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Neobnoviteľná prírodná látka, ktorú je 
možné ekonomicky využívať, priamo alebo 
po úprave pre potreby spoločnosti

Prvok, zlúčenina, minerál, hornina

Pevná, kvapalná, plynná



Ložisko NS

Ložisková geológia

súčasť geológie, ktorá sa zaoberá najrôznejšími aspektami
ložísk nerastných surovín. Predovšetkým ich vznikom a
geologickou stavbou, zložením, premenami, vyhľadávaním,
výpočtom zásob a využitím (produkujúcim profit) a ich
zásobami v krajine a vo svete

prírodná akumulácia nerastnej suroviny, ktorú je technicky
možné a ekonomicky výhodné ťažiť (v súčasnosti, alebo v
budúcnosti). Výnimka: staré haldy a odkaliská.



Trvalá závislosť  na surovinách,  minerálnych zdrojoch  





Energetické suroviny (U + Fosilné palivá 
(Kaustobiolity))

Nerudné nerastné suroviny

Rudné nerastné suroviny





ROPA DODNES 

HÝBE SVETOM



Meď (Cu) 

chalkofilný prvok → najčastejšie v sulfidoch, v prírode je aj rýdza meď

bornit

Cu5FeS4

chalkopyrit

CuFeS2

chalkozín

CuS2

tetraedrit

(Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

0,2 cm



hematit

Fe páskovaná ruda

Magnetit a Pyritwikipedia.org

1 cm



Obsah kovov v rude, ktorý rozhoduje o
ekonomickom význame ložiska

Kovnatosť má zásadný význam či sa zásoby na
ložisku zaradia do kategórie bilančných, alebo
nebilančných



1t 
Fe-rudy
25% Fe

250 kg

750 kg

1t 
Cu-rudy
0,5% Cu

5 kg

995 kg

1t 
Au-rudy

2 ppm Au

2 g

999,998 kg



Halit

K-živec

1 cm



Vápenec

Zeolit

1 cm

1 cm



Súbor požiadaviek (fyzikálno-chemických
vlastností) pre jednotlivé odvetvia, ktoré
upravujú a spracovávajú nerudy pre rôzne
použitie.

Chemické zloženie, zrnitosť, belosť, merná
hmotnosť....

Sú záväzné pri ich geologickom prieskume,
výpočte zásob, ťažbe a úprave.
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Životnosť zásob

Zdroj: BGR  a USGS

ťažbaťažba

zásobyzásoby



Rozvoj ľudstva závisí od využívania
energie
niekoľko tisícročí sa využívali len obnoviteľné
zdroje
 priemyselná revolúcia zlom
 tepelná i pohybová energia
 pred 140 rokmi robotníci/zamestnanci 9/1
 DNES menší ako 1/1



Rozdielne metódy prognózovania:

Pesimistické – známe zásoby 
(inžinierský a geologický)

Optimistické – historický vývoj 
(ekonomický)



„Katastrofické scenáre“

1885: Geologický prieskum USA: Šanca, že je v Kalifornii 
ropa, je malá až nulová.

1891: Geologický prieskum USA: Kansasu a Texasu sa 
prorokuje to isté, čo sa v r. 1885 tvrdilo o Kalifornii

1914: Americký úrad pre banskú ťažbu: Celková budúca 
produkcia má hranicu 5,7 mld. Barelov, čo je zásoba asi na 
10 r.

1939: Ministerstvo vnútra: Rezervy postačujú len 13 r.

1951: Ministerstvo vnútra: Rezervy stačia len na 13 r.

1968: Paul Ehrlich(ekológ): Boj o nasýtenie ľudstva je u 
konca. V 70-tych rokoch čakájú svet hladomory –
stámiliónov ľudí zomrú hladom



t o e



Odhadnutá kumulatívna spotreba uhlia od roku 1950 

Čierne/tvrdé uhlie – bituminózne uhlie, koksovateľné  





Tradičný – s ložiskami ropy - trilion cubic meter  :  miliardy metrov kubických 



Najväčšie zásoby   Ropy a  ZP  





Hydaulické rozlámanie : ( hydrauling fracturing, fracking" or "fracing") - voda, chemikálie a 
piesok  vháňaný do vrtov  aby sa otvorili  póry v ktorých sú HC  zatvorené  a  ZP mohol  
vytiecť  do vrtu







http://www.molycorp.com/products/rare-earths-many-uses/advanced-vehicles/





Dáta BGS













REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU, 05/2014
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Sedimentárna hornina

Metamorfovaná hor.

http://www.geolsoc.org.uk/ks3/gsl/education/resources/rockcycle.html









Model distribúcie zlata na ložisku Biely vrch

Koděra et al., 2015



Post-Mining Alliance

Hutchinson, USA, soľná baňa

Most, ČR, rekultivácia pôdy 
po ťažbe hn. uhlia



Post-Mining Alliance

Dalarna, S, vápencový lom

Essen, D, uhoľná baňa Zollverein



Atkins –
Shimao Wonderland
Intercontinental, Songijang,
Čína

https://www.flickr.com/photos/eager/14069675632/
https://www.flickr.com/photos/eager/14069675632/
https://www.flickr.com/photos/eager/14069675632/


Wieliczka, PL, soľná baňa
Post-Mining Alliance


