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Efektívne ekologické využívanie nerastných surovín a technológie 
v prospech ochrany životného prostredia
Effective ecological use of raw material and technologies contributing to environmental 
protection

Abstract: The specialized division of Applied Technology of Industrial Minerals was established in 1973. Until recent it successfully solved 
more than 100 projects dealing with effective and economic elaboration of following industrial minerals: tourmaline-bearing raw material, 
bentonites, zeolites, diatomites, pumice tuffs, graphite, talc and magnesite, high-percentage limestones, quartzy sand, kaolin and other ceramic 
raw material. Concerning ores, the research was focussed on complex Cu-Fe-Sb-Ag ore, Sb-Au and Hg ores, Pb-Zn-Cu ore, W ore and ore 
containing Au, trace and precious metals.

In the field of environmental geology the very positive results were achieved in decontamination of polluted water by means of the natural 
sorbents and in liquidation of CO2 by carbonatization of other harmful waste material – asbestos-bearing ultramafic rocks, fly ash, slags or older 
ecologically unsuitable building material.

The methodology how to liquidate CO2 using other waste material with simultaneous origin of the high-quality carbonates usable in 
industry (paper, rubber and chemical industry, paintings etc.) was optimized using the high pressure reactor Parr 4540, allowing to combine the 
temperature-pressure parameters, or to default the isothermic or isobaric reaction paths. The unique is also the possibility of the whole pH range 
(1 – 12) of reaction, being allowed by the zirconium reaction vessel. 

Vytvorenie špecializovaného pracoviska aplikovanej 
technológie nerastných surovín v Geologickom prieskume, 
n. p., v roku 1973 bolo podmienené zistením osobitostí 
niektorých druhov nerastných surovín na Slovensku 
a potrebou ich komplexného technologického zhodnotenia 
a priemyselnej aplikácie.

Počas niekoľkých desaťročí existencie pracovisko riešilo 
vyše 100 výskumných úloh technologického charakteru. Týkali 
sa najmä nerudných surovín – turmalínovcov, bentonitov, 
zeolitov, diatomitov, pemzových surovín, grafitu, talkovo-
-magnezitových hornín, vysokopercentných vápencov, 
kremenných pieskov a štrkopieskov, kaolínov a väzných 
keramických surovín. V oblasti problematiky rudných surovín 
bol výskum zameraný na komplexné Cu-Fe-Sb-Ag rudy, 

Sb-Au a Hg rudy, Pb-Zn-Cu rudy, W rudy a rudy obsahujúce 
Au, stopové a vzácne prvky a drahé kovy.

V priebehu ostatných desiatich rokov pracovisko 
v súlade s aktuálnymi požiadavkami environmentálnej 
geológie reaguje na potreby ochrany životného prostredia 
(predovšetkým ochrany vôd) pred kontaminujúcimi zložkami, 
a to formou testovania ekologických sorbentov na báze 
prírodných materiálov. 

Od roku 2007 pracovisko úspešne zvládlo likvidáciu CO2 
z emisií metodikou minerálnej sekvestrácie so zneškodnením 
aj iných environmentálne škodlivých substancií – napr. 
ultramafických hornín z háld po ťažbe chryzotilového 
azbestu – a priemyselného odpadu – popolčeka, trosky 
či ekologicky nevhodných stavebných materiálov.
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Všetky technologické, environmentálne a iné špeciálne 
práce sa realizujú na 65 prístrojoch a zariadeniach 
v laboratóriách prípravných prác, suchej a mokrej úpravy, 
gravitačnej, flotačnej a elektromagnetickej úpravy, chemickej 
úpravy, v laboratóriách odvodňovania, sušenia a termických 
procesov, v laboratóriu mikroskopovania, rtg. laboratóriu 
a v laboratóriu vysokotlakového reaktora.

Pracovisko, opierajúc sa o svoj odborný potenciál, dlho-
ročné skúsenosti a kvalitné prístrojové vybavenie, ponúka 
spoluprácu štátnym inštitúciám, akciovým spoločnostiam, 
spoločnostiam s r. o. či súkromným podnikateľom v nasledu-
júcich oblastiach:

Obr. 2. Časť technologických zariadení ŠGÚDŠ – ATNS využívaných 
pri laboratórnom výskume likvidácie CO2 metodikou minerálnej 
sekvestrácie. Foto Z. Németh.

Fig. 2. Part of technological facilities of ŠGÚDŠ – ATNS, applied for 
laboratory research of CO2 liquidation by the methodology of mineral 
sequestration. Photo Z. Németh.

Obr. 1. Pracovníci ŠGÚDŠ – ATNS Ľ. Kovaničová, K. Čechovská 
a Ľ. Tuček v chemickom laboratóriu pri sorpčných skúškach. Foto Z. 
Németh.

Fig. 1. The ŠGÚDŠ – ATNS laboratorians Ľ. Kovaničová, K. Čechovská 
and Ľ. Tuček in the chemical laboratory performing sorption tests. 
Photo Z. Németh.

Obr. 3. Kalcit ako produkt reakcie CO2 a popolčeka metódou 
karbonatizácie.  Foto P. Bačo.

Fig. 3. Calcite being a product of CO2 and fly ash reaction by the 
methodology of carbonatization. Photo P. Bačo.

Technologický výskum a úprava nerastných surovín

Táto oblasť zahŕňa nielen základný laboratórny výskum 
vlastností nerastných surovín, ale aj sekundárnych, 
odpadových, netradičných a špeciálnych materiálov až po ich 
modelové overovanie a aplikáciu:

– výskum podmienok a možností úpravy a praktického 
využitia hornín a surovín v rôznych odvetviach hospodárstva, 
kde sa vytvárajú produkty s vysokou pridanou hodnotou, 
a pri ochrane a tvorbe životného prostredia,

– výskum mineralogických, fyzikálnych, chemických 
a technologických vlastností úpravou a zušľachťovaním 
vlastností, zvyšovaním účinnosti, prípravou a testovaním 
produktov, hodnotením efektívnosti využitia a formou 
technicko-technologicko-ekonomického posudzovania.

Problematika ochrany a tvorby životného prostredia

Táto oblasť činnosti zahŕňa výskum surovín a hornín 
použiteľných na:

– ekologické sorbenty toxických a ťažkých prvkov 
a organických polutantov z vôd, 

– úpravu pH vôd,
– zachytávanie NH4+ iónov a amínov z vôd, fosfátov 

a rozliatych nebezpečných anorganických a organických 
kvapalín,

– náplne do statických a prietokových filtrov a ekolo-
gických čistiacich hmôt a stavebných liatych ekomateriálov,

– plnivá pri výrobe umelých hmôt, gumy a papiera a do 
ekologických náterových farieb a omietok. 

V roku 2007 sa v ŠGÚDŠ – ATNS začal úspešný 
výskum likvidácie CO2 metodikou minerálnej sekvestrácie 
(karbonatizácie) s využitím otáčavého nízkotlakového 
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reaktora a následne vysokotlakového reaktora PARR 4540. 
Vysokotlakový reaktor umožňuje ľubovoľne kombinovať 
teplotno-tlakové parametre či nastaviť izotermické alebo 
izobarické priebehy reakcií. Konštrukcia reaktora umožňuje aj 
miešanie suspenzií počas reakcie. Ovládanie reaktora môže 
byť plne manuálne alebo plne riadené digitálnou jednotkou 
s registráciou časového priebehu P-T-t parametrov reakcie 
a otáčok miešadla. Tlakovanie sa realizuje vysokovýkonným 
priemyselným kompresorom a boostovacím čerpadlom. 

Experimentálne možnosti reaktora:
– maximálna prevádzková teplota 250 °C (limitná 350 °C),
– maximálny prevádzkový tlak 16,5 MPa (limitný 

20,0 MPa),
– nastaviteľné otáčky miešadla 0 až 670 ot . min–1,
– v prípade potreby exotermických (endotermických) 

reakcií možnosť chladenia (ohrevu) suspenzie v reaktore,
– aplikovanie pH reakcií v rozsahu od 1 do 12 

je umožnené používaním reakčnej nádoby zo zirkónia 
[v reakčnej nádobe možnosť úpravy pH použitím HCl, H2SO4, 
HNO3, H2CO3, CH3COOH, resp. NaOH, KOH, Ca(OH)2 
a Na2CO3],

– technicky unikátne riešenie umožňuje odber kvapalných 
vzoriek aj priamo počas vysokotlakového reakčného procesu.

Súčasný výskum v reaktore PARR 4540 je východiskom 
vytvárania technologických schém a realizačných projektov 
v modelovom, poloprevádzkovom a prevádzkovom meradle 

pre podniky, ktoré budú musieť znižovať emisie CO2. 
V konečnom dôsledku bude príspevkom k zníženiu množstva 
priemyselného CO2 emitovaného do ovzdušia, k spomaleniu 
globálneho otepľovania a k zníženiu množstva skladovaných 
odpadových materiálov priemyselných odvetví. Reaktor PARR 
4540 má univerzálne využitie aj v experimentálnej minera-
lógii, petrológii a modelovaní geologických, geochemických 
a hydrotermálnych procesov. V tejto problematike sa rozbieha 
výskumná spolupráca s ústavmi SAV a špecializovanými 
pracoviskami univerzít. 

Príklady úspešnej spolupráce:

U. S. Steel, s. r. o., Košice, GEO Slovakia, s. r. o., Košice, 
ENERGOGAZ, a. s., Košice, URANPRES, s. r. o, Spišská Nová Ves, 
VSK Mineral, s. r. o., Košice, Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., 
Kremnica, KERKO, a. s. – LB Minerals, a. s., Košice, KOVOHUTY, a. 
s., Krompachy, ŽELBA, a. s., Spišská Nová Ves, ENVIGEO, s. r. o., 
Banská Bystrica, GEL, s. r. o. – Bel NOVAMANN, s. r. o., Turčianske 
Teplice, NERAST, s. r. o., Žilina, PROGEO, s. r. o., Žilina, DOLVAP, 
s. r. o., Varín, ALLDECO, s. r. o., Jaslovské Bohunice, SABAR, 
s. r. o., Markušovce, QUARK, s. r. o., Lučenec, QUALIFORM, s. r. o., 
Bratislava, PIDECO CGF, s. r. o., Košice, SILICON, s. r. o., Dobšiná, 
Vsl. ťažobná spoločnosť, s. r. o., Banská Bystrica, POWEL Anti, s. r. 
o., Prešov, ALAS Slovakia, s. r. o., Bratislava, VILLARD, združenie 
pre rekonštrukciu a opravu pamiatok Bratislava, HS – INGREAL, 
a. s., Košice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
Bratislava, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Univerzita 
veterinárskeho lekárstva Košice, Ústav geotechniky SAV Košice, 
Technická univerzita Košice, Česká geologická služba Praha.

Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej 
spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti

Joint Geological Congress of the Slovak Geological Society 
and the Czech Geological Society

Bratislava 30. 9. – 4. 10. 2009

Abstract: The contribution reports the Joint Geological Congress of the Slovak Geological Society and the Czech Geological Society held 
in Bratislava on 30. September – 4. October 2009. The scientific program, focussed on regional geology, stratigraphy, paleontology, applied 
geology, geoinformatics and geological survey by the remote sensing, geotourism, urbar geology and didactics in geology, has encompassed 
111 contributions. The scientific sections were followed by the field excursions presenting geological phenomena in the Malé Karpaty Mts. 
The congress started a new tradition of joint congresses of both geological societies with planned two-years periodicity.

Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej 
spoločnosti (SGS) a Českej geologickej spoločnosti (ČGS) 
sa uskutočnil v dňoch 30. 9. – 4. 10. 2009 v Bratislave. Bol 
to prvý spoločný kongres SGS a ČGS po vstupe Slovenskej 
republiky a Českej republiky do Európskej únie. Nasledoval 
po štyroch samostatných kongresoch Slovenskej geologickej 

spoločnosti, ktoré sa uskutočnili v Spišskej Novej Vsi (1995), 
v Bratislave (1997), v Banskej Štiavnici (2001) a na lokalite 
Medvedia hora pri Zemplínskej šírave (2005). 

Garantmi kongresu za Slovensko boli Ľ. Hraško, 
D. Plašienka a J. Michalík, za Českú republiku Z. Venera, 
P. Kraft a V. Cílek. Členmi organizačného výboru za SGS boli 


