie (pont) je vyvinuté na celej ploche 
ložiskového územia. Jeho hrúbka postupne narastá v sme-
roch Z – V a S – J. Najmenšiu hrúbku dosahuje pri sz. 
okraji ložiska a najväčšiu v centrálnej časti. Stratigraficky  
a litologicky môžeme súvrstvie rozdeliť na tri zóny, a to 
spodnú, strednú a vrchnú časť. Spodná časť beladického 
súvrstvia tvorí vlastné slojové pásmo bazálnych slojov. Je 
zastúpené zemito-drevitým lignitom s ílovitými preplást-
kami deliacimi lignit na niekoľko samostatne bilancovaných 
slojov. Smerom od okrajov do centrálnej časti ložiska 
hrúbka slojového pásma narastá a dosahuje až viac ako  
30 m. Celkový vývoj slojového pásma je značne kompli-
kovaný. Nevericko-čeľadický zlom rozdelil pásmo na 2 časti, 
na západnú a východnú kryhu. Západná kryha je oproti 

Obr. 4. Geologické rezy ložiskom Beladice. 1 – kvartérne  
sedimenty; 2 – volkovské súvrstvie; 3 – beladické súvrstvie;  
4 – nadložné sloje; 5 – bazálne sloje; 6 – ivanské súvrstvie;  
7 – predneogénne sedimenty (Šarkan et al., 1993).

Fig. 4. Geological selection of deposit Beladice. 1 – Quaternary 
sediments; 2 – Volkovce Fm.; 3 – Beladice Fm.; 4 – overlying coal 
seams; 5 – basal coal seams; 6 – ivanka Fm.; 7 – pre-Neogene 
sediments (Šarkan et al., 1993). 
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východnej kryhe viac tektonicky porušená. Východná 
kryha zaberá väčšiu časť ložiska. V pásme bazálnych 
slojov bolo vyčlenených 5 slojov – b0, b1, b2, b3 a b4. Sloj b1 
predstavuje sloj s najväčším plošným rozšírením. Hrúbka 
sloja je od 1,3 m do 8,1 m. Sloj b2 je vyvinutý v tesnom 
nadloží sloja b1 a jeho hrúbka sa pohybuje od 1 m do 5,15 m. 
Sloj b3 je vyvinutý v tesnom nadloží sloja b2. Väčšie plošné 
rozšírenie dosahuje len v centrálnej časti ložiska. Jeho 
hrúbka sa pohybuje od 1,15 m do 2,5 m. Sloj b4 je vyvinutý 
len v úzkom pruhu. V ďalších častiach beladického súvrst- 
via bolo vyčlenených ešte 5 nadložných slojov s označením 
n1, n2, n3, n4 a n5. Sloje majú nepravidelný šošovkovitý  
vývoj a len ojedinele dosahujú hrúbku viac ako 2 m.

V strednej časti beladického súvrstvia prevládajú sivé 
a tmavosivé íly, ktoré sa striedajú s polohami jemne piesči-
tých ílov, ílovitých aleuritov a pieskov prevažne šošovkovi-
tého charakteru. Vrchná časť beladického súvrstvia predsta-
vuje jeho najhrubšiu časť. Tvoria ju prevažne modrastosivé 
a zelenkavosivé, nerovnomerne piesčité íly, miestami 
zavápnené. Vo vrchnej časti ílov sú vyvinuté hojné nadložné 
lignitové slojčeky, z ktorých niektoré dosahujú aj bilancovanú 
hrúbku – nadložné sloje. V spodných ílovitých polohách  
lignity zastupuje uhoľný íl alebo uhoľný pigment. 

Volkovské súvrstvie reprezentujú v ložiskovej oblasti 
pestrofarebné žltozelené, žltohnedé a hrdzavo škvrnité 
ílovité sedimenty s premenlivým obsahom piesčitej frakcie 
a vápnitých konkrécií. V íloch sú ojedinele prítomné tenké 
polohy jemno- až strednozrnných pieskov šošovkovitého 
charakteru. 

Kvartérne sedimenty sú v ložiskovom území zastúpené 
hlinou, piesčitou hlinou, miestami polohami eolických 
sedimentov – spraší a sprašových hlín – a aluviálnymi 
náplavmi v údoliach potokov. Najväčšiu hrúbku (do 20 m) 
dosahuje kvartér v oblasti výskytu spraší a sprašových hlín 
(Šarkan et al., 1993). 

Metodika 

Na posúdenie vhodnosti ložiska Beladice na pod-
zemné splyňovanie a na potvrdenie predpokladu nárastu 

Tab. 1 
Podmienky využiteľnosti ložiska na klasickú ťažbu 

(Šarkan et al., 1993) a na UCG
Conditions of utilization of coal deposit for traditional mining 

(Šarkan et al., 1993) and for UCG 

 Bilančné zásoby,  Bilančné zásoby,
 klasická ťažba UCG

Minimálna hrúbka sloja v [m] 2,00 2,00
Minimálna výhrevnosť Qi

r v [MJ . kg–1] 9,63 8,00
Maximálna popolnatosť Ad [%] – 55,00

Obr. 5. 3D model ložiskového 
územia. Ružová – predneogénne 
podložie, zelená – ivanské súvrstvie, 
sivá – beladické súvrstvie, čierna 
– uhoľné sloje.

Fig. 5. 3D model of deposit area. 
Pink – pre-Neogene underlier, green 
– ivanka Fm., grey – Beladice Fm., 
black – coal seam.

zásob uhlia bolo potrebné vytvoriť komplexnú databázu 
prieskumných vrtov s príslušnými ložiskovými údajmi. 
Následne sa podľa empirických vzťahov (Blišťan, 1999; 
Staněk a Kajzar, 2005) prepočítali základné štatistické 
charakteristiky súboru ložiskových údajov, urobil sa 
výpočet zásob a vytvoril 3D model bilančného vývoja 
sloja na klasickú ťažbu. Tejto problematike sa napríklad 
venujú aj práce Staněk (2005) či Staněk, Honěk, 
a Hoňková (2007). Pre rozdielne hraničné podmienky bolo 
potrebné prehodnotiť polohy uhlia v pasportoch vrtov. Ako 
hraničné podmienky sa použili kritériá uvedené v tomto 
článku, kapitola 1.1. Zo získaných údajov sa vypočítali 
štatistické parametre, vypočítali sa zásoby a tieto výsledky  
sa následne porovnali s parametrami pre klasickú ťažbu. 
Zostavili sa 2D a 3D modely bilančného vývoja sloja  
na podzemné splyňovanie. Na zostavenie 2D a 3D 
modelov, ako aj na štúdium rozdielov medzi nimi sa použili 
analytické funkcie profesionálneho softvéru GiS  – ArcGiS 
9.2 od spoločnosti ESRi. 

Metodika prehodnocovania ložiskových údajov 
a výpočtu zásob a jej zdôvodnenie

Predmetom výpočtu zásob bol bazálny sloj b1 
lignitového ložiska Beladice. Výpočet zásob sa urobil 
metódou geologických blokov. Je to metóda vyhovujúca 
na dané účely, pre daný typ ložiska a použitú prieskumnú 
sieť. ložisko Beladice je uložené horizontálne, vyznačuje 
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sa výraznou tektonikou a sloje lignitu majú malú hrúbku. 
Sloj b1 je jeden z najhlbšie uložených slojov s najväčším 
plošným rozsahom. Výpočet zásob sloja b1 sa urobil ako 
jednovariantný, zvlášť pre podmienky klasickej ťažby 
a zvlášť pre podmienky podzemného splyňovania.

Ohraničenie ložiska, resp. blokov sa urobilo na zá-
klade tektoniky a zohľadňuje izolínie minimálnej hrúbky 
sloja, izolínie minimálnej výhrevnosti a maximálnej 
popolnatosti.

Určenie základných parametrov výpočtu zásob

a) Vyhodnotenie polôh vo vrtoch

Vyhodnotenie vhodnej polohy vo vrte (priesečníka vrtu 
so slojom), ktorá by vyhovovala jednotlivým výpočtom 
(klasická ťažba, UCG), sa urobilo na základe zohľadnenia 
stanovených kritérií pre minimálnu výhrevnosť, maxi-
málnu popolnatosť a hrúbku okrajovej vzorky vrátane 
započítateľných preplástkov. Vymedzenie sloja na klasickú 
ťažbu sa urobilo na základe určených podmienok 
využiteľnosti definovaných v záverečnej správe Šarkana 
et al. z roku 1993 (tab. 1).

V prípade klasickej ťažby sa za preplástok považuje 
poloha horniny s výhrevnosťou nižšou ako minimálna 
výhrevnosť okrajovej vzorky a hrúbkou väčšou ako 5 cm. 
Preplástok do 50 cm je započítateľný do hrúbky sloja, ak 
sloj spolu s preplástkom zodpovedá kritériám okrajovej 
vzorky či dielu. Preplástok hrubší ako 50 cm rozdeľuje sloj 
na samostatné lavice, prípadne sloje. 

Vymedzenie sloja na UCG sa urobilo v súlade 
s podmienkami využiteľnosti (uvedené v podzemnom 
splyňovaní uhlia). Preplástok s hrúbkou do 0,6 m 
sa započítal do hrúbky uhoľného sloja. Preplástok hrubší 
ako 60 cm rozdeľuje sloj na samostatné lavice, prípadne 
sloje.

b) Numerické a grafické spracovanie ložiskových údajov

Vstupné údaje na numerické a grafické spracovanie 
údajov:

1. databáza súradníc vrtných priesečníkov uhoľných 
slojov v platnom súradnicovom systéme (S-JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnaní) vrátane negatívnych vrtov;

2. kvalitatívne a kvantitatívne parametre vrtných 
priesečníkov:

Obr. 6. 3D model bázy sloja b1 pri použití podmienok využiteľnosti na klasickú ťažbu.

Fig. 6. 3D model of the base of coal seam b1 applying conditions for traditional mining.



P. Blišťan a M. Blišťanová: Prehodnotenie ukazovateľov využiteľnosti ložísk uhlia na aplikáciu podzemného splyňovania 
(UCG) na príklade ložiska Beladice (Podunajská nížina) 259

• hrúbka sloja [m],
• výhrevnosť [MJ . kg–1],
• popol [%],
• objemová hmotnosť [g . cm–3],
• obsah síry [%],
• obsah vody [%];
3. tektonické členenie ložiskového poľa;
4. topografický podklad.
Po verifikácii a analýze vstupných údajov ako najvhod-

nejší spôsob odhadu priestorovej distribúcie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych parametrov sa zvolila metóda IDW – 
Inverse Distance Weighted. Odhady sa vytvorili pomocou 
modelovacích nástrojov, ktoré sú súčasťou softvéru ArcGiS 
9.2. Pri metóde iDW sa predpokladá, že vplyv nameraných 
bodov na interpolované hodnoty so vzdialenosťou klesá. 
Pri použití iDW uvažujeme tri parametre: 

Sila – vyjadruje veľkosť vplyvu nameraného bodu 
na interpolovanú hodnotu v jej blízkosti. 

Typ okolia – uvažujeme ho pre každý interpolovaný 
bod. Sú dva typy okolia: 

– pevné – je daný pevný polomer, rovnaký pre všetky 
interpolované body. Špecifikovaním minimálneho počtu 
bodov môžeme zaistiť to, že ak sa vo zvolenom polomere  
nenachádza dostatok nameraných hodnôt, zväčší sa na 
takú veľkosť, aby minimálny počet bol splnený. 

– premenné – každý interpolovaný bod môže mať 
inú veľkosť okolia. Na použitie tohto typu okolia sa 
nastaví minimálny počet nameraných hodnôt, ktoré sú 
na interpoláciu daného bodu nutné. Dá sa nastaviť aj 
maximálny polomer, do ktorého sa namerané hodnoty 
hľadajú. Táto metóda obyčajne poskytuje presnejšie 
modely. 

Prekážky – je možné definovať krivku alebo polygón, 
ktorý bude reprezentovať zlom alebo inú prírodnú prekážku 
(Blišťan, 2005). 

Ako výstupná mriežka (GRiD), používaná na následné 
numerické a grafické vyhodnotenie údajov, sa pre všetky 
ložiskové parametre zvolila pravidelná sieť 10 x 10 m. Na 
okontúrovanie sloja sa okrem bilančných priesečníkov 
využili aj nebilančné a negatívne vrty, pričom na SZ a JV 
sa bilančné časti vymedzili západným, resp. východným 
okrajovým zlomom. 

V prostredí ArcGiS 9.2 sa zo vstupných hodnôt urobil 
odhad sledovaných parametrov. Objemová hmotnosť 
sa vypočítala z regresnej rovnice určenej na základe 
výsledkov štatistickej korelácie medzi objemovou 
hmotnosťou a hodnotou obsahu popola (Blišťan a Kondela, 
2001). Regresná rovnica má tvar:

y = 1,075 + 0,008 873 . x,

Obr. 7. 3D model hrúbky sloja b1 pri použití podmienok využiteľnosti na klasickú ťažbu.

Fig. 7. 3D model of thickness of coal seam b1 applying conditions for traditional mining.
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Obr. 8. 3D model obsahu popola v sloji b1 pri použití podmienok využiteľnosti na klasickú ťažbu.

Fig. 8. 3D model of ash content in coal seam b1 applying conditions for traditional mining.

kde premenná x je obsah popola. Priradením jednotkovej 
plochy (100 m2) ku každému gridovému bodu (bunke rastra) 
a vynásobením výškou mikrobloku predstavujúcou hrúbku 
ložiska v danom mieste sa vypočítal objem mikroblokov. Na 
tieto výpočty sa použila mapová algebra, ktorú štandardne 
ponúka ArcGiS 9.2.

c) Výpočet kubatúry zásob

Kubatúra zásob sa vypočítala na základe súčtu 
objemov mikroblokov v ložisku, ohraničených na základe 
kritérií využiteľnosti izolíniami bilančnej hrúbky ložiska. 

d) Množstvo zásob

Množstvo zásob sa vypočítalo podľa empirického 
vzťahu (Blišťan a Kondela, 2001) ako násobok kubatúry 
a objemovej hmotnosti g:

Q = V . g ,
kde V je kubatúra bloku zásob,
g je objemová hmotnosť t/m3.

e) Výpočet priemernej výhrevnosti Qi
r, popolnatosti Ad, 

obsahu vody W a obsahu síry S

Tieto parametre sa vypočítali taktiež metódou iDW 
v prostredí ArcGiS 9.2 v sieti 10 x 10 m. 

Model ložiska podľa kritérií využiteľnosti 
na klasickú ťažbu

Spracovanie ložiskových údajov podľa kritérií 
využiteľnosti na klasickú ťažbu

Podkladom na zostavenie modelu ložiska boli údaje 
zo 70 prieskumných vrtov, z ktorých 50 bolo pozitívnych. 
Na základe údajov v pasportoch prieskumných vrtov 
situovaných v záujmovom území sa vytvoril základný 
údajový súbor. Pre jednotlivé vrtné jadrá sa podľa pozície 
ústia vrtov a ich orientácie vypočítali priestorové súradnice 
každého vrtného jadra.

Štatisticky sa vyhodnotili iba údaje z bazálneho sloja 
b1. Spracovalo sa 13 parametrov uhlia, a to hrúbka sloja, 
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celková voda, pôvodný popol, popol v sušine, spalné teplo 
horľaviny, pôvodná výhrevnosť, výhrevnosť v bezvodom 
stave, obsah prchavej zložky, obsah síry a arzénu v sušine. 
Konečný údajový súbor určený na štatistické spracovanie 
obsahoval okolo 700 vzoriek s priestorovými súradnicami. 
Výsledky štatistickej analýzy pre sloj b1 sú v tab. 2. Hranice 
slojov sa vymedzili na základe podmienok využiteľnosti, 
definovaných pre klasickú ťažbu podľa záverečnej správy 
Šarkana et al. z roku 1993.

Vytvorenie modelu ložiska podľa kritérií 
využiteľnosti na klasickú ťažbu

Digitálne sa spracovali topografické mapy územia 
v mierke 1 : 10 000, mapy prieskumných prác v mierke  
1 : 10 000, geologická mapa a geologické rezy v mierke  
1 : 10 000. Mapy sa digitalizovali v prostredí CAD systému 
MicroStation v reálnych 3D súradniciach v JTSK systéme 
a následne importovali do prostredia GiS (obr. 5). Z týchto 

Obr. 9. 3D model výhrevnosti sloja b1 pri použití podmienok využiteľnosti na klasickú ťažbu.

Fig. 9. 3D model of heating value of coal seam b1 applying conditions for traditional mining.

Tab. 2 
Štatistické parametre sloja b1

Statistic parameters of coal seam b1

 Hrúbka [m] Obsah vody [%] Obsah popola [%] Výhrevnosť [MJ . kg–1] Obsah síry [%]

 Počet analýz 50 50 50 50 50
 Minimum 1,00 24,49 14,15 6,39 1,35
 Maximum 8,10 41,28 55,70 14,28 17,21
 Aritmetický priemer 3,66 30,17 36,22 10,20 3,57
 Smerodajná odchýlka 1,92 3,38 8,55 1,81 2,45
 Koeficient variácie 0,27 0,48 1,22 0,26 0,35
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údajov sa vytvoril digitálny model terénu (DTM – obr. 5) 
doplnený o priestorový „model geologickej stavby“ 
zostavený z geologických rezov. Model je doplnený aj 
o 3D zobrazenie siete prieskumných vrtov s vyznačením 
jednotlivých litologických typov v profile vrtu.

Modelovanie morfometrie a kvalitatívnych parametrov 
sloja b1 sa realizovalo v prostredí ArcGiS. Zostavili 
sa modely bázy sloja b1, hrúbky sloja, popolnatosti  
a výhrevnosti.

Pri modelovaní bázy sloja sa zohľadnili známe 
tektonické línie (obr. 3 a 5). Výsledné modely sú 
prezentované v 3D zobrazení v prostredí ArcGiS – 
ArcScene (obr. 6 – 9). 

Model ložiska pre podmienky využiteľnosti na UCG

Prehodnotenie a spracovanie ložiskových údajov 
podľa kritérií využiteľnosti na UCG

Pre potreby modelovania bilančného vývoja sloja  
v zmysle podmienok využiteľnosti na podzemné splyňo-
vanie uhlia sa prehodnotilo všetkých 50 pozitívnych vrtov, 
a to uhlia na podzemné splyňovanie. Po prehodnotení je 
možné spôsobom uvedeným v časti kritériá výberu ložísk 
konštatovať, že hranice sloja sa menili z týchto dôvodov: 

Obr. 10. 3D model bázy sloja b1 podľa kritérií využiteľnosti na UCG.

Fig. 10. 3D model of the base of coal seam b1 applying criteria for UCG.

• možné spojenie viacerých slojov,
• rozšírenie hraníc sloja b1 o nadložie, prípadne 

podložie.
Zmena hraníc sloja b1 sa potvrdila v 8 vrtoch, z toho 

v 6 prípadoch pre spojenie slojov (VBE9, VBE20, VBE31, 
VBE46, VBE48, VBE49) a v 2 prípadoch pre rozšírenie sloja 
o nadložné uhoľné íly (VBE22, VBE36). Porovnanie novej 
hrúbky sloja, preklasifikovanej podľa kritérií využiteľnosti 
na UCG, a starej hrúbky v zmysle podmienok využiteľnosti 

Tab. 3  
Zmeny hrúbky sloja b1 po prehodnotení
Differences of thickness of coal seam b1 

after reappraiseal 

Číslo  Hrúbka b1  Prehodnotená  Zmena
vrtu [m] hrúbka b1 [m] [m]

VBE09 2,45 6,35 +3,90
VBE20 2,10 7,85 +5,75
VBE22 4,35 4,95 +0,60
VBE31 6,30 8,95 +2,65
VBE36 3,15 3,60 +0,45
VBE46 3,40 4,70 +1,30
VBE48 2,90 4,30 +1,40
VBE49 3,00 6,40 +3,40
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na klasickú ťažbu je v tab. 3. Hrúbka sloja v uvedených 
vrtoch vzrástla o 0,45 m až 5,75 m.

Pre nové vymedzenie slojov sa následne vypočítali zá-
kladné štatistické parametre. Výsledky štatistickej analýzy 
týkajúce sa preklasifikovaného sloja b1 sú v tab. 4.

Vytvorenie modelu ložiska podľa kritérií 
využiteľnosti na UCG 

Model ložiska na podzemné splyňovanie uhlia sa vytvoril 
rovnakým postupom ako model na klasickú ťažbu. Ako 
vstupné údaje sa použili prehodnotené údaje. Modelovanie 

morfometrie ložiska a parametrov kvality sloja b1 sa taktiež 
realizovalo v prostredí ArcGiS. Výsledkom sú modely bázy sloja 
b1, hrúbky sloja, popolnatosti a výhrevnosti. Pri modelovaní 
bázy sloja b1 sa aj v tomto prípade zohľadnili známe tektonické 
línie. Výsledné modely sú opäť prezentované v 3D zobrazení 
v prostredí ArcGiS – ArcScene (obr. 10, 11, 12 a 13).

Porovnanie modelov a výsledkov výpočtu

Na základe modelov na obr. 6 až 9 a obr. 10 až 13 
sa vytvoril 2D a 3D model bilančného vývoja na klasickú 
ťažbu a na UCG (obr. 14). Kvôli porovnaniu je na obr. 14 

Tab. 4 
Štatistické parametre preklasifikovaného sloja b1
Statistic parameters of reclassified coal seam b1

 Hrúbka [m] Obsah vody [%] Obsah popola [%] Výhrevnosť [MJ . kg–1] Obsah síry [%]

Počet analýz 50 50 50 50 50
Minimum 1,00 24,48 14,14 6,39 1,31
Maximum 8,95 41,28 55,70 14,27 18,40
Aritmetický priemer 4,06 30,04 36,93 10,00 3,84
Smerodajná odchýlka 2,14 3,38 8,47 1,76 3,23
Koeficient variácie 0,30 0,48 1,21 0,25 0,46

Obr. 11. 3D model hrúbky sloja b1 podľa kritérií využiteľnosti na UCG.

Fig. 11. 3D model of the thickness of coal seam b1 applying criteria for UCG.
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zelenou a žltou farbou zvýraznený nárast bilančnej plochy 
sloja v prospech podzemného splyňovania. Ako vidieť 
z obrázka, oblasť bilančného vývoja sloja b1 pri zohľadnení 
kritérií využiteľnosti na UCG by bola väčšia. 

V prípade klasickej ťažby s použitím kritérií podľa tab. 1 
(Šarkan et al., 1993) je objem vypočítaných geologických 
zásob sloja b1 149 185 kt. V prípade ťažby metódou UCG 
s použitím prehodnotených údajov je objem vypočítaných 
geologických zásob 200 487 kt. Nárast zásob v prospech 
ťažby ložiska technológiou UCG je 34 % (tab. 5).

Obr. 12. 3D model obsahu popola v sloji b1 podľa kritérií využiteľnosti na UCG.

Fig. 12. 3D model of ash content in coal seam b1 applying criteria for UCG.

Tab. 5  
Vyhodnotenie zmeny parametrov ložiska Beladice pre jednotlivé 

technológie ťažby
Evaluation of change of parameters of coal deposit Beladice 

for both technology

 Klasická  ťažba  Zmena 
 ťažba UCG [%]

Priemerná hrúbka [m] 3,66 4,06 +10,9
Priemerný obsah popola [%] 36,22 36,93 +1,9
Priemerná výhrevnosť [MJ . kg–1] 10,20 10,00 –2,0
Zásoby [kt] 149 185 200 487 +34,4

Záver

Možnosť zvýšenia využitia domácich zdrojov energie 
je po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie veľmi 
často diskutovaná problematika. Podzemné splyňovanie 
uhlia patrí medzi technológie, o ktoré je v EÚ záujem, preto-
že sa zaraďujú medzi tzv. čisté technológie (Walker, 1999; 
lintnerová, 2002). Jeho použitie sa javí ako perspektívne 
aj na európskych ložiskách. Podzemné splyňovanie sa už 
odskúšalo na desiatkach európskych ložísk a v roku 1962 
aj na jednom slovenskom ložisku – lakšárska Nová Ves.  
S vývojom vrtnej techniky v posledných rokoch (predo-
všetkým usmernených vrtov) sa záujem o technológiu 
podzemného splyňovania uhlia zvýšil. V niektorých kra-
jinách boli ložiská uhlia, prípadne aj lignitu už prehodnotené 
s ohľadom na možnosť ich podzemného splyňovania. 

Z výsledkov prác prezentovaných v tomto článku 
jednoznačne vyplýva, že sloj vymedzený na základe kritérií 
vhodnosti na klasickú ťažbu ako vhodný ešte nemusí byť 
vyhovujúci aj na podzemné splyňovanie uhlia. ide najmä 
o minimálnu hrúbku, minimálnu výhrevnosť a maximálnu 
popolnatosť, ale aj o definovanie parametrov preplástkov 
a deliacej vrstvy, ktoré sú pri podzemnom splyňovaní uhlia 
iné ako pri klasickej hlbinnej ťažbe. Pri prehodnocovaní  
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sa obyčajne „posúvajú“ hranice slojov. Sú dôležité 
pre samotné posudzovanie využiteľnosti, ale aj pre 
posudzovanie pomeru hĺbky uloženia sloja k hrúbke sloja, 
ktorý má vplyv na vznik poklesov pri „ťažbe“ podzemným 
splyňovaním. 

Prehodnotením kritických ložiskových parametrov 
ložiska hnedého uhlia Beladice ako hĺbka, hrúbka, 
minimálna výhrevnosť a maximálna popolnatosť v zmysle 
kritérií vhodnosti na UCG sa ukázalo, že ložisko Beladice 
spĺňa základné podmienky na podzemné splyňovanie. 

Obr. 13. 3D model výhrevnosti sloja b1 podľa kritérií využiteľnosti na UCG.

Fig. 13. 3D model of heating value of coal seam b1 applying criteria for UCG.

Obr. 14. 2D a 3D model s bilančným vývojom sloja b1 pre jednotlivé technológie. 1 – vhodné na UCG (žltá a zelená farba), 2 – vhodné 
na klasickú ťažbu (žltá farba). 

Fig. 14. 2D and 3D models depicting economically perspective parts of the coal seam b1 for particular technologies. 1 – suitable for UCG 
(yellow and green colours), 2 – suitable for traditional mining (yellow colour).
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Pri detailnejšom posudzovaní vhodnosti ložiska je však 
potrebné zamerať sa aj na ďalšie dôležité charakteristiky 
ako tektonika či prítomnosť podzemnej vody a pod.

Na základe výsledkov z Beladíc je možné pred-
pokladať, že časť slovenských ložísk vyhovuje špecifickým 
kritériám na použitie technológie UCG. ich zaradenie 
(preklasifikovanie) do tejto kategórie si však vyžaduje 
ďalšie detailnejšie posudzovanie. Tieto pozitívne výsledky 
jednoznačne poukazujú na potrebu prehodnotenia  
všetkých slovenských ložísk lignitu a hnedého uhlia 
predovšetkým z pohľadu perspektívy možného využitia 
technológie UCG v blízkej budúcnosti aj na Slovensku.

Tento príspevok vznikol s finančnou podporou grantovej agentúry 
VEGA v rámci riešenia grantovej úlohy č. 1/0162/08.
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Slovak Republic is poor in primary energy sources. Approximately 
90 % of primary energy sources are imported. The most important 
domestic energy sources are coal and lignite. in register of Slovak 
deposits 19 deposits of coal and lignite are registered and only 
5 of them are actually mined (Baláž and Kúšik, 2008). it is the 
reason of seeking for a new technology for economic use of coal 
deposits. Underground coal gasification (UCG) belongs to clean 
coal technologies and it is suitable for non-economic deposits too. 
The UCG was already tested in one Slovak deposit – lakšárska 
Nová Ves in 1962.

For first appraisal the following parameters are important; 
characterizing coal seam (depth, thickness, dip; Burton et al., 
2006). Using experiences from USA, Austria and Great Britain 
the criteria for appraisal were compiled and used for reappraisal 
of deposit Beladice. This important deposit of lignite is located in 
north-eastern part of Danube Basin (Fig. 2). 

The complex database about deposit was prepared for 
appraisal of lignite deposit for UCG. it confirmed the increase 

the reserves favouring UCG. Because of complicated geological 
setting of the deposit, for appraisal and modelling only one seam 
was selected – b1. From the data from the coal seam b1 statistic 
parameters were calculated, which satisfied for traditional mining 
methods and consequently for UCG technology. There were 
prepared 2D and 3D models of economic evolution of coal seam 
for both methods (Fig. 14). The models were prepared using 
analytic tools of ArcGiS. The result of the calculation was an 
increase of coal reserves by approximately 34 % favouring  UCG 
technology (Tab. 5).

The presented results in this article indicate that parameters 
of coal seam are different for both technologies. The main different 
areas are minimal heating value, minimal content of ash and 
thickness of clay bed. The appraisal of coal seam usually changes 
limits of coal seam. On the ground of our study, some coal or 
lignite deposits may satisfy the UCG technology. These positive 
results show that detail research is necessary for appraisal of 
particular coal deposit for a new technology (Blišťanová, 2008).

The appraisal of economic indicators of coal deposits for underground coal 
gasification in the case of Beladice lignite deposit (Danube Basin, Slovakia)


