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a kvartérneho vulkanizmu Západných Karpát (J. Lexa a V. 
Konečný), permo-karbónsky vulkanizmus v centrálnej Európe 
(M. Awdankiewicz), pieninské bradlové pásmo (D. Plašienka), 
vzácnoprvkové litofilné minerály Západných Karpát (P. Uher 
et al.) a príklady kontaminovaného prostredia v dôsledku 
banských a úpravárenských činností (V. Ettler et al.).

Ďalšie prednášky v dňoch 23. – 25. 9. 2011 boli rozdelené 
do dvanástich prednáškových blokov a stretli sa s veľkým 
záujmom účastníkov (obr. 6). Prezentácie nových výsledkov 
geologického výskumu Západných Karpát boli sústredené 
aj v samostatnej sekcii (obr. 7). Vo večerných hodinách dňa 
23. 9. 2011 sa v Monínci uskutočnil spoločenský večierok so 
živou hudbou a táborákom. 

Nasledujúci deň – 24. 9. 2011 – boli celodenné prezentácie 
obohatené popoludňajšou exkurziou do oblasti bývalých 
baní v Příbrami s návštevou mineralogického a banského 
múzea v areáli Ševčinskej bane. Po prehliadke exponátov 
nasledovala neformálna diskusia, spojená s pohostením (obr. 
8 – 10). Atrakciou bola tiež jazda banským vlakom v obytnej 
časti mesta Príbram po obnovenom moste nad ulicou Pod 
Kovárnami k portálu dnes už neaktívnej Ševčinskej štôlne.

Kongres bol ukončený v poludňajších hodinách 25. 9. 2011, 
pričom predsedovia Českej a Slovenskej geologickej 
spoločnosti zhodnotili jeho priebeh a prednášatelia vyzvaných 
prednášok boli odmenení (obr. 11 a 12). L. Šimon informoval 

účastníkov o najbližšom spoločnom geologickom kongrese 
SGS a ČGS, ktorý sa uskutoční v rámci dvojročnej periodicity 
v roku 2013 na Slovensku.

Širokospektrálnosť prezentovaných geologických tém 
dokumentuje aj Zborník abstraktov (redaktori K. Verner, P. 
Budil a D. Buriánek), zahŕňajúci 97 príspevkov. Vysoká účasť 
v súčasnosti aktívnych českých a slovenských geológov na 
kongrese, ktorý sa konal v malebnom prírodnom prostredí 
Sedleckej kotliny, a bohatý exkurzný a spoločenský program 
zdôrazňujú opodstatnenosť spoločných geologických 
kongresov ako významných vedeckých a spoločenských 
podujatí oboch geologických spoločností.

Poďakovanie za úsilie a čas venovaný organizácii 
otvoreného geologického kongresu patrí na českej strane 
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Barbore Dudíkovej-Schulmanovej a Vojtechovi Janouškovi 
z ČGS, Oldřichovi Fatkovi z PřFUK Praha, Blanke Čížkovej 
z ČGS. Českí organizátori poďakovali za pomoc aj slovenským 
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Zoltánovi Némethovi zo ŠGÚDŠ a Pavlovi Uherovi z PriF 
UK Bratislava. Poďakovanie za finančnú pomoc patrí tiež 
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CZ, spol. s r. o. a Czech Oil Company.

Taveninu a jej prírodné vlastnosti je možné modelovať 
feromagnetickou kvapalinou na báze vosku, čo umožní 
modelovať prienik taveniny v závislosti od jej viskóznych 
vlastností, ktoré je možné v čase a priestore meniť 
magnetickým poľom (Rybár et al., 2011). 

Počiatočná viskozita modelovej taveniny bola definovaná 
viskozitou skúmaných hornín pri teplote nad 1 000 °C (Rybár 
et al., 2001, 2002, 2004). Takto je možné modelovať taveninu 

a jej prienik do radiálnych trhlín v rámci jednotlivých reálnych 
horninových typov. 

Na overenie predpokladov o prúdení modelovej taveniny 
a jej tuhnutí v puklinách bola realizovaná numerická simulácia 
prúdenia. Problémom pri numerickom riešení je dôkaz 
o tom, že riešenie pri zadaných počiatočných a okrajových 
podmienkach úlohy je s určitou malou chybou rovné 
exaktnému riešeniu, ktoré nie je vopred známe. Počítačová 

Fyzikálne modelovanie prieniku roztavenej horniny do radiálnych trhlín 
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Abstract: Melt and its natural properties can be modeled by the ferromagnetic liquid based wax, which allows to observe the penetration of the 
melt in relation to its viscous properties, which can be changed by the magnetic field in the time and space. The initial viscosity of the model melt 
was defined by the viscosity of investigated rocks at temperature above 1 000 oC, by this way allowing to observe the penetration of melt into 
radial fractures in real rock types. The numeric simulation of the flow of model melt and its solidification in the cracks was done by the software 
ANSYS 13, using the finite volume method as well as the melting and solidification model. Used methodic approach allows to study the flow of 
the melt in the rock environment at extremely high pressures and temperatures (the technology LITHO-JET).
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Obr. 1. Distribúcia rozloženia teploty na hornej úrovni modelu. Pohľad 
kolmo na radiálnu fraktúru a tečúcu taveninu. Farebná škála vľavo 
vyjadruje teplotu. Minimálna hodnota na stupnici je 293 K (19,85 °C), 
maximálna hodnota je 360 K (86,85 °C).

Fig. 1. The temperature distribution in the upper level of the model. View 
perpendicular to radial fracture and flowing melt. The colour scale in the 
left side expresses the temperature. Minimum temperature value in this 
extent is 293 K (19.85 °C), maximum temperature is 360 K (86.85 °C).

Obr. 2. Grafický výstup zobrazuje priebeh tekutej zložky vosku od 
stredu k okraju. Podiel tekutej zložky vosku od stredu do vzdialenosti 
5 cm od stredu je 100 percent, resp. 1. Následne k okrajom podiel 
tekutej zložky vosku klesá.

Fig. 2. Graphic output shows the state of the wax liquid component 
from the centre towards the margin. The ratio of the liquid component 
from the centre to the distance 5 cm from the centre is 100 percent, 
resp. 1. Towards the margins, the content of liquid component lowers.

Obr. 3. Distribúcia rozloženia teplôt na hornej úrovni a spodnej úrovni 
modelu. Pohľad kolmo na fraktúru a tečúcu taveninu. Teplotný rozsah 
je rovnaký ako na obr. 1.

Fig. 3. The temperature distribution in the upper and lower levels of 
the model. View perpendicular to the fracture and flowing melt. The 
temperature range is the same as in Fig. 1.

simulácia prúdenia sa realizovala použitím softvérového 
nástroja ANSYS 13, využitím metódy konečných objemov 
a Modelu tuhnutia a tavenia. 

Bol vytvorený CAD (computer aided design – návrh 
pomocou počítača) model, t. j. model fyzikálneho priestoru 
prúdenia so vstupným valcovým otvorom s priemerom 30 mm 

a tromi úrovňami s rozstupom 25 mm a šírkou medzier 0,4 mm. 
Numerické riešenie rovníc CFD (computational fluid dynamics 
– výpočtová dynamika kvapalín) vyžaduje, aby fyzikálny 
priestor, v ktorom sa počíta prúdenie, bol diskretizovaný. 
Znamená to, že priestor, v ktorom sa numericky riešia určujúce 
rovnice prúdenia, sa prekryje sieťou bodov. V tomto prípade 
bola vytvorená neštruktúrovaná sieť, tvorená z hexydrálnych 
a prizmatických elementov, s počtom buniek 2M. Počiatočný 
modelovaný tlak bol 1 MPa, hustota modelovej taveniny sa 
menila v závislosti od teploty podľa výrazu 6,358 – 0,0292T 
+ 0,00004T2 a merné teplo 2 700 J.kg–1.K–1, tepelná vodivosť 
0,25 W.m–1.K–1 a viskozita boli funkciou teploty podľa výrazu 
0,00065 + 0,000025T. Teplota modelovej taveniny bola 360 K. 
Simulácia bola riešená stacionárne, do riešenia bol zahrnutý 
aj vplyv gravitácie. 

Výsledkom modelovania je zobrazenie rozloženia teplôt 
modelovej taveniny v modelovanom priestore. V rohoch sú 
minimálne zmeny teploty v porovnaní s teplotou okolia, kde 
už modelovaná tavenina prechádza do tuhého skupenstva 
(obr. 1).

Tuhnutie modelovej taveniny v priestore vystihuje roz-
loženie kvapalnej zložky v modelovanom priestore (obr. 2). 

Pri súčasnom zobrazení teplotného poľa hornej a dolnej 
časti modelovaného priestoru je viditeľný rozdiel priebehu 
teplôt a tým aj tuhnutie modelovej taveniny v 3D priestore 
(obr. 3).

Modelovanie taveniny za použitia feromagnetickej 
kvapaliny na báze vosku je unikátnym riešením, ktoré 
umožňuje študovať pohyb vzniknutej taveniny pri pôsobení 
extrémne vysokých tlakov a teplôt v horninovom prostredí 
(technológia LITHO-JET) (Lazar et al., 1998).
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Turisticko-náučný banský chodník pri Handlovej
Touristic-educative mining pathway at Handlová

V druhej polovici roku 2009 (6. 9. 2009) bol slávnostne 
otvorený a verejnosti sprístupnený turisticko-náučný 
banský chodník. Na jeho realizácii sa nemalou mierou 
podieľala nadácia Ekopolis v rámci programu Zelené oázy 
2009, Handlovský banícky spolok (o. z.), mesto Handlová 
a, samozrejme, sponzori. 

Túra sa začína priamo v meste Handlová, ktoré pre jeho 
ťažobný priemysel spätý s ťažbou hnedého uhlia snáď ani 
netreba predstavovať. Dovedna má turistický chodník 13 
stanovísk, ktorých súčasťou sú aj dve oddychové zóny – Jedna 
studnička a Tri studničky. Celkový odhadovaný čas túry je 5 
až 6 hodín, trasa s dĺžkou 9,5 km v stredne náročnom teréne 
je vhodná pre všetky vekové kategórie, navyše je dostupná 
počas celého roka. Väčšia časť chodníka sa nachádza v les-
nom prostredí, takže okrem výchovného aspektu poskytuje 
aj príjemný oddych od každodenných starostí. Vstup je, 
samozrejme, bezplatný. 

Chodník celej trasy je pomerne dobre značený 
charakteristickou turistickou značkou, takže počas jeho 
križovania, a teda s inými turistickými chodníkmi nie je možné 
si ju mýliť s inými značkami. Každé stanovisko je riadne 
označené osadenou informačnou tabuľou, prezrádzajúcou, 
čo sa v danej lokalite vyskytuje, resp. vyskytovalo.

Stanovisko 1 – je v meste Handlová na Ulici SNP, cca 
100 m nad obchodom Jednota, kde je umiestnená aj 
orientačná mapa celého turisticko-náučného chodníka. 
Ide o budovu uhoľnej expozície Slovenského banského 
múzea. Budova bola postavená v rokoch 1909 – 1910 ako 
banský hotel Západouhorskou kameňouhoľnou účastinnou 
spoločnosťou pre potreby ubytovania vyšších technikov 
a úradníkov spoločnosti, ktorí riadili výstavbu bane, 
elektrárne a ťažbu hnedého uhlia. Toto obdobie je spojené 

so začiatkom priemyselnej ťažby hnedého uhlia v Handlovej. 
Po bombardovaní v apríli roku 1945 bola budova poškodená 
a následne opravená. Po roku 1945 bolo už ubytovanie 
obmedzené a budova sa využívala na školenia technikov 
a ako spoločenské centrum. Neskôr v nej bola zriadená 
technická knižnica. V sedemdesiatych rokoch 20. stor. budova 
prešla rozsiahlou rekonštrukciou, čím sa zmenil jej pôvodný 
charakter a začala slúžiť Československému zväzu mládeže, 
resp. jeho Závodnej organizácii pri bani Handlová. Po roku 
1989 bola budova prenajatá na podnikateľské účely, až kým 
ju po roku 2000 neodkúpilo mesto Handlová. Následne v roku 
2008 ju mesto predalo štátu za symbolickú cenu s cieľom 
zriadiť v nej, po rekonštrukcii, expozitúru uhoľného baníctva 
na Slovensku v rámci Slovenského banského múzea v Banskej 
Štiavnici. Uvedený zámer je zatiaľ len v projektovom štádiu.

Stanovisko 2 – Robotnícky dom v Handlovej – bol postavený 
v rokoch 1921 – 1922. Na jeho stavbu prispeli zamestnanci 
bane Handlová tak, že pristúpili na zrážku zo svojich miezd. 
Dom sa stal majetkom Jednotnej odborovej organizácie. 
Bola v ňom spoločenská sála, pohostinstvo a ďalšie priestory 
na spoločensko-kultúrne a športové podujatia. V roku 
1923 po rozbití jednoty odborov došlo k sporom o jeho 
správu a do roku 1924 bol krátky čas spracovaný spoločne 
so sociálnodemokratickou organizáciou. Osobné nezhody 
osôb poverených jeho riadením viedli až k verejnej dražbe. 
Vydražil ho prievidzský podnikateľ Heumann, ktorý za poplatky 
prenajímal miestnosti alebo celý dom usporiadateľom poli-
tických alebo spoločenských akcií. Po roku 1945 ho prevzal 
Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri bani 
Handlová a slúžil pre banícku i nebanícku verejnosť až do roku 
1961, keď bol postavený nový Dom kultúry ROH na Námestí 
baníkov. V Robotníckom dome sa zriadili prevádzky 

Abstract: There is more than hundred years of history of industrial brown coal exploitation near the town Handlová. Tribute to those activities is 
given by the touristic-educative mining pathway with 13 stops. Whole pathway is marked and on every stop there is located an informative table 
with relevant information what is or what was on marked locality. 
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