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                                              Pohľad na východnú časť  Vysokých Tatier z Veľkej Svišťovky 

 
 
3. ANORGANICKÉ LÁTKY V ZEMSKEJ KỐRE 
 
 

Chemické zloženie zemskej kôry sa značne odlišuje od zloženia Zeme. Toto zloženie je 

ovplyvňované najmä zložením vyvrelých hornín, a to prednostne granitmi a bazaltmi, ktoré 

tvoria spolu s ich metamorfovanými analógmi asi 95 % zemskej kôry. Zbytok pripadá na 

bridlice (4 hmot. %), pieskovce (0,75 %) a vápence (0,25 %).  

Viac ako 98 hmotnostných percent zemskej kôry tvoria zlúčeniny ôsmich prvkov. 

Najvyššie hmotnostné zastúpenie má kyslík (46,6 %), ďalej kremík (27,7 %), hliník (8,1 %), 

železo (5,0 %), vápnik 3,6 %), sodík (2,8 %), draslík (2,6 %) a horčík (2,1 %). Obsah 

všetkých ostatných nepredstavuje viac ako 1,5 hmot. % (tab. 3.01.). 

Anorganické látky sa v zemskej kôre nachádzajú najčastejšie v dvoch formách: ako 

horniny a ako minerály.  
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Horniny sú agregátmi jedného alebo viacerých minerálov. Napriek tomu, že druhý 

prípad je častejší, mnohé horniny, vytvárajúce celé pohoria, obsahujú ako hlavnú zložku 

jediný minerál. To je napríklad prípad vápencov, ktoré obsahujú ako hlavný minerál kalcit.    

Minerály (slovo je odvodené od latinského minera – ruda), sú podľa všeobecnej a 

zjednodušenej definície „anorganické tuhé látky, ktoré na rozdiel od hornín, majú 

jednoznačnú vnútornú štruktúru a špecifické chemické zloženie“. Táto definícia platí 

s niektorými výhradami. Napríklad medzi minerály sa zaraďujú aj niektoré prírodné organické 

látky (napríklad uhlie) a tiež kvapalné látky (napr.: ortuť a ropa). Otázka jednoznačnej 

štruktúry je v mnohých prípadoch tiež diskutabilná, vzhľadom na obrovské množstvo 

možných štruktúrnych defektov. Podobné výhrady sa týkajú aj chemického zloženia. 

minerálov, ktoré sa môže pohybovať okolo určitej, nie však jednoznačne definovanej hodnoty  

V zemskej kôre sa vyskytuje asi 4 000 minerálov. Napriek ich veľkému počtu iba malá 

časť z nich tvorí hlavný hmotnostný podiel hornín. Tieto sa obvykle označujú ako hornino-

tvorné a predstavuje ich skupina asi 200 minerálov. Dokonca aj z tejto skupiny tvorí najväčšiu 

časť iba 25 najčastejšie sa vyskytujúcich minerálov. Vzhľadom na to, že kyslík a kremík sú 

v zemskej kôre prvky s najvyšším hmotnostným zastúpením, predstavujú najrozšírenejšiu 

skupinu minerálov silikáty, s kremeňom ako najreprezentatívnejším zástupcom. Ďalšími naj-

rozšírenejšími minerálmi sú draselné a sodno-vápenaté živce (plagioklasy), sľudy, pyroxény a 

amfiboly. Ďalšími rozšírenými skupinami sú uhličitany, ktoré zastupuje najmä kalcit, oxidy, 

sulfidy a chloridy. Prehľad najdôležitejších nesilikátových minerálov ukazuje tab. 3.02. 

Horninitvorné minerály sa podľa pôvodu rozdeľujú na primárne a sekundárne. Primárne 

minerály majú svoj pôvod v magme, sekundárne vznikajú premenou primárnych minerálov. 

Z hľadiska zastúpenia, sa primárne minerály delia na hlavné, ktoré určujú typ horniny, vedľaj-

šie (ich obsah nepresahuje 10 hmot. %) a akcesorické, ktorých obsah neprevyšuje 5 hm. %.   

 

Obr. 3.001. Ilustrácia k téme „horniny a minerály“; vľavo – hornina (granit), vpravo – 

minerál (kremeň)  

Tab. 3.01. Obsah prvkov v zemskej kôre. (Obsahy sú uvedené v hmotnostných percentách 

alebo v ppm) 

Tab. 3.02. Najdôležitejšie nesilikátové minerály 
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                                                                                                                   Kalcit, Rohožník 

 
3.1. Horninotvorné minerály 

 

Význam znalosti chemických a fyzikálnych vlastností minerálov je z hľadiska 

environmentálnej anorganickej chémie v tom, že tieto minerály predstavujú hlavnú 

anorganickú zložku životného prostredia, nachádzajúcu sa v tuhom stave. Preto svojou 

prítomnosťou v povrchových vrstvách zemskej kôry ovplyvňujú všetky medzifázové 

interakcie odohrávajúce sa na zemskom povrchu. Aj keď každá parciálna časť životného 

prostredia je komplikovaným mnohozložkovým systémom, hĺbkovú analýzu takého systému 

je možné realizovať iba metódou skúmania vzájomných interakcií jednotlivých chemických 

indivíduí. Práve minerály sú takýmito indivíduami. 
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Vlastnosti minerálov 

 

Až na niekoľko výnimočných prípadov všetky reálne tuhé látky nie sú, na rozdiel od 

látok plynných a kvapalných, homogénne. Nehomogenity, ktoré zahrňujú fluktuácie 

chemického zloženia a zmeny štruktúry v priereze častice alebo kryštálu, vyvolávajú 

vo svojom konečnom dôsledku zmenu fyzikálnych a chemických vlastností látok. S týmto 

faktom súvisí problém úplného a vyčerpávajúceho popisu chemického a termodynamického 

stavu látky a jej štruktúry, ktorý vzhľadom na nekonečný počet fyzikálno-chemických 

vlastností nemá konečné riešenie. V chémii tuhých látok existuje obrovský počet fyzikálno-

chemických parametrov, ktoré sa zisťujú tradičnými a normalizovanými technikami.  

I keď minerály sa všeobecne považujú za chemicky čisté prírodné produkty, bližší 

pohľad na variabilitu tvarov kryštálov a farebných modifikácií poukazuje na zmeny zloženia 

a štruktúrne defekty týchto látok. Na rozdiel od fyzikálno-chemického popisu tuhých látok, 

ktorý je zaužívaný v chémii, fyzike a materiálových vedách, v geologickej praxi sa popis 

minerálov obmedzuje na niekoľko málo vlastností. Ich definovanie sa realizuje metódami, 

ktoré síce z pohľadu chemikov neposkytujú exaktne definovaný parameter, na druhej strane 

však sú užitočné pri bežnej identifikácii minerálov. Treba však poznamenať, že pri exaktnom 

popise minerálov nie je možné jednoznačne odlíšiť pohľad chemický a geologický. Výhodou 

týchto tradičných metód je to, že pre túto identitfikáciu sa môžu použiť veľmi jednoduché 

pomôcky, ako napríklad lupa alebo oceľová ihla. V ďalšom texte sú uvedené najbežnejšie 

identifikačné znaky minerálov a kategórie ich vlastností. 

 

Lesk 
Rozlišujú sa tri kategórie lesku: kovový, polokovový a nekovový. Nekovový lesk môže 

byť sklený, perleťový a diamantový.  

 

Farba 

Sú tri kategórie, zohľadňujúce farebnosť minerálov: farebný, sfarbený a bezfarebný. 

 

Vryp 

Termínom „vryp“ je označovaná farba prášku, ktorý vznikne oterom minerálu 

o porcelánovú doštičku. Táto farba môže, ale nemusí byť zhodná s farbou minerálu. 
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Tvrdosť 

Tvrdosť minerálov sa určuje vzájomným porovnávaním tvrdosti s minerálmi, 

zoradenými do takzvanej Mohsovej stupnice (tab. 3.03.). Výsledok porovnávania sa označuje 

ako celé číslo, pri zhodnej tvrdosti štandardu a porovnávanej vzorky alebo necelé číslo pri 

tvrdosti menšej alebo väčšej, ako má niektorý člen tejto stupnice. Minerály Mohsovej 

stupnice však netvoria rad látok s lineárne narastajúcimi hodnotami tvrdosti. Túto skutočnosť 

dokumentuje obr. 3.002. 

 

Štiepateľnosť 

Štiepateľnosť sa určuje pri údere kladivkom a je užitočným diagnostickým znakom, 

pretože na základe štiepateľnosti je možné rozlíšiť vizuálne podobné minerály, ako napríklad 

kalcit, živce alebo kremeň. Minerály sa rozdeľujú na základe ich štiepateľnosti do piatich 

tried: 

1. Výbornú štiepateľnosť má napríklad sľuda. Z kryštálov tohto minerálu je 

možné ľahko oddeľovať tenké lístočky. 

2. Veľmi dobrú štiepateľnosť majú minerály, ktoré sa štiepu podľa niekoľkých 

vzájomne sa pretínajúcich plôch. 

3. Dobrú štiepateľnosť majú minerály, štiepateľné podľa rovných lesklých plôch, 

ako aj podľa náhodných smerov. 

4. Nedokonalú štiepateľnosť majú minerály, u ktorých vznikajú úlomky 

s nerovnými plochami (napr.: síra). 

5. Veľmi nedokonalú štiepateľnosť majú minerály, ktoré sú buď neštiepateľné, 

ako napríklad zlato alebo majú lastúrovitý lom (napr.: kremeň). 

 

Kryštalografické sústavy 

Kryštály delíme na základe ich symetrie, počtu kryštalografických osí, ich dĺžky 

a uhlov, ktoré zvierajú, do siedmich kryštalografických sústav: kubickej, hexagonálnej, 

trigonálnej, tetragonálnej, rombickej, monoklinickej a triklinickej.   

 

Vzhľad (habitus) 

Minerály sa rozdeľujú podľa vzhľadu do niekoľkých tried. K dôležitým patria tieto: 

prizmatický (kryštály majú rovnaký priečny prierez po celej dĺžke), kríčkovitý, ihlicovitý 

(minerál je tvorený zhlukmi tenkých ihličiek), steblovitý (tvar podobný steblám rastlín), 
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obličkovitý (so zaoblenými obličkovitými tvarmi), zrnitý, šupinkovitý alebo celistvý (bez 

určitého tvaru). 

 

Lom    

Lomom sa označuje tvar plochy, vzniknutej po rozlomení minerálu. Okrem rovného 

lomu, ktorý sa objavuje pri štiepení minerálu podľa bazálnych plôch, možu mať minerály, 

napríklad nerovný, lastúrovitý (konchoidálny) alebo trieštivý lom. 

 

Tab. 3.03.  Mohsova stupnica tvrdosti  

Obr. 3.002. Hodnoty absolútnej tvrdosti minerálov Mohsovej stupnice tvrdosti; čísla na 

osi  x zodpovedajú poradiu minerálov vo vyššie uvedenej tabuľke 

 

 

3.2. Klasifikácia minerálov 
 

Súčasná klasifikácia minerálov je známa už od polovice devätnásteho storočia. Jej 

základom je chemické zloženie minerálov. Podľa tejto klasifikácie sa minerály delia na 

hlavné skupiny podľa dominantného aniónu alebo aniónovej skupiny. Pre takéto delenie je  

niekoľko racionálnych dôvodov. Po prvé, minerály, ktoré majú rovnaký anión, tvoria skupinu, 

ktorá má nepochybne výraznejšie spoločné rysy ako skupina odvodená na základe spoločného 

katiónu. Po druhé, minerály s rovnakým aniónom sa vyskytujú v prírode buď spoločne alebo 

v podobnom geologickom prostredí. Po tretie, takáto klasifikácia je v zhode s bežnou praxou, 

používanou pri tvorení názvov chemických zlúčenín. Napriek uvedeným výhodám, chemické 

zloženie nie je postačujúcim kritériom pri detailnejšom triedení minerálov. Vo väčšine prípa-

dov je pre určenie minerálu nutné určenie chemického zloženia a zistenie ich vnútornej 

štruktúry. Tento kryštalochemický princíp bol prvýkrát použitý W. L. Braggom 

a V. M. Goldschmidtom pre klasifikáciu silikátov. Táto skupina bola rozdelená na podskupiny 

síce na základe chemického zloženia, ale boli zohľadnené aj štruktúrne parametre minerálov, 

teda typy usporiadania SiO4 tetraédrov do sietí, vrstiev a priestorovej mriežky.  
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 Súčasná mineralogická klasifikácia obsahuje dvanásť tried: 

 

1. Prvky 

2. Sulfidy 

3. Sulfosoli 

4. Oxidy 

5. Chloridy 

6. Uhličitany 

7. Dusičnany 

8. Boritany 

9. Fosforečnany 

10. Sírany 

11. Volfrámany 

12. Silikáty 

 

Hydroxidy sa v tejto klasifikácii zaraďujú do 4. skupiny oxidov. 

 

 

3.3. Stručná charakteristika dôležitých minerálov 
 

V nasledovnom texte je uvedený stručný popis vo väčšine prípadov takých minerálov, 

ktoré je možné považovať za dôležité buď z hľadiska ich významného zastúpenia 

v povrchovej časti zemskej kôry alebo z hľadiska ich významu ako priemyselnej suroviny. 

Popis minerálov je doplnený uvedením niektorých dôležitých svetových aj domácich lokalít 

ich výskytu a najvýznamnejším spôsobom ich využitia. 

 

3.3.1. Prvky 

 

S výnimkou voľných plynov, nachádzajúcich sa v atmosfére, je na Zemi iba asi 20 

prvkov vo voľnom stave. Tieto prvky je možné rozdeliť do troch skupín - kovy, polokovy 

a nekovy.  

Prvá skupina, sa delí na skupinu zlata a obsahuje Au, Ag a Cu, skupinu platiny, ktorá 

obsahuje Pt, Pd, Ir a Os a skupinu železa, obsahujúcu železo a dva minerály, obsahujúce 

železo (kamacit a taenit). Okrem toho sa našli v nezlúčenom stave ortuť, tantal, cín a zinok.  

Polokovy tvoria dve izoštruktúrne skupiny  arzénu, obsahujúcu arzén a antimón a druhú 

skupinu bizmutu. Selén a telúr sú menej bežné. 

Skupina nekovov zahrňuje síru a uhlík, vyskytujúci sa ako grafit a diamant. 
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Zlato 

Zlato sa v zemskej kôre nachádza v priemernej koncentrácii 0,004 ppm. V prírode je 

síce veľmi rozšírené, ale sa nachádza tam iba vo veľmi malých množstvách. Vzácne sa môže 

vyskytovať v podobe kryštálov kockovitého tvaru, väčšinou však je vo forme zrniek, 

šupiniek, vzácnejšie vo forme  nuggetov a dendritov (obr. 3.003). Farebný odtieň zlata je 

ovplyvňovaný obsahom striebra, ktoré môže tvoriť 10 až 20 hmot. %.  Okrem toho môže 

zlato obsahovať aj Cu, Fe a v stopových množstvách Bi, Pb, Sn a Zn.    

Najväčšie náleziska zlata v minulosti boli v USA, Austrálii a na hranici Kanady 

a Aljašky. V súčasnosti sa najviac zlata ťaží na Sibíri a v južnej Afrike. 

Veľkú rozšírenosť výskytu zlata dokumentuje aj situácia na Slovensku. Na našom 

území je 170 lokalít, v ktorých sa ťažilo zlato a významnou pamiatkou na túto ťažbu sú názvy 

mnohých slovenských miest a obcí. Takýto rozsah ťažby mal vždy aj významnú 

environmentálnu dimenziu a dôsledky tejto ťažby sú pozorovateľné dodnes. (Pozri 

kapitolu 5.) Zlato sa ťažilo podpovrchovým alebo hlbinným spôsobom a ryžovaním. 

Najdôležitejším ložiskom zlata na Slovensku bola Kremnica. V jej okolí sa ryžovalo zlato už 

od 10. storočia. Od 14. do 18. storočia sa v kremnických baniach ťažilo od 100 do 200 kg 

zlata ročne. V povojnovom období až do zastavenia ťažby v roku 1971 sa vyťažilo 

v Kremnici 2195 kg zlata. Zlato sa ťažilo aj v Malých Karpatoch (najmä pri Pezinku 

a Perneku), v Nízkych a Vysokých Tatrách (najmä v dnešnej Partizánskej Lupči, Nižnej Boci, 

Mýte pod Ďumbierom a na Kriváni), v Spišsko-gemerskom rudohorí  (v Zlatej Idke, Rožňave, 

Čučme, Rudňanoch a Slovinkách) a sporadicky sa ryžovalo sa aj na Dunaji a to až do začiatku 

osemdesiatych rokov. V súčasnosti sa na Slovensku ťaží zlato iba pri Banskej Hodruši. 

Pôvodne sa ťažená hornina spracovávala  v Kremnici; v súčasnosti sa vyváža do Belgicka. 

(Informácia je zo septembra roku 2004.)        

Zlato. Najväčšia časť vyťaženého zlata sa v súčasnosti nachádza v bankových trezoroch. 

Zlato je používané ako dentálny kov; jeho najdôležitejšie použitie je v elektrotechnickom 

priemysle, kde sa využíva najmä pri konštrukcii nízkoporuchových elektrických kontaktov, 

v ktorých sa využíva vysoká odolnosť zlata voči korózii.    

 

 

Obr. 3.003 a. Zlato v kremennej žile (Banská Hodruša, snímka: 3 cm )  

Obr. 3.003 b. Obrázok horniny, z ktorej sa v súčasnosti získava zlato v Banskej Hodruši. 
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Striebro 

V prírode sa vyskytuje zriedkavo ako kryštalické v podobe kociek a oktaédrov, častejšie 

však v podobe vlákien, drôtikov, šupiniek a kríčkov. Vzniká v hydrotermálnych žilách a 

oxidačných zónach rudných ložísk spolu so zlatom. Striebro je pomerne rozšírený prvok, ale 

nachádza sa v prírode iba vo veľmi malých množstvách. Vyskytuje sa v asociáciách so: 

1. sulfidmi, zeolitmi, kalcitom, barytom, fluoritom a kremeňom,   

2. arzeničnami a sulfidmi Co, Ni, Ag a Bi,    

3. uraninitom a minerálmi kobaltu a niklu.  

Najväčšie svetové ložiská striebra sa nachádzajú v Čile a v Mexiku.  

Najvýznamnejším náleziskom rýdzeho striebra na Slovensku bola Banská Štiavnica; 

sporadicky sa vyskytovalo striebro aj v Kremnici, Rožňave, Rudňanoch a na iných miestach. 

Väčšina striebra sa však získavala z polymetalických rúd. Posledná významná ťažba striebra 

bola v Kremnici. V povojnovom období sa tam vyťažilo 2 730 kg tohoto kovu. Ťažba bola 

zastavená v roku 1971.  

Striebro. Väčšina striebra, používaného vo svete, sa izoluje z iných minerálov, ako 

napríklad akantitu Ag2S, prusitu Ag3AsS3 a pyrargyritu Ag3SbS3.   

Striebro je používané najmä v elektrotechnike a fotografickom priemysle. Používanie 

striebra v obežive v podobe mincí je v súčasnosti na ústupe. 

 

Meď 

Kryštalická meď sa vyskytuje v prírode zriedkavo, častejšie sa nachádza v kríčkovitej 

alebo prútikovej podobe. Najväčšie množstvá Cu sú asociované v bazaltických lávach.  

Hlavný podiel tohto kovu sa získava zo sulfidov medi, najmä chalkopyritu (CuFeS2) a 

chalkozínu (Cu2S). V celosvetovom meradle sa 80 % medi získava z chalkopyritu. 

Na Slovensku sa rýdza meď vyskytovala v Španej Doline, Smolníku, Dobšinej, Banskej 

Štiavnici, Banskej Hodruši a inde. Hlavný podiel medi sa získaval z chalkopyritu 

a polymetalických rúd. 

Meď. Najväčšia časť medi sa používa na výrobu elektrických vodičov, zliatin a rôznych 

elektrotechnických výrobkov. Pri väčšine týchto aplikácii sa využíva nízky elektrický odpor 

medi.  

 

Obr. 3.004. Meď s kupritom (Ľubietová, 9 × 5 cm) 
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Platina 

Tento vzácny kov sa vyskytuje najmä v podobe zrniek a šupiniek. Nachádza sa 

v bázických a ultrabázických vyvretých horninách.  

Najväčšie svetové ložiská sa nachádzajú na Urale, kde sa ťaží od r. 1822. Ďalšie 

významné výskyty platiny sú na Borneu, Južnej Afrike, Etiópii, Kanade a Austrálii. Platina sa 

na Slovensku nevyskytuje. 

Platina. Použitie platiny sa odvodzuje od troch najvýznamnejších vlastností - vysokého 

bodu topenia (1755 oC), vysokej chemickej odolnosti a veľkej tvrdosti. Rozšírené je jej 

použitie v elektrických a meracích zariadeniach, pri výrobe katalyzátorov a chemicky 

odolných nádob a zariadení. 

 

Arzén  

Arzén v elementárnej forme je pomerne vzácny minerál, ktorý sa vyskytuje najmä 

v podobe zŕn alebo obličkovitej masy.  

 Zriedkavo sa využíva ako ruda; k tomuto účelu sa využívajú iné minerály, ako 

napríklad arzenopyrit FeAsS a enargit CuAsS4. 

Čistý arzén sa na Slovensku nevyskytuje. Jediným významnejším zdrojom arzénu bol 

v minulosti auripigment a realgár v ložisku pri Tajove.    

Arzén. Arzén sa používa na výrobu zliatin, najmä s olovom a pridáva sa do ocelí. Arzén 

bol niekedy obvyklou zložkou rôznych prípravkov na ničenie škodcov a dokonca aj 

niektorých farmaceutických prípravkov. 

 

Bizmut 

Bizmut je zriedkavý minerál. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách a pegmatitoch. 

Vyskytuje sa spravidla v rudách striebra, kobaltu, niklu, olova a cínu. 

Na Slovensku sa našiel bizmut v osemdesiatych rokoch minulého storočia v Dobšinej, 

kde sa   aj ťažil. Druhý výskyt bol pri Smolníku.   

Bizmut. Bizmut sa používa na výrobu zliatin s nízkym bodom topenia a na výrobu 

elekrických zariadení, napríklad poistiek. 75 % vyťaženého bizmutu sa používa v medicíne 

a kozmetike; napríklad Bi(OH)CO3 sa používa pri röntgenovom vyšetrení žalúdka a je 

súčasťou mastí a zásypov na popáleniny.   
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Antimón 

Tento kov vzniká v hydrotermálnych žilách a vyskytuje sa spolu s arzénom, striebrom, 

galenitom, sfaleritom, pyritom a antimonitom.        

V menších množstvách sa elementárny antimón vyskytuje napríklad na ostrove Borneo, 

v Kanade, USA, Švédsku a v Nemecku. 

Rýdzi antimón je na Slovensku zriedkavý. Vyskytoval sa v Zlatej Idke a na 

antimonitových ložiskách v Pezinku a Dúbrave (Nízke Tatry). Po druhej svetovej vojne sa 

antimón získaval z antimónovej rudy v baniach pri Pezinku a v Dúbrave. Antimónová ruda 

obsahovala najmä antimonit.  

Antimón. Tento kov sa používa na výrobu zliatin, najmä s olovom, cínom a meďou 

a pridáva sa do chrómových ocelí. Sb2O3 sa používa na výrobu smaltov a náterových hmôt.  

 

Obr. 3.005.  Rýdzi antimón (Pezinok, 5 × 4 cm)  

Obr. 3.006.  Antimónová ruda (Dúbrava - Nízke Tatry, 10 cm) 

 

Diamant 

Diamant sa vyskytuje v podobe priehľadných oktaedrických, kubických alebo 

dodekaedrických kryštálov. Je to zriedkavý minerál s najvyššou tvrdosťou. (Desiaty člen 

Mohsovej supnice tvrdosti.) Nachádza sa vo väčších množstvách v aluviálnych depozitoch, 

napríklad v ultrabázických horninách (kimberlitoch).  

Najznámejšie svetové náleziská sú v Indii, Juhoafrickej republike, Brazílii a na Sibíri.  

Diamant sa na Slovensku nevyskytuje; v Českej republike sa našlo niekoľko drobných 

diamantov v pyropových štrkoch v Českom Stredohorí. Tento minerál sa používa na výrobu 

šperkov,  brúsnych pást, vŕtacích a rezacích nástrojov a optických prístrojov. 

 

Grafit 

Grafit je bežný minerál. Má šedočiernu farbu s kovovým leskom. Vytvára kryštály 

v tvare doštičiek, ale má aj celistvý, šupinkovitý alebo zrnitý habitus. 

Tento minerál je frekventovanou zložkou metamorfovaných hornín, napríklad 

kryštalických vápencov, bridlíc a svorov (obr. 3.007).  

Najväčšie ložiská grafitu sa nachádzajú na Srí Lanke, v Rusku, USA, Kanade; v Európe 

sa vyskytuje v Českom masíve, v Rakúsku a v Nemecku. 
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Na Slovensku sa grafit nachádza v Kokave nad Rimavicou; v grafitických bridliciach sa 

vyskytoval v Príboji a Brádne (kde sa v 19. storočí aj ťažil) a v Malých Karpatoch (v Pezinku 

a Perneku). Všetky tieto ložiská nemali veľký priemyselný význam.  

Grafit sa používa ako žiaruvzdorný materiál v hutníckom priemysle; je súčasťou 

anorganických lubrikantov a používa sa na výrobu ceruziek, batérií, elektród, náterov a farieb. 

Grafit slúži ako moderátor v jadrových reaktoroch a pri výrobe tepelne namáhaných súčastí 

rakiet a kozmických lodí. 

 

Obr. 3.007. Grafitická  bridlica;  jej hlavný podiel tvorí grafit (Pezinok, 25 cm) 

 

Síra 

Vyskytuje sa v kryštalickom stave; vytvára tabuľkovité a dipyramidálne kryštály 

citrónovožltej alebo hnedožltej farby (obr. 3.008). Často sa nachádza vo forme prášku, 

povlakov alebo nedokonale vykryštalizovanej hmoty. Vyskytuje sa v blízkosti kráterov ako 

vysublimovaná síra alebo spolu so sulfidickými rudami. Síra sa nachádza najmä 

v sedimentárnych horninách, kde je produktom činnosti baktérií metabolizujúcich sulfidy.  

Významné ložiská síry sú v Texase, na Sicílii, Japonsku a Indonézii. 

Na Slovensku sa v súčasnosti síra neťaží; v 19. storočí sa ťažila v dnešnej Vígľašskej 

Huti. Výskyt síry v tejto lokalite je dôsledok činnosti stratovulkánu Javorie. Ťažba sa ukončila 

v roku 1862.  

Síra. Síra sa používa na vulkanizáciu gumy, ako surovina na výrobu chemických látok, 

najmä H2SO4 a H2S, ako aj na výrobu insekticídov, hnojív, farieb, mydiel a textilu.  

 

Obr. 3.008. Kryštalická síra (Tarnobrzeg - Poľsko, 20 cm) 

 

3.3.2. Sulfidy 

 

Sulfidy tvoria dôležitú skupinu minerálov, pretože zahrňujú veľkú časť rudných 

minerálov. Sulfidy sú často jedinou priemyselnou surovinou mnohých prvkov, ako sú 

napríklad olovo, zinok, ortuť, molybdén, selén, telúr, germánium, irídium a iné. Do skupiny 

sulfidov sa zaraďujú aj vzácnejšie sa vyskytujúce sulfoarzenidy, arzenidy a teluridy. Prehľad 

týchto minerálov ukazuje tab. 3.04. Táto skupina zahrňuje asi 400 známych minerálov.  

 

Tab. 3.04. Prehľad sulfidov, sulfoarzenidov, arzenidov a teluridov 
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Argentit Ag2S 

Argentit je sivý až čierny minerál, tvoriaci prizmatické kryštály s kovovým leskom. 

Nachádza sa v žilách spolu so striebrom, galenitom a sfaleritom.  

Argentit je hlavnou zložkou striebornej rudy. 

Vo svete sú významné ložiská v Mexiku, Čile, Kanade, Nórsku, Nemecku a Anglicku. 

Na Slovensku sa vyskytoval argentit najmä v baniach v Štiavnických vrchoch, najmä v 

Banskej Štiavnici a Banskej Hodruši.  

 

Galenit PbS 

Galenit je bežný minerál, tvoriaci oktaedrické alebo kubooktaedrické kryštály čiernej 

farby (obr. 3.009). Slovenský názov minerálu je odvodený od latinského slova galena, 

označujúceho olovenú rudu. Galenit sa vyskytuje sa spolu s kalcitom, kremeňom, fluoritom, 

sfaleritom a pyritom. Olovo sa v prírode nachádza ako konečný produkt rádioaktívnych 

rozpadov. 

Galenit je najdôležitejšou surovinou pre výrobu olova a je zároveň aj dôležitou 

striebornou rudou. Vedľajšie olovené rudy sú ceruzit (PbCO3) a anglezit (PbSO4). 

Vo svete sú významné ložiská galenitu v USA, Austrálii, Mexiku, Anglicku a Rakúsku.  

Na Slovensku sa vyskytoval galenit v polymetalických ložiskách v stredoslovenských 

neovulkanitoch, v Malých Karpatoch, Nízkych Tatrách a inde.  

Olovo. Tento kov sa vyrába pražením galenitu. Používa sa na výrobu batérií, zliatin, 

skla, náterov, farieb, tienenia rádioaktívnych materiálov. Použitie olova, ako aditíva 

zvyšujúceho oktánové číslo benzínu, je v súčasnosti na ústupe. 

 

Obr. 3.009. Galenit (Banská štiavnica, 12 × 11cm) 

Obr. 3.010. Galenit a sfalerit (Banská Štiavnica, 8 ×x 7 cm)  

 

Chalkopyrit CuFeS2 

Chalkopyrit je kryštalický minerál s tetraedrickým tvarom kryštálov s kovovým leskom. 

Názov minerálu pozostáva z dvoch gréckych slov chalkos – meď a pyr – oheň. Má mosadzno-

žlté sfarbenie. Je to najrozšírenejší minerál medi. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách a 

vyskytuje sa spolu s kremeňom, galenitom, sfaleritom, pyritom a kalcitom. Chalkopyrit je 

dôležitá medená ruda.  
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Vo svete sa ťaží chalkopyrit v USA, Kanade, Čile; v Európe najmä v Rusku, Nórsku, 

Švédsku a v Španielsku.  

Výskyt chalkopyritu na Slovensku je pomerne hojný; do konca 19. storočia sa ťažil 

v Španej Doline a Ľubietovej. Najväčší priemyselný význam mali ložiská v Špišsko-

gemerskom rudohorí (Mlynky, Rudňany, Slovinky a iné), ako aj v Banskej Štiavnici a 

Hodruši-Hámroch, kde sa vyskytoval spolu s galenitom, sfaleritom a pyritom. 

 

Obr. 3.011. Chalkopyrit v siderite (Rudňany, 15 cm) 

 

Sfalerit ZnS 

Sfalerit je bežný minerál. Názov minerálu je odvodený od gréckeho slova sfaleros – 

klamlivý. Sfalerit tvorí tetraedrické a dodekaedrické kryštály (obr. 3.012.). Môže sa 

vyskytovať ako bezfarebný, zelený, žltý, hnedý alebo čierny minerál. Nachádza sa 

v hydrotermálnych žilách spolu s kremeňom, dolomitom, pyritom, galenitom, fluoritom, 

barytom a kalcitom. 

Sfalerit je najdôležitejšia zinková ruda.  

Vo svete sa sfalerit ťaží najmä v Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Španielsku a na 

mnohých iných miestach.  

Sfalerit je na Slovensku najrozšírenejším minerálom rudných žíl. Vyskytuje sa 

v Banskej Štiavnici, Kremnici, v okolí Rožňavy, v Nízkych Tatrách a v Malých Karpatoch. 

Zinok. Tento kov sa používa najmä na galvanizáciu kovov a výrobu zliatin. 

 

Obr. 3.012. Sfalerit (Banská Štiavnica, 9 × 8 cm) 

 

Pyrit FeS2 

Je to bledožltý, kryštalický minerál s kovovým leskom, tvoriaci najčastejšie kockovité 

kryštály (obr. 3.013., obr. 3.014.). Názov pyritu je odvodený od gréckeho slova pyr (oheň). 

(Slovo pyr sa sa podiela na tvorbe názvov niekoľkých minerálov, resp. skupín minerálov 

alebo hornín, ako napríklad pyrotín, pyroluzit, pyrop, pyroxenit, pyroxény, pyroklastikum.)  

Pyrit je bežný akcesorický minerál, nachádzajúci sa vo vulkanických, sedimentárnych a 

premenených horninách. Často sa vyskytuje s galenitom, sfaleritom  a chalkopyritom. Pyrit je 

jedným z najbežnejších a najrozšírenejších sulfidov vôbec. 

Vo svete sa ťažia veľké množstvá pyritu napríklad v USA, Južnej Afrike,  Nemecku, 

Taliansku, Španielsku, Grécku, Švédsku a Nórsku.  
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Na Slovensku sa pyrit vyskytuje na mastencovo-magnezitových ložiskách v Spišsko-

gemerskom rudohorí, najmä v Kokave nad Rimavicou a na Mútniku. Priemyselný význam 

mali kýzové x ložiská v Smolníku a v Malých Karpatoch medzi Pernekom a Pezinkom.  

Hlavná časť pyritu sa používa na výrobu kyseliny sírovej, menšia časť na výrobu 

FeSO4. V niektorých krajinách, ktoré majú nedostatok oxidických železných rúd, sa používa 

ako železná ruda. Často sa ťaží pre získavanie zlata a medi, ktoré sú doprovodnými zložkami 

pyritu. 

 
x termín kýz je starý názov pre niektoré svetlé a tvrdé sulfidy ťažkých kovov, ako je napríklad 

pyrit, pyrotín a chalkopyrit; hlavným produktom ťažby sú však často iné minerály medi, 

striebra, zlata, kobaltu, zinku a olova, ktoré sú doprovodnými prímesami pyritu, pyrotínu 

a chalkopyritu. 

 

Obr. 3.013. Pyrit (3 cm) 

Obr. 3.014. Pyrit (Hnúšťa, 12 a 5 cm) 

 

Pyrotín FeS 

Najčastejšie sa tento minerál vyskytuje v podobe bronzovožltých zrnitých, prípadne 

celistvých agregátov. Pyrotín sa vyznačuje prirodzeným magnetizmom. Vzniká kryštalizáciou 

v bázických a ultrabázických horninách magmatických horninách, pričom doprovodnými 

minerálmi v takýchto ložiskách sú najmä nikel, kobalt a niekedy aj platina. Názov minerálu je 

odvodený od gréckeho slova pyrhotés – ohnivočervený. 

 Veľké pyrotínové ložiská sa nachádzajú v Kanade, Mexiku, Bolívii, Brazílii, Nórsku, 

Švédsku  a v Nemecku. 

Na Slovensku sa pyrotín vyskytuje v Malých Karpatoch medzi Pernekom a Pezinkom. 

V týchto ložiskách vznikol premenou pyritu. Ďalej sa vyskytuje severne od Heľpy 

a v Tisovci. 

 

Obr. 3.015. Pyrotín (Pezinok, 18 cm) 

 

Chalkozín CuS2 

Chalkozín je tmavosivý, nepriehľadný minerál s kovovým leskom, zriedkavo sa 

vyskytujúci v podobe pseudohexagonálnych priziem; častejšie má však celistvý habitus. 

Chalkozín je sekundárnym produktom čistej medi a kupritu a preto sa nachádza 
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v medenorudných ložiskách spolu s týmito minerálmi. Vyskytuje sa aj v hydrotermálnych 

žilách a sedimentárnych horninách.  

Chalkozín je dôležitá medená ruda. Najväčšie svetové ložiská chalkozínu sú v Mexiku, 

Čile, USA, Peru a v Španielsku. 

Na Slovensku sa vyskytuje iba v priemyselne nezaujímavých množstvách. 

 

Pentlandit (Fe, Ni)9S8 

Minerál žltobronzovej farby s kovovým leskom vyskytujúci sa v zásaditých vulkanic-

kých horninách. 

Pentlandit je dôležitá niklová ruda.  

Na Slovensku sa vyskytuje iba vo veľmi malých množstvách a to najmä na sideritových 

ložiskách Spišsko-gemerského rudohoria. 

Nikel. Hlavné použitie niklu je v oceliarstve a v hutníctve neželezných kovov. 

 

Cinabarit (rumelka) HgS 

Kryštalický, zrnitý alebo celistvý minerál hnedočervenej farby, s polokovovým leskom. 

Vyskytuje sa v okolí sopečných sopúchov a termálnych prameňov spolu s realgárom 

a pyritom. Sprievodnými minerálmi sú ortuť, markazit, antimonit, kremeň a kalcit. 

Rumelka je najdôležitejšia ruda používaná na výrobu ortuti.  

Veľké svetové ložiská cinabaritu sú napríklad v Taliansku, Španielsku a Slovinsku. 

Na Slovensku sa rumelka vyskytuje najmä v Spišsko-gemerskom rudohorí 

a v neovulkanitoch stredného a východného Slovenska. Asi najznámejší  výskyt rumelky je  

na východných svahoch Kremnických vrchov (okolie Malachova). Priemyselne sa využívali 

ložiská v Rudňanoch a Rákoši. Existencia ložísk cinabaritu na Slovensku sa odrazila aj v 

názvoch niektorých miestnych lokalít, ako napríklad Ortuťového vrchu alebo Ortuťného 

vrchu. 

V súčasnosti je prítomnosť rumelky v horninách environmentálnym problémom jednak 

z toho dôvodu, že zlúčeniny tohto prvku sú vyplavované z chodieb uzavretých baní a jednak 

sú prítomné aj v súčasnosti ťažených surovinách (baryt).  

Ortuť. Tento kov sa používa v elektrických zariadeniach, na separáciu zlata a striebra 

z rúd, ako dentálny kov a na výrobu liekov, katalyzátorov a náterových hmôt. 

 

Obr. 3.016. Cinabarit (Rudňany, 8cm)  
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Antimonit Sb2S3 

Antimonit je olovenosivý minerál s kovovým leskom, vytvárajúci ihlicovité kryštály 

alebo nachádzajúci sa v celistvej alebo zrnitej podobe (obr. 3.017., obr.3.018.). Vyskytuje sa 

v hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi antimónu, galenitom, sfaleritom, 

rumelkou, barytom a zlatom.  

Antimonit je najdôležitejšia antimónová ruda, z ktorej sa okrem antimónu získava aj 

mnoho iných kovov ako vedľajší produkt.  

Antimonit sa ťaží najmä v Číne, Bolívii, Mexiku, Francúzsku a v Nemecku.   

Na Slovensku sa antimonit vyskytoval v niekoľkých priemyselne využívaných 

ložiskách, najmä v Pezinku-Cajle a Perneku v Malých Karpatoch,  ako aj v Nízkych Tatrách 

v Dúbrave a Partizánskej Ľupči. V centrálnej oblasti Spišsko-gemerského rudohoria sa 

nachádzala veľká koncentrácia antimonitových ložísk. Najvýznamnejšie boli v Čučme pri 

Rožňave, Helcmanovciach, Poproči, Zlatej Idke a pri Špišskej Bani. 

Antimón. Antimón sa používa pri výrobe zliatin, pigmentov, smaltov a skla. 

 

Obr. 3.017. Antimonit (Kremnica, 6 cm) 

Obr. 3.018. Antimonit s kremeňom (Kremnica, 12 cm)  

 

Molybdenit MoS2 

Vytvára tabuľkové, šedočierne, nepriehľadné kryštály s kovovým leskom. Vzniká 

v hydrotermálnych žilách a granitických horninách. Molybdenit je najdôležitejšou 

molybdénovou rudou. 

Známe svetové ložiská molybdenitu sú v USA, Austrálii, Kanade, Nórsku, Taliansku, 

Maroku a v Nemecku. 

Na Slovensku sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Našiel sa v Nízkych Tatrách, Malej Fatre 

 v Rochovciach na východnom Slovensku. Najväčšie koncentrácie molybdenitu sa našli 

v Novoveskej Huti pri Spišskej Novej Vsi. Tu sa nachádza vo forme mikroskopických 

šupiniek (obr. 3.019.).  

Molybdén. Molybdén je ťažko taviteľný kov a preto väčšina jeho aplikácií využíva túto 

vlastnosť. Používa sa na výrobu drôtov do odporových pecí; z molybdénu sú zhotovené 

antikatódy v röntgenových trubiciach a v žiarovkách sú volfrámové vlákna zavesené na 

molybdénovom drôte. Vyrábajú sa z neho chemicky odolné zliatiny, najväčšie množstvo sa 

však spotrebuje pri výrobe ocelí, obrábacích nástrojov a výrobe katalyzátorov. Molybdén sa 
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vyrába z oxidu molybdénového, ktorý sa získava pražením molybdenitu alebo jeho redukciou 

vo vodíkovej atmosfére. 

 

Obr. 3.019. Molybdenit (Rochovce, 9 cm)  

 

Arzenopyrit FeAsS 

Arzenopyrit tvorí strieborne sfarbené kryštály s kovovým leskom. Môže mať aj celistvý 

alebo zrnitý vzhľad. Vzniká v hydrotermálnych žilách, v metamorfovaných a bázických 

vyvretých horninách.  

Arzenopyrit je hlavnou surovinou pre výrobu arzénu. Veľká časť arzénu sa tiež získava 

vo forme As2O3 ako vedľajší produkt pri výrobe zlata, medi, olova a striebra.  

Najväčšie ložisko arzenopyritu je vo Švédsku; tiež sa vyskytuje v ložiskách v USA, 

Kanade, Nemecku a Rakúsku. 

Na Slovensku sa vyskytuje v Pezinku, Perneku, Rožňave, Gelnici, Smolníku, 

Slovinkách a na niektorých ložiskách v Nízkych Tatrách. Prítomnosť tohoto minerálu 

v minulosti ťažených surovinách predstavuje takmer vždy vážny environmentálny problém 

súvisiaci s vysokou toxicitou arzénu.    

  

 

3.3.3. Oxidy 

 

Oxidy zahrňujú skupinu minerálov, ktoré sú relatívne tvrdé, majú vysokú hustotu 

a vyskytujú sa najmä ako akcesorické minerály vo vulkanických a metamorfovaných 

horninách. V sedimentoch sa nachádzajú ako odolné nezvetralé úlomky. Mnohé z nich patria 

k významným kovovým rudám. 

Niektoré minerály majú drahokamové odrody, ako napríklad rubín a zafír, ktoré sú 

odrodou korundu. Ich farby sú rôzne; sú sýtočervené (rubín), modré (zafír), zelené (spinel).  

 

Tab. 3.05. Oxidy a ich triedenie 
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Hematit Fe2O3 

Hematit je kryštalický, celistvý, vláknitý alebo zrnitý minerál s hnedastou, červenou, 

ocelovosivou, resp. železnočiernou farbou (obr. 3.020 a.). Rozšírenou formou hematitu je jeho 

ocelovosivá forma – spekularit (obr. 3.20 b.). Hematit je bežný minerál. Jeho názov je 

odvodený od gréckeho slova haima – krv. (Alternatívny slovenský nazov minerálu je  krveľ.) 

Hematit sa tvorí v hydrotermálnych žilách a ako akcesorický minerál sa nachádza aj vo 

vyvretých horninách.  

Hematit je najdôležitejšia železná ruda.  

Hospodársky význam majú sedimentárne ložiská. Najväčšie sú v Kanade, USA, 

Venezuele, Angole, Ukrajine, Švédsku, Nemecku a v Rakúsku. 

Na Slovensku je rozšírený najmä spekularit. Vyskytuje sa v Mlynkách, Rožňave, 

Rudňanoch, Vyhniach, v Belianskych, Západných a Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre a inde.   

Železo. Tento kov je základom oceliarskeho priemyslu; vyrábajú sa z neho pigmenty, 

leštiace prášky a chemikálie. 

 

Obr. 3.020 a. Hematit (Vyhne, 7 cm) 

Obr. 3.020 b. Spekularit (Rudňany, 9 cm) 

 

Ilmenit FeTiO3 

Ilmenit vytvára tabuľkové kryštály alebo kompaktnú látku čiernej alebo hnedočiernej 

farby. Nachádza sa vo vyvretých horninách, pegmatitoch a ako akcesorický minerál v 

rudných žilách. Minerál je pomenovaný podľa Iľmenských vrchov na Urale.  

Ilmenit predstavuje hlavný zdroj titánu.  

Tento minerál sa ťaží najmä vo Švédsku, Nórsku, na Urale, Kanade a USA. 

Na Slovensku sa vyskytuje bežne ale len ako akcesorický minerál. Nachádza sa medzi 

Tisovcom a Muráňom, vo Vihorlate, Šarišskej vrchovine a inde. 

Titán. Tento kov sa používa na výrobu pigmentov (TiO2), pri výrobe ľahkých a pevných 

zliatin a výrobe antikoróznych náterov. TiC je veľmi tvrdý materiál, taviaci sa pri teplote 

3450 oC. Zhotovujú sa z neho rezné nástroje a nekorodujúce zliatiny.  

 

Pyroluzit MnO2 

Pyroluzit je čierny, matný minerál, nachádzajúci sa v kusovej podobe alebo ako dendrit 

(obr. 3.021 a.). Tvorí sa vo vysychajúcich jazerách, bažinách a na dne morí (obr. 3.021 b.). 

Názov minerálu je odvodený od gréckeho slova pyr (oheň) a loysis (umytie). 
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Pyroluzit je najdôležitejšia mangánová ruda.  

Pyroluzit sa ťaží predovšetkým v Gruzínsku, na Ukrajine, v Indii, Brazílii a Južnej 

Afrike. 

Na Slovensku sa vyskytuje na ložiskách mangánových rúd, zväčša spolu 

so psilomelánomx Ba(H2O)4Mn10O20, napríklad v Lednických Rovniach, Kišovciach-

Švábovciach, Betliari, Čučme, Smolníku a v sideritovo-sulfidických ložiskách v Spišsko-

gemerskom rudohorí. 

Mangán. Tento kov sa využíva na výrobu feromangánu, ktorý sa používa v oceliarskom 

priemysle. Mangán je súčasťou mnohých zliatin s Cu, Ni, Al, Sn a Pb. Minerál sa používa ako 

oxidačné činidlo pri výrobe chlóru, brómu, výrobe KMnO4, vysušovadiel, farieb a skla. MnO2 

je súčasť suchých elektrických článkov. Mangán je súčasťou pigmentov určených pre 

keramiku, sklo a stavebné hmoty. 

 
xpsilomelán (Ba(H2O)4Mn10O20) je sivočierna mangánová ruda sedimentárneho pôvodu 

tvorená zmesou rôznych oxidov mangánu. Vyskytuje sa v Malých Karpatoch (Jabloňové), pri 

Detve a inde. 

 

Obr. 3.021 a. Pyroluzit (Elgersburg – Nemecko, 11 cm)  

Obr. 3.021 b. Veľká časť mangánu sa nachádza vo veľkých hĺbkach na dne oceánov vo 

forme veľkých granúl, tvorených rôznymi minerálmi mangánu.  Predpokladá sa, že 

rýchlosť ich rastu sa pohybuje od 0,001 do 0,2 mm za 1000 rokov   

 

Kassiterit (cínovec) SnO2 

Bezfarebný, častejšie hnedý až čierny kryštalický alebo celistvý minerál. Tvorí sa 

v hydrotermálnych žilách a nachádza sa spolu s kremeňom, chalkopyritom a turmalínom. 

Minerál je pomenovaný podľa gréckeho názvu cínu (kassiteros). 

Kasiterit je hlavná cínová ruda. 

Veľké ložiská kassiteritu sa vyskytujú v Malajzii, Mexiku, Anglicku, Krušných horách 

a inde. Na Slovensku sa vyskytuje len sporadicky, napríklad v Gemerskej Polome, Zlatej Idke 

a Poproči. 

Cín. Cín je zložkou mnohých zliatin. Najväčšie množstvo cínu sa vo svete spotrebuje na 

pokovovanie železých plechov, používaných najmä v potravinárskom priemysle. SnO2 sa 

používa pri výrobe mliečneho skla, bielych glazúr a leštiacich práškov. 
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Obr. 3.022. Kassiterit (Cínovec, Česká republika, 9 cm)  

 

Uraninit UO2 

Je to čierny alebo hnedočierny minerál s matným leskom, kryštalizujúci v podobe 

kociek. Tvorí sa v hydrotermálnych žilách, ale nachádza sa aj v usadených a vyvretých 

horninách.  

Popri karnotite K2(UO2)2(VO4)2.3H2O a autunite Ca(UO2)2(PO4)2.10 – 12H2O je 

uraninit hlavnou uránovou rudou. 

Ložiská tohoto minerálu sú napríklad Českej republike, Kanade, Rusku a Francúzsku.  

Na Slovensku sa urán vyskytuje najmä v autunite a to najmä v oblasti urán – molybdén 

– meďného zrudnenia pri Novoveskej Hute pri  Spišskej Novej Vsi a na severovýchodných 

svahoch Nízkych Tatier. V oboch lokalitách boli v minulosti robené prieskumné práce. 

Banské diela po tejto činnosti sú zlikvidované. Pozostatkom po nich sú v niektorých 

prípadoch zvýšené hodnoty radiácie na haldách vyťaženého materiálu.   

Urán. Urán sa používa ako jadrové palivo; vo forme rôznych zlúčenín sa využíva na 

farbenie skla, porcelánu a ako chemické činidlo. Uraninit je zdrojom rádia, ktoré však 

obsahuje vo veľmi nízkych koncentráciách. 

 

Magnetit Fe3O4 

Magnetit je čierny, kryštalický alebo kusový minerál, ktorý sa tvorí najmä vo vyvretých 

horninách. Magnetit môže byť aj hydrotermálneho pôvodu a môže sa nachádzať aj 

v sedimentárnych horninách. Niektoré druhy magnetitov sú magnetické. Táto skutočnosť je 

zohľadnená aj aj v názve minerálu. 

Magnetit je dôležitou železnou rudou. 

Magnetit sa ťaží v USA, Južnej Afrike, vo Švédsku, Rusku, Rumunsku, Francúzku, 

Fínsku a Nemecku. 

Na Slovensku sa vyskytuje hojne. Najväčšie akumulácie boli v Štiavnických horách 

medzi Vyhniami a Hodrušou-Hámrami, pri Tisovci na Magnetovom vrchu, Kokave nad 

Rimavicou. Ďalšie výskyty boli pri Rožnave, Dobšinej, Kojšovej Holi a v Nízkych Tatrách. 

 

Obr. 3.023. Magnetit (Hargreavis, Brazília)  

Obr. 3.023 a. Magnetit  (piesok na pláži v Las Palmas de Gran Canaria)  
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Chromit FeCr2O4 

Zvyčajne má celistvý alebo zrnitý habitus, zriedkavo sa vyskytuje vo forme hnedých až 

čiernych oktaedrických kryštálov. Tvorí sa v ultrabázických a bázických horninách. Chromit 

je jediná chrómová ruda.  

Priemyselne využívané ložiská chromitu sú v Kanade, Južnej Afrike, na Novom 

Zélande, Kube, Filipínach, v Turecku, Macedónsku, Albánsku a v Rakúsku. 

Na Slovensku sú výskyty tohto minerálu iba vo forme mikroskopických zŕn 

nachádzajúcich sa v ultrabázických horninách (lokality: Tiba-Bohúňovo, Dobšiná, Jaklovce, 

Jasov, Rudník a inde). 

Chróm. Tento kov sa používa najmä v metalurgii, pri pokovovaní a pri výrobe 

žiaruvzdorných materiálov. Chróm je hlavnou zložkou nehrdzavejúcich ocelí, vyhrievacích 

vinutí, ako aj červených, žltých, zelených a oranžových pigmentov. Vyrábajú sa z neho 

katalyzátory a chemikálie, ako napríklad K2Cr2O7, používaný ako technické oxidačné činidlo 

alebo KCr(SO4)2.12H2O, ktorý sa používa pri morení koží. 

 

 

3.3.4. Hydroxidy 
 

Hydroxidy sú mäkké minerály s nízkou hustotou a vyskytujú sa v podobe sekundárne 

zmenených alebo zvetraných minerálov. Zahrňujú ako svetlé, tak aj tmavé minerály. 

 

Tab. 3.06. Skupina hydroxidov  

 

 

Brucit Mg(OH)2 

Brucit je zväčša svetlý, priehľadný minerál, s bielym, sivým, bledozeleným, žltým až 

hnedým sfarbením a matným alebo perleťovým leskom. Je dobre štiepateľný; vzniká 

v premenených vápencoch a kryštalických bridliciach ako produkt premeny minerálov 

bohatých na hliník. Nachádza sa spolu so serpentínom, dolomitom a magnezitom a vyskytuje 

sa aj v bauxitoch. Štruktúra brucitu, tvorená paralelnými vrstvami Mg2+ iónov, obklopených 

OH- skupinami v oktaedrickej koordinácii je označovaná ako brucitová vrstva. Tento termín 

je často používaný, pretože tento štruktúrny motív sa často nachádza v štruktúrach rôznych 

anorganických látok.  
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Najznámejšie výskyty brucitu sú v USA, Kanade, Taliansku a Rusku.  

Na Slovensku sa brucit nachádza iba v nepatrných množstvách v serpentinitoch pri 

Dobšinej a pri Jaklovciach. 

Brucit je surovinou pre žiaruvzdorné materiály a čiastočne aj pre výrobu kovového 

mangánu.  

 

Obr. 3.024. Štruktúra brucitu je tvorená paralelnými vrstvami Mg2+ iónov, obklopených OH- 

skupinami v oktaedrickej koordinácii 

 

Bőhmit AlO(OH) 

Je to minerál,  ktorý sa samostatne vyskytuje iba veľmi vzácne. Najčastejšie sa 

nachádza v bauxitoch. Túto horninu tvorí bőhmit, gibbsit a diaspor. Názov minerálu je 

odvodený od mena českého vedca J. Böhma. 

 

Obr. 3.025. Vrstevnatú štruktúru bőhmitu γ-AlO(OH)  a lepidokrocitu γ-FeO(OH) tvoria 

AlO4(OH)2 alebo FeO4(OH)2 oktaédre 

 

Diaspor α AlO.(OH)   

Diaspor (z gréckeho slova diaspora - rozptyl) je bezfarebný, biely, sivastý, žltkastý až 

hnedý, priehľadný alebo priesvitný minerál. Tvorí sa v premenených vyvretých horninách 

a mramoroch ako produkt zvetrávania minerálov obsahujúcich kyslík a hliník. Nachádza sa 

v ílových usadeninách spolu s bauxitom a niektorými ílovými minerálmi. Štruktúru oboch 

minerálov ukazuje obr. 3.026. 

Veľmi známym európskym náleziskom čistého minerálu bola Banská Belá; nález bol 

však zaujímavý iba z mineralogického hľadiska.  

Diaspor sa vo svete používa ako surovina pre výrobu žiaruvzdorných materiálov.  

 

Goethit α-FeO.(OH) 

Goethit (podľa nemeckého básnika J.W. Goetheho) je žltkastý, hnedý, prípadne čierny 

minerál, ktorý vzniká zvetrávaním iných minerálov obsahujúcich železo (siderit, pyrit, 

magnetit). Tvorí hlavnú zložku limonitu. 

Goethit je železná ruda. 

Známe ložiská goethitu sú v USA, Nemecku a Krušných horách.  
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Na Slovensku sa goethit vyskytuje vo väčších množstvách v oxidačných zónach 

sideritových ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí.  

 

Obr. 3.026. Štruktúry diasporu α-AlO.(OH) a goethitu α-FeO.(OH) sú tvorené dvojitými 

reťazcami z AlO3(OH)3 alebo FeO3(OH)3 oktaédrov 

 

Gibbsit Al(OH)3 

Gibsit (podľa amerického mineralóga G.Gibbsa) je najčastejšie biely, sivý alebo ružový, 

zelenkastý, kryštalický, priehľadný až priesvitný minerál so sklenným alebo perleťovým 

leskom. Je produktom hydrotermálneho zvetrávania minerálov bohatých na hliník.  

Gibbsit má priemyselný význam ako najvýznamnejšia zložka bauxitu. 

Na Slovensku sa nachádza v oblasti Markušoviec; tu sa vyskytuje v podloží bauxitov, 

kde vzniká ako produkt rozkladu silikátových minerálov. Ložisko nemá priemyselné využitie. 

 

Bauxit  Al2O3.2H2O a FeO(OH) 

Bauxit je zmes rozličných minerálov. Vzhľadom na premenlivé zloženie jedná sa 

o horninu a nie minerál. Tradične sa však často zaraďuje medzi minerály. Obsahuje 

hydratované oxidy železa, gibsit, bohmit a diaspor. Farba bauxitov je biela, šedivá, žltá, 

prípadne červená. Bauxit môže byť sypká, spevnená alebo celistvá látka (obr. 3.027.). Tento 

minerál (hornina) je produktom zvetrávania hlinitokremičitanov v tropických a subtropických 

podmienkach. 

Bauxit je najdôležitejšia hliníková ruda.  

Veľké ložiská bauxitu sú v Rusku, Francúzku, Grécku a Maďarsku. 

U nás sa vyskytuje iba v priemyselne nezaujímavých množstvách (Mojtín pri Trenčíne 

a Markušovce pri Spišskej Novej Vsi). U nás sa bauxit spracováva v hliníkárni v Žiari nad 

Hronom. Odpad z tejto výroby, nachádzajúci sa na haldách v bezprostrednej blízkosti závodu, 

je vážnou ekologickou záťažou .    

Hliník. Asi 85 % svetovej produkcie bauxitu sa spracováva na kovový hliník, ktorý je 

používaný ako najrozšírenejší ľahký konštrukčný materiál. Hliník čiastočne nahrádza meď pri 

výrobe elektrických vedení; používa sa pri výrobe farieb a niektorých chemikálií ako napr. 

Al(CH3COO)3 a KAl(SO4)2.12H2O. 

 

Obr. 3.027. Bauxit (Francúzsko, 8 cm)  
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Limonit FeO(OH).nH20 

Limonit  (hnedeľ) je žltý, hnedý až čierny, amorfný minerál so sklenným alebo matným 

leskom (obr. 3.028., obr. 3.029.). Je to bežný minerál, ktorý vzniká ako sekundárny minerál 

v oxidačných zónach rúd železa. Názov je odvodený od gréckeho slova leimón  (vlhké 

miesto). 

Limonit je dôležitá železná ruda. Jej kvalita býva znížená prímesami fosforu a chrómu.  

Tento minerál sa ťaží vo veľkých množstvách na Kube, vo Venezuele, v Brazílii, 

Angole, Kongu, Indii a v Nemecku.  

Na Slovensku sa limonit vyskytuje veľmi hojne a to najmä v Spišsko-gemerskom 

rudohorí a Nízkych Tatrách (napr.: Poráč, Rudňany, Drnava, Železník). Vyskytuje sa aj na 

ložisku magnezitov v Podrečanoch.  

 

Obr. 3.028. Limonit (Rožňava, 12 cm) 

Obr. 3.029. Limonit (Staré Hory, 18 cm) 

 

 

3.3.5. Halovce  
 

Skupina halovcov zahrňuje asi 80 chemicky veľmi podobných minerálov, ktoré sa 

odlišujú štruktúrou a geologickým pôvodom. V skupine je prevaha minerálov s aniónmi Br-, 

F- a I-. Zahrňujú jednoduché soli typu XZ (napr.: NaCl, AgCl, CsCl) a typu XZ2 (napr.: CaF2) 

a podvojné soli, napr. Na3AlF6. 

 

Tab. 3.07. Skupina halovcov 

 

 

Halit NaCl 

Je to bežný minerál. Vytvára kubické kryštály. Je priehľadný až priesvitný, bezfarebný 

alebo biely (obr. 3.030.). Prímesi nečistôt môžu spôsobovať jeho farebnosť; môže byť 

napríklad žltý, červený alebo modrý. Vzniká odparovaním vody z roztokov a vyskytuje sa 

v sedimentárnych horninách spolu so sylvínom, sádrovcom, anhydritom, kalcitom, ílmi, 

s kremenným pieskom alebo s dolomitom. Názov halitu je odvodený od gréckeho slova hals 

(soľ) a litos (kameň). 
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Veľké ložiská halitu sú v USA, Peru, Argentíne, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, 

Poľsku, Ukrajine, Francúzsku a Taliansku. 

Na Slovensku je niekoľko významných ložísk. Najdôležitejšie sú v Solivare pri 

Prešove a v Zbudzi pri Michalovciach. V Solivare sa ťažila soľ už od roku 1723. Najskôr sa 

používal hlbinný spôsob ťažby; po zatopení bane v roku 1752 sa z bane začal čerpať takmer 

nasýtený roztok soli (asi 25 % roztok) (soľanka) a soľ sa získavala odparením vody.  Tento 

spôsob ťažby sa používa až doteraz. Ložisko v Zbudzi je najväčšou akumuláciou halitu na 

Slovensku. Na rozdiel od Solivaru, kde ložisko obsahuje mnoho prímesí, podstatnú časť 

tohoto ložiska tvoria akumulácie čistého halitu.    

Halit má najväčšie použitie v chemickom priemysle, kde sa využíva najmä ako zdroj 

sodíka a chlóru. Veľké využite má v keramike, poľnohospodárstve a najmä v potravinárskom 

priemysle, čo súvisí s tým, že Na je biogénny prvok a zároveň s tým, že NaCl je konzervačný 

prostriedok. Človek spotrebuje denne 10 až 12 g NaCl a jeho koncentrácia v krvi je asi 

1 hm. %. 

Sodík; v zemskej kôre sa obsah sodíka odhaduje na 2,6 hm. % a sústreďuje sa najmä 

v sodných živcoch. Ich zvetrávaním sa dostáva do morí vo forme NaCl, kde je jeho 

koncentrácia 2,7 hm. %, zriedkavejšie aj vyššia (napr.:10 hm. %). K významným sodným 

zlúčeninám patrí Na2CO3, NaH, Na2O2, Na2CO3.10H20, NaHCO3, NaOH, NaCN a NaF.  

Chlór sa vyrába elektrolýzou roztaveného NaCl. Najdôležitejšie zlúčeniny chlóru sú 

HCl, CaCl2, NaClO4, KClO3 a Mn(ClO3)2, ktorý sa používa ako defoliant. 

 

Obr. 3.030. Halit (6 cm) 

 

Sylvín KCl 

Sylvín (podľa holandského lekára F. Sylvia) je vo vode rozpustný minerál, vytvárajúci 

kubické a oktaedrické kryštály. Je priehľadný, priesvitný, bezfarebný alebo biely. V dôsledku 

prítomnosti nečistôt má žlté, modré alebo červené sfarbenie. Podobne ako halit patrí medzi 

evapority a nachádza sa aj v podobnom prostredí ako halit, s tým rozdielom, že je omnoho 

vzácnejší. Vzhľadom na to, že KCl má vyššiu rozpustnosť ako NaCl, zostáva v roztoku aj po 

vykryštalizovaní halitu.  

KCl je hlavným zdrojom draslíka, ktorý je významnou zložkou hnojív (najmä KNO3). 

Samotný draslík sa veľmi technicky nevyužíva. Dôležitejšie sú jeho soli, ako napríklad KI, 

používaný vo fotografickej technike, K2CO3, používaný pri výrobe ťažkotaviteľného skla a 

KOH, KClO4 a KClO3, ktoré majú široké využitie v chemickom priemysle. 
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Fluorit CaF2 

Fluorit vytvára priehľadné až priesvitné, bezfarebné alebo biele, kubické kryštály. Má 

veľké spektrum farebných odtieňov, najčastejšie svetlozelený, modrozelený, žltý, ružový 

a hnedý (obr. 3.031.). Je to bežný a široko distribuovaný minerál. Vyskytuje sa 

v hydrotermálnych žilách a nachádza sa spolu s kremeňom, kalcitom, dolomitom, galenitom, 

pyritom a ďalšími minerálmi.  

Priemyselne významné ložiská sú napríklad v USA, Švajčiarsku a Nemecku. 

Na Slovensku sa ložiská fluoritu s priemyselným významom nevyskytujú. 

Mineralogické nálezy pochádzajú z Banskej Belej, Malých Karpát, Manglovca pri Prešove 

a iných lokalít. 

Viac ako 50 % fluoritu sa využíva v chemickom a oceliarskom priemysle. Významná je 

výroba kyseliny fluorovodíkovej, skla, keramiky, glazúr a špeciálnej optiky. 

 

Obr. 3.031. Fluorit (5 cm) 

 

Kryolit Na3AlF6 

Kryolit vytvára kubické kryštály. Je to bezfarebný alebo biely minerál, tvoriaci sa vo 

vyvretých horninách, najmä kyslých pegmatitoch alebo granitoch. Vyskytuje sa spolu so 

sideritom, galenitom, sfaleritom a chalkopyritom.  

Priemyselne významných ložísk kryolitu je na svete pomerne málo. Nachádzajú sa v 

Grónsku (v súčasnosti je ložisko takmer vyťažené), v USA, na Urale a v Nigérii.  

Na Slovensku sa priemyselne zaujímavé ložiská nevyskytujú. 

Kryolit sa používa pri elektrolytickej výrobe hliníka z bauxitu (obr. 3.032.) 

a v sklárskom priemysle. 

Fluór. Tento prvok sa nachádza v kostiach v koncentrácii 0,02 hmot. %. Najdôležitejšie 

zlúčeniny sú HF, ktorý je používaný na leptanie skla a NaF. Fluór sa nachádza v štruktúre 

teflónu a freónu (difluórdichlórmetán).  

 

Obr. 3.032. Kryolit – vykryštalizovaná struska pri elektrolýze hliníka (10 cm) 
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3.3.6. Uhličitany 
 

Uhličitany sú veľmi rozšírené minerály a tvoria hlavnú zložku mnohých 

sedimentárnych hornín. Mnohé z uhličitanov sú dôležitými priemyselnými surovinami a ťažia 

sa v obrovských množstvách. Sú to dôležité stavebné suroviny a používajú sa v keramickom 

priemysle ako aj pri výrobe ohňovzdorných materiálov. Niektoré uhličitany sú surovinou pre 

získavanie kovových resp. iných prvkov (Fe, Zn, Ba, Mg, Mn). 

Skupina uhličitanov sa delí na štyri podskupiny:  

1. kalcitovú s hexagonálnymi štruktúrami minerálov,  

2. aragonitovú, s ortorombickými štruktúrami,  

3. dolomitovú a  

4. skupinu monoklinických uhličitanov s OH- aniónmi. Uhličitany tvoria zväčša 

dokonalé klencové útvary a sú svetlé, ale aj intenzívne sfarbené. 

 

Tab. 3.08. Skupina uhličitanov 

 

 

Aragonit CaCO3 

Aragonit je v atmosférických podmienkach menej stabilnou formou CaCO3 ako kalcit 

a je preto aj omnoho menej rozšírený. Minerál vytvára prizmatické, predĺžené kryštály, ale 

môže mať aj kvapľovitú, vláknitú alebo koralovitú formu (obr. 3.033., obr. 3.034., 

obr. 3.035.). Je priehľadný až priesvitný, má sklenný lesk. Môže byť bezfarebný, ale aj biely, 

sivý, žltkastý, zriedkavejšie zelený, modrý alebo fialový. Vzniká v premenených a usadených 

horninách, v jaskyniach a rudných žilách. Názov minerálu je podľa Aragónie v Španielsku.  

Vzhľadom na jeho malú rozšírenosť má aragonit iba veľmi obmedzený praktický 

význam. 

Veľké ložiská aragonitu sú najmä v Nemecku, menšie sa nachádzajú v Španielsku a na 

Sicílii.  

Slovenské výskyty aragonitu majú iba mineralogický význam. Aragonity sa nachádzajú 

napríklad na sideritových ložiskách v Spišsko-gemerskom rudohorí, v Španej Doline 

a v mnohých vápencových lomoch. 

 

Obr. 3.033. Aragonit (Podrečany, 8 cm)  
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Obr. 3.034. Aragonit (Devínska Nová Ves, 9 cm) 

Obr. 3.035. Aragonit (Banská Hodruša, 7 x 6 cm) K 

 

Kalcit CaCO3 

Je to jeden z najrozšírenejších minerálov na Zemi. Existuje asi 300 rôznych odrôd 

kalcitu. Minerál je bezfarebný, priesvitný až priehľadný. Môže byť biely, šedivý, čierny alebo 

je sfarbený do červena, žlta, zelena, hneda alebo modra (obr. 3.036., obr. 3.037.). Je hlavnou 

zložkou vápencov a mramorov, ale najmä sedimentárnych hornín. Jeho jemnozrnná forma sa 

nazýva krieda. 

Kalcit sa využíva pri výrobe cementu a vápna. Vápno sa vyrába termickým rozkladom 

kalcitu pri teolote 900 oC: 

 

CaCO3 →  CaO  +  CO2 

 

Kalcit je významný stavebný materiál a je dôležitou chemickou surovinou, z ktorej sa 

vyrábajú bieliace a pracie prípravky. Používa sa v gumárenskom, sklárskom, keramickom 

a potravinárskom priemysle. Jemne mletý sa používa ako pôdny kondicionér. Čisté, 

priehľadné formy kalcitu sa používajú v optike. 

Ťažba vápenca je na Slovensku veľmi rozšírená. Vápenec sa ťaží povrchovým 

spôsobom a najväčšími odberateľmi tejto suroviny sú cementárne. Obrovský rozsah tejto 

ťažby má mnoho negatívnych dôsledkov na životné prostredie   

 

Obr. 3.036. Kalcit (Devínska Nová Ves, 7 cm) 

Obr. 3.037. Kalcit (Island, 5 cm) 

 

Magnezit MgCO3 

Magnezit vytvára klencové kryštály, celistvej, šupinkovej, vláknitej alebo zrnitej 

podoby. Je biely, šedivý, žltý alebo hnedý (obr. 3.038.). Vzniká v hydrotermálnych žilách, 

premenených horninách a usadeninách.  

Veľké ložiská magnezitu sú na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Rakúsku a Švajčiarsku. 

Slovenské ložiská magnezitu patria k najväčším v Európe. Z tohoto dôvodu aj výroba 

žiaruvzdorných materiálov má u nás veľkú tradíciu. Významné sú ložiská v Podrečanoch, 

Brádne, Lubeníku, Ochtinej, pri Košiciach-Bankove, Kokave, Mútniku a inde.  
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Najväčší význam má magnezit ako surovina pre výrobu žiaruvzdorných materiálov. 

MgO, ako hlavná zložka žiaruvzdorných materiálov, sa vyrába vysokoteplotnou 

karbonizáciou magnezitu. MgCO3 sa využíva ako zdroj horčíka pre chemický priemysel. 

V minulosti sa magnezit používal na výrobu kovového horčíka; dnes sa však Mg získava 

najmä z morskej vody. Ďalšie využitie magnezitu je v medicíne a farmácii. 

Horčík. Zemská kôra obsahuje asi 2 hm. % Mg, ktorý sa nachádza hlavne v dolomite, 

a magnezite a v mineráloch kieserite MgSO4.H2O, epsomite MgSO4.7H2O, bischofite 

MgCl2.6H2O a karnalite MgCl2.KCl.6H2O.    

 

Obr. 3.038. Magnezit (Rakúsko)  

 

Dolomit CaMg(CO3)2 

Dolomit je veľmi rozšírený minerál. Tvorí hlavnú zložku celých pohorí. Vytvára 

bezfarebné, biele, šedivé, ružové alebo hnedé klencové kryštály; môže byť celistvý alebo aj 

zrnitý (obr. 3.039., obr. 3.40.).  Vzniká v hydrotermálnych žilách.  

Na Slovensku sa dolomit ťaží na mnohých miestach. Uprednostňujú sa dolomity 

zvetrané na piesok alebo prášok. Priemyselne významné ložiská sú v Malých Kršteňanoch, 

Lúke nad Váhom, Rakši, Kraľovanoch, v Ratkovskej Suchej, Ochtinej,  v Jelšave a na iných 

miestach.  

Dolomit sa používa najmä ako stavebný a dekoračný materál a pridáva sa do cementu. 

Jeho obsah v surovine pre výrobu cementu je limitovaný, preto výber vápencov pre výrobu 

cementov musí spĺňať kritérium maximálne prípustného obsahu dolomitu (asi 4 hmot. %) 

Vo vákuových peciach sa z dolomitu vyrába horčík pri teplote 1 200 oC.  Používa sa aj 

v sklárskom a keramickom priemysle. 

 

Obr. 3.039. Dolomit (Jelšava, 30 cm)  

Obr. 3.040. Dolomit (Jelšava, 15 cm)  

 

Siderit FeCO3 

Siderit (z gréckeho sedéros – železo) je bledožltý, sivý až čierny minerál, vytvárajúci 

klencové kryštály, ale nachádzajúci sa aj v celistvej a zrnitej podobe (obr. 3.041., obr. 3.042., 

obr. 3.043.). Tvorí sa v hydrotermálnych žilách a v usadených horninách, spolu s ílovým 

materiálom.  
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Siderit sa využíva ako železná ruda najmä vo Veľkej Británii, Rakúsku a Nemecku. 

Sideritové ložiská sú na Slovensku hojné a v minulosti boli aj intenzívne ťažené. 

Najvýznamnejšie ložiská sú v Spišsko-gemerskom rudohorí. Na niektorých ložiskách sa ťažil 

siderit už v stredoveku. Najznámejšie bane boli v Rudňanoch, Slovinkách, Smolníku 

a v Gelnicii. Najväčšie ťažené ložisko sideritu bolo v Rudňanoch. Ťažba bola zastavená 

začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. V súčasnosti sa banská činnosť v tejto 

oblasti obmedzuje na ťažbu barytu v blízkom Poráči. Rudňany a jeho okolie môžu slúžiť ako 

dobrý príklad nezvládnutého ukončenia ťažby rúd veľkého rozsahu. Ekologické následky 

bývalej ťažby sú ilustrované v kapitole 5.       

Významným ložiskom sideritu na Slovensku je Nižná Slaná, v ktorom sa ťaží ruda 

dodnes. Siderit sa tu vyskytuje spolu s ankeritom - CaFe(CO3)2. Posledným významným 

rudným revírom je Rožňava. Menšie výskyty sideritu sú v Nízkych Tatrách, Veporských 

vrchoch a v Tribeči. 

 

Obr. 3.041. Siderit (Staré Hory, 11 cm) 

Obr. 3.042. Siderit (Staré Hory, 9 cm) 

Obr. 3.043. Sideritové žily v baryte (Rudňany, 9 cm) 

 

Ceruzit PbCO3 

Ceruzit (z latinského cerussa – biela farba) vytvára bezfarebné alebo biele, tabuľkovité 

kryštály; vyskytuje sa aj v kompaktnej a zrnitej podobe (obr. 3.044.). Obsah nečistôt môže 

spôsobovať sivé, zelenkasté a modré sfarbenie. Tvorí sa vo zvetraných častiach rudných žíl; 

vzniká najmä zvetrávaním galenitu.  

Ceruzit je dôležitá olovená ruda. 

Tento minerál sa ťaží napríklad v USA, Rusku a Nemecku. 

Na Slovensku sa vyskytujú iba mineralogické nálezy. Ceruzit bolo možno nájsť 

v baniach v okolí Banskej Štiavnice, častejšie však vo Vyhnach. Pomerne hojný bol výskyt 

ceruzitu v antimonitových ložiskách v Nízkych Tatrách a Ardove pri Plešivci. 

 

Obr. 3.044. Ceruzit (Austrália) 

 

Azurit Cu3(CO3)2(OH)2 

Je to bežne sa vyskytujúci minerál. Vyskytuje sa najmä na ložiskách medených rúd. 

Spolu s malachitom patrí medzi najrozšírenejšie minerály medi. Je azúrovomodrý alebo 
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tmavomodrý, priesvitný a má sklený lesk. Je to oxidačný produkt iných minerálov medi 

a najčastejšie sa vyskytuje spolu s malachitom.  

Najcennejšie mineralogické nálezy pochádzajú z Francúzka, USA, Grécka,  Austrálie  

a z veľkých ložísk medených rúd v Čile. 

V súčasnosti ho možno nájsť na mnohých haldách po ťažbe rúd, napríklad v Pieskoch  

a Richtárovej pri Starých Horách, Smolníku, Gelnici, Rudňanoch a inde. 

 

Obr. 3.045. Azurit (Staré Hory, 12 cm) 

 

Malachit Cu2CO3(OH)2 

Malachit (z gréckeho malache – rastlina slez) je bežný, zelený minerál, vyskytujúci sa 

v oxidačných zónach ložísk medených rúd. Nachádza sa vo forme ihličkovitých kryštálov, 

hroznovitých agregátov alebo povlakov. 

 Najznámejšie ložisko malachitu sa nachádzalo na Urale; v súčasnosti je vyťažené. 

Ďalšie veľké náleziská sú Austrálii, Kongu, Čile, USA a vo Francúzku a v Nemecku. 

 U nás sa vyskytuje hojne ale má iba mineralogický význam. Spolu s azuritom je 

možné malachit nájsť na mnohých haldách; Cenné mineralogické nálezy pochádzajú zo 

Španej Doliny, Rožňavy ale aj iných lokalit.   

Malachit sa najčastejšie využíval na výrobu šperkov a ozdobných  predmetov. 

Priemyselný význam tento minerál nemá. 

 

Obr. 3.046. Malachit ( Rusko, 7 cm) 

Obr. 3.047 a. Malachit (Richtárová pri Starých Horách, 15 cm) 

Obr. 3.047 b. Malachit je obľúbený materiál pre výrobu dekoračných predmetov (8 cm) 

Obr. 3.047 c. Malachit na sideritových zrnách (Richtárová, snímka: 30 cm) 

 

 

3.3.7. Dusičnany 
 

Skupina dusičnanov obsahuje iba dva známe minerály, nitratín NaNO3 a nitrit KNO3. 

I keď štruktúrne sa podobajú uličitanom, na rozdiel od nich sú pomerne vzácne. Ako 

rozpustné látky sa vyskytujú iba v arídnych a púštnych oblastiach. Vzhľadom na ich malý 

výskyt majú iba malý a lokálny priemyselný význam. 
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3.3.8. Boritany 
 

Boritany majú podobne ako kremičitany, polymérnu štruktúru. Základom ich štruktúry 

je BO3 skupina, ktorá môže vytvárať reťazce, vrstvy a izolované skupiny, obsahujúce jeden 

alebo viac základných jednotiek. Skupina boritanov obsahuje asi 100 minerálov, mnohé 

z nich sú rozpustné vo vode a preto sa na zemskom povrchu vyskytujú iba v suchých 

oblastiach. Najrozšírenejším minerálom je bórax - Na2B4O5(OH)4.8H2O, menej rozšírené sú 

kolemanit CaB3O4(OH)3.H2O, ulexit NaCaB5O6(OH)6.5H2O a kernit Na2B4O6(OH)2.3H2O. 

Všetky minerály sú biele alebo bezfarebné. 

Boritany sa používajú pri výrobe skla, sklennej vlny, sú zložkou mydiel, glazúr na  

porcelán a používajú sa pri príprave hnojív a herbicídov. 

 

 

3.3.9. Sírany a chrómany 
 

Skupina síranov obsahuje veľký počet minerálov, ale iba niekoľko málo z nich sú bežné 

minerály. Obsahujú jednak hydratované a bezvodé soli ako aj podvojné a zmiešané soli. 

Mineralogické triedenie obsahuje dve skupiny: barytovú a skupinu hydratovaných 

a bázických síranov. Sírany sú pomerne rozšírené minerály. Najčastejšie sa vyskytujúce  

minerály sú väčšinou svetlé, mäkké a majú nízku hustotu. Niektoré vzácnejšie minerály sú 

však intezívne zfarbené; napríklad chalkantit CuSO4 . 5H2O a kyanotricht 

Cu4Al2(CuSO4)(OH)12 . 2H2O sú modré,  brochantit Cu4[SO4.(OH)6SO4] je zelený a langit 

Cu4[(OH)6SO4] . H2O je modrozelený (obr. 3.048.) Niektoré sírany sú priemyselne veľmi 

významné suroviny.  

 Chrómany sú vzácne minerály a sú intenzívne sfarbené. Vzhľadom na ich veľmi malé 

rozšírenie nemajú veľký praktický význam.  

 

Tab. 3.09. Sírany a chrómany 

Obr. 3.048. Langit (Ľubietová, 11 × 6 cm)  

 

Sadrovec CaSO4.2H2O 

Sadrovec je najrozšírenejší minerál v skupine síranov. Vytvára tabuľkovité kryštály, ale 

vyskytuje sa aj v celistvej, zrnitej a vláknitej podobe (obr. 3.049. až obr. 3.052.). Je bezfarebný, 
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sivý alebo biely. Bežne sa vyskytuje v sedimentárnych horninách, kde vznikal odparením 

z vodných roztokov. Sadrovec môže vznikať aj zvetrávaním anhydritu alebo sulfidov. Často sa 

vyskytuje v ílovitých horninách. 

Významné ložiská sadrovca sú v USA,  Francúzku a Rusku. 

Na Slovensku je mnoho výskytov sadrovca; priemyselne sa však v súčasnosti využíva 

ložisko v Novoveskej Huti pri Spišskej Novej Vsi. Toto ložisko vzniklo hydratáciou anhydritu 

a tvorí ho šedivý drobnokryštalický sadrovec s obsahom anhydritu. Ďalšie výdatné ložisko sa 

nachádza v okolí Gemerskej Vsi.  

Tepelným odstránením 75 % vody sa z neho vyrába sádra (CaSO4.0,5.H2O), ktorá sa 

používa na výrobu omietok, stavebných dielcov, odlievacích foriem a na mnohé ďalšie účely. 

Sadrovec sa v malom množstve pridáva do Portlandského cementu. Používa sa tiež 

v keramickom priemysle; jeho odroda alabaster sa používa ako ozdobný kameň.  

 

Obr. 3.049. Sadrovec (Tunis, 11 cm) 

Obr. 3.050. Sadrovec (Koběřice – Česká republika, 8 cm) 

Obr. 3.051. Sadrovec (Novoveská Huta, 20 cm)  

Obr. 3.052. Sadrovec – alabaster ((Novoveská Huta, 12 cm)  

 

Anhydrit CaSO4 

Anhydrit je prevažne biely alebo sivý minerál (obr. 3.053.); nie je natoľko rozšírený ako 

sadrovec. Vytvára tabuľkové alebo prizmatické kryštály, ale má aj celistvý, zrnitý a vláknitý 

habitus. Vyskytuje sa ako evaporit, spolu s dolomitom, kalcitom, sadrovcom, halitom a sylvínom.  

Veľké ložiská anhydritu sú vo Švajčiarsku, Rakúsku, Poľsku a Taliansku. 

U nás sa nachádza najmä v okolí Gemerskej Novej Vsi, kde vytvára polohy hrubé niekoľko 

sto metrov. Ďalšie výskyty anhydritu sú napríklad v ložiskách sadrovca v Mlynkách, Dedinkách 

a pri Starých Horách. 

Anhydrit sa používa ako pôdne aditívum, v papierenskom priemysle, na zmäkčovanie vody, 

je zložkou cementov a v menšej miere sa používa pre výrobu kyseliny sírovej.  

 

Obr. 3.053 a. Anhydrit (Novoveská Huta, 15 cm) 

Obr. 3.053 b. Anhydrit (Ukrajina, 10 cm) 
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Baryt BaSO4 

Baryt ( ťaživec) je pomerne rozšírený minerál. Je priehľadný alebo priesvitný, bezfarebný, 

biely, sivý až hnedý (obr. 3.054. až obr. 3.056.). Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách 

v asociáciách s rudami striebra, medi, olova, kobaltu, mangánu a antimónu. Nachádza sa tiež vo 

vápencových žilách, spolu s kalcitom.  

Veľké ložiská barytu sú v Nemecku, Anglicku, Fracúzsku a v USA. 

Na Slovensku sa nachádza v najväčšom množstve v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

V menších množstvách sa vyskytuje v Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre a Malých Karpatoch. 

V súčasnosti sa ťaží baryt jedine na Poráči pri Spišskej Novej Vsi. 

Asi 80 % barytu sa používa vo výplachových, tixotropných suspenziách, používaných pri 

vrtných banských prácach. Mletý baryt je zložkou farieb a náterových hmôt. V chemickom 

priemysle je surovinou, z ktorej sa izoluje báryum. V podobe BaS je zložkou plnív do papiera, 

kozmetiky a pigmentov. Silná absorpcia RTG žiarenia bárya v BaSO4 sa využíva pri výrobe 

absorpčných omietok, určených pre rádiologické pracoviská alebo suspenzií, používaných pri 

röntgenovom vyšetrení žalúdka.  

Báryum. Tento prvok sa nachádza najmä v baryte a witherite (BaSO4). Získava sa sa 

redukciou BaO ferosilíciom pri teplote 1 200 oC alebo elektrolýzou BaCl2. Zlúčeniny bárya sú 

jedovaté. 

 

Obr. 3.054. Baryt (Poráč, 9 cm) 

Obr. 3.055. Baryt a siderit (Rudňany, 10 cm) 

Obr. 3.056. Baryt (Rudňany, 4 cm) 

 

Celestín SrSO4 

Celestín je kryštalický, bezfarebný, biely, žltý až hnedý minerál, vyskytujúci sa 

v hydrotermálnych žilách spolu s kremeňom a kalcitom. V sedimentárnych horninách sa 

vyskytuje najmä v pieskovcoch, vápencoch a dolomitoch.  

Priemyselne významné ložiská celestínu sú v Anglicku, Rusku, Tunise a v Nemecku. 

Na Slovensku sa tento minerál vyskytoval jedine v Španej Doline, odkiaľ pochádzajú cenné 

mineralogické nálezy.  

Celestín sa používa sa na výrobu Sr(NO3)2 , ktorý je zložkou výrobkov pre zábavnú 

pyrotechniku a munície, a na prípravu iných solí stroncia. 
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Stroncium. Tento prvok sa získava z celestínu a stroncianitu SrCO3. Sr sa vyrába z SrO, 

ktorý je produktom vákuového praženia stroncianitu. Izotop 90Sr je nebezpečným beta žiaričom, 

pochádzajúcim z výbuchov jadrových zbraní.   

   

 

3.3.10. Volfrámany a molybdénany  
 

Volfrámany a molybdénany a sú minerály s vysokou hustotou, sú krehké a niekedy aj 

intenzívne sfarbené.  

Priemyselne významný minerál je volframit (Fe, Mn)WO4. Je to hnedočierny minerál, ktorý 

je zložkou najdôležitejšej volfrámovej rudy. Volfrámovou rudou je aj biely, žltý, zelený alebo 

hnedý scheelit CaWO4 a stolcit PbWO4.   

Volfrám. Tento kov je zložkou vysokotvrdých ocelí. Používa sa v osvetlovacej technike; 

v klasických žiarovkách je monokryštál volfrámu s hrúbkou niekoľko stotín milimetra. Bod 

topenia volfrámu je 3410 oC a preto jeho získanie redukciou z volframitu vyžaduje špeciálne 

podmienky. Získava sa vo forme prášku a spracúva sa na karbid W2C, ktorý sa používa ako 

abrazívum ako aj na výrobu rezacích nástrojov. 

Volfrám sa v prírode vyskytuje s rudami cínu a molybdénu. Získava sa redukciou WO3 

vodíkom alebo termickým rozkladom WCl6 na volfrámovom vlákne.  

 

 

3.3.11. Fosforečnany, arzeničnany a vanadičnany 
 

Väčšina z týchto minerálov je zriedkavá a preto nemá väčší priemyselný význam. 

Výnimkou je iba apatit (Ca5(PO4)3(F, Cl, OH), Názov apatitu je podľa gréckeho slova apatein – 

klamať. Je to minerál, ktorý kryštalizuje v šesťuholníkovej sústave a tvorí ihličkovité kryčtály, 

stĺpce a hrubé tabuľky. Apatit môže byť rôzne sfarbený napr. je biely, priehľadný, fialový, zelený 

alebo modrý. Vyskytuje sa vo všetkých typoch hornín ale priemyselne najdôležitejšie sú 

sedimentárne ložiská. Najväčšie ložisko apatitu sa vyskytuje na poloostrove Kola v Rusku. 

Apatit sa používal najmä ako hnojivo a tiež pri výrobe fosforu. 

 

Tab. 3.10. Fosforečnany, arzeničnany, vanadičnany 

Obr. 3.057. Apatit (svetlý minerál) v magnetite (Taškezan – Rusko, 12 cm)  
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3.3.12. Kremičitany 
 

Kremičitany predstavujú najväčšiu skupinu minerálov a v zemskej kôre majú aj najvyššie 

hmotnostné zastúpenie (asi 90 hm. %). Obrovská rozšírenosť kremičitanov súvisí s tým, že 

primárne kremičitany predstavujú hlavnú súčasť vyvretých hornín. Odtiaľ sa, buď v zmenenej 

alebo nezmennej podobe, dostávajú do sedimentov a sedimentárnych a metamorfovaných hornín 

a v konečnej fáze zvetrávania aj do pôdy. V pôdach tvoria hlavnú časť anorganického podielu, 

ktorá predstavuje asi 45 hmot. %.  

Kremičitany tvoria asi 25 % všetkých známych minerálov a asi 40 % bežne sa 

vyskytujúcich minerálov. Ak by sme prepočítali priemerné hmotnostné zastúpenie jednotlivých 

prvkov v zemskej kôre na ich početné zastúpenie, zistili by sme, že zo 100 atómov by na kyslík 

pripadalo 62,5 atómu, na kremík 21,2 atómu, na hliník 6,5 atómu, a železo, horčík, vápnik, sodík 

a draslík 2 až tri. S výnimkou titánu, všetky ostatné prvky sa nachádzajú v povrchovej časti 

zemskej kôry v nevýznamných množstvách. Ak zohľadníme objemové zastúpenie ôsmich 

najrozšírenejších prvkov (tab. 3.11.) zistíme, že zemská kôra pozostáva vlastne zo „zhlukov“ 

atómov kyslíka, obsahujúcich ióny Si4+, Al3+, Fe2+, Ca2+, Na+ a K+ v intersticiálnych polohách. 

Práve preto hlavnými minerálmi zemskej kôry sú kremičitany, oxidy a iné kyslíkaté anorganické 

soli.   

Environmenálny význam kremičitanov vyplýva jednak z ich vysokého obsahu a jednak 

z ich veľkej distribúcie v zemskej kôre. Znamená to, že väčšina medzifázových interakcií bez 

ohľadu na to, či sa jedná o interakcie s fyzikálnou alebo chemickou povahou, prebiehajúcich na 

povrchu tuhých častíc, sú práve interakciami na povrchu kremičitanov. Tieto interakcie môžu 

mať v prírode povahu prirodzených dejov alebo môžu byť dejmi, vyvolanými ľudskou činnosťou. 

Z toho vyplýva, že diskusie o ekologických dopadoch priemyselného znečisťovania 

zvetralinového plášťa, pôdy alebo spodných vôd, sú buď hlavnou diskusiou o interakciách 

polutantov s kremičitanmi alebo aspoň zahrňujú túto diskusiu ako významnú tému. Hlavný dôvod 

nie je len vo vysokom hmotnostnom zastúpení kremičitanov, ale aj v tom, že do skupiny 

kremičitanov patria najreaktívnejšie tuhé látky, ktoré sa nachádzajú na zemskom povrchu. Okrem 

tohto je nezanedbateľné aj to, že kremičitany sú dôležitými priemyselnými surovinami, pričom 

mnohé z nich majú veľmi významné environmentálne použitie, ako napríklad filtračné a sorpčné 

materiály. Kremičitany sú základom väčšiny stavebných materiálov, napríklad, štrku, betónu, 

tehál, skla a keramiky. Záujem o kremičitany nekončí zemským prostredím, pretože mnohé 

planéty a kozmické objekty Slnečnej sústavy majú silikátový základ.  
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Všeobecné fyzikálne charakteristiky kremičitanov je ťažké formulovať, pretože zahrňujú 

minerály s veľmi rozdielnymi vlastnosťami. V prípade kompaktných a hrubokryštalických 

minerálov sa jedná väčšinou o tvrdé, priehľadné, resp. priesvitné minerály so strednou hustotou. 

Patria sem minerály svetlé aj tmavé, bezfarebné a aj výrazne sfarbené. Mikrokryštalické 

kremičitany s vrstevnatou štruktúrou sú mäkké, zväčša svetlé, a vyskytujú sa v podobe 

jemnozrnných minerálov:  

- doštičkovitých, 

- šupinkovitých a 

- vláknitých. 

Medzi kremičitanmi sú minerály nepórovité, ale aj pórovité, ktoré môžu mať veľmi rozmanitú 

vnútornú štruktúru kanálov.  

Základnou stavebnou jednotkou kremičitanov je SiO4 tetraéder, v ktorom centrálny Si4+ ión 

je kordinovaný štyrmi iónmi kyslíka, nachádzajúcimi sa v rohoch tetraédra (obr. 3.59.). 

Z hľadiska Paulingových elektronegativít, je väzba Si - O asi z 50 % iónová a z 50 % kovalentná. 

Energia tejto väzby je vysoká, 368 kJ.mol-1. Je možné konštatovať, že práve táto väzba medzi 

kremíkom a kyslíkom udržuje hlavný podiel zemskej kôry v kondenzovanom stave. Väzbová 

nenasýtenosť O2- iónov v izolovaných tetraédroch, sa kompenzuje väzbou s niektorým z katiónov 

alebo vo väčšine prípadov vzájomnou polymerizáciou tetraédrov. V malom, alebo väčšom 

rozsahu môže v silikátových štruktúrach dochádzať k substitúcii atómov Si atómami Al.  

V silikátových štruktúrach je typickým koordinačným číslom 4. Je najčastejšie u kremíka 

a zriedkavejšie u hliníka. Ióny Al3+, Fe3+, Mg2+, Ti4+, Fe2+ a Mn2+ majú koordinačné číslo 6, ióny 

Ca2+ a Na+ 8 a K+, Ba2+ a Rb2+ ióny 8 až 12.  

Jednotlivé skupiny kremičitanov sa odlišujú najmä spôsobom geometrického usporiadania 

SiO4 tetraédrov. Chemické zloženie jednotlivých minerálov môže byť veľmi podobné a rozdiely 

v obsahu jednotlivých prvkov veľmi nevýrazné. Preto základom prijatej klasifikácie kremičitanov 

nie je chemické zloženie, tak ako v prípade základnej systematiky triedenia minerálov, ale ich 

štruktúra. Pretože štruktúra kremičitanov ovplyvňuje ich vlastnosti výraznejšie ako ich zloženie, 

prijatá klasifikácia kremičitanov vytvára skupiny minerálov s podobnými vlastnosťami; teda toto 

triedenie je zároveň triedením podľa vlastností minerálov.     

 

Obr. 3.059. SiO4 tetraéder je základnou stavebnou jednotkou kremičitanov 

Obr. 3.060. Klasifikácia kremičitanov   

 Obr. 3.060 x.  Klasifikácia kremičitanov  (pokračovanie) 
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3.3.12.1. Neosilikáty 

 

Neosilikáty sú kremičitany, ktoré majú v štruktúre jednotlivé a izolované SiO4 tetraédre, 

ktoré sú viazané iónovou väzbou s katiónmi Mg2+, Mn2+, Fe3+, Al3+ a Ca2+. Ich štruktúra je 

významne závislá na náboji a veľkosti týchto katiónov. V štruktúrach neosilikátov je relatívne 

vysoká hustota atómov, čo spôsobuje veľkú špecifickú hmotnosť a vysokú tvrdosť týchto 

minerálov. Pretože jednotlivé SiO4 tetraédre sú na sebe nezávislé, minerály nemajú smerovo 

orientované roviny štiepateľnosti. V porovnaní s inými kremičitanmi, podiel substitúcií Si za Al, 

je nízky. 

K významnejším neosilikátom patrí olivín (Mg, Fe)2SiO4. K olivínom sa zaraďujú aj dva 

minerály fosterit (Mg2SiO4) a fayalit (Fe2SiO4) a kontinuálna séria minerálov, ktoré sú tuhými 

roztokmi oboch predchádzajúcich minerálov. 

Granáty:  

Pyrop Mg3Al2Si3O12 

Almandin Fe3Al2Si3O12 

Grosulár Ca3Al2Si3O12 

Zirkón ZrSiO4 

Andaluzit Al2SiO5 

Silimanit Al2SiO5 

Kyanit Al2SiO5 

Topás Al2SiO4(F, OH)2 

Humit Mg7(SiO4)3(F, OH)2 

 

Z environmentálneho a priemyselného hľadiska je význam tejto skupiny malý a spočíva iba 

v tom, že tieto minerály sú frekventovanou zložkou hornín využívaných v stavebníctve.  

 

Obr. 3.061. Granáty v pieskovci (Česká republika, 20 cm) 

Obr. 3.061 a. Granáty v plážovom piesku (Chalkidiki, Grécko) 

 

3.3.12.2. Sorosilikáty  

 



 66

Sorosilikáty sú kremičitany, v štruktúre ktorých sú dva tetraédre spojené cez spoločný atóm 

kyslíka. Formálne sa považujú takéto zoskupenia tetraédrov za anióny, reálne je však väzba kov – 

kyslík málo polárna a treba ju klasifikovať ako polárnu kovalentnú väzbu.  

Do skupiny sorosilikátov sa zaraďuje asi 70 známych minerálov, ktoré majú zväčša vysokú 

hustotu a tvrdosť a z hľadiska ich priemyselného a environmentálneho významu sa zhodujú 

s prvou skupinou kremičitanov.  

Niektoré významné sorosilikáty sú: 

Hemimorfit Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O 

Lawsonit CaAl2(Si2O7)(OH)2.H2O 

Vezuvianit Ca10(Mg, Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 

 

     

3.3.12.3. Cyklosilikáty 

 

Cyklosilikáty sú silikáty, ktoré obsahujú SiO4 tetraédre spojené do kruhov. Kruhy obsahujú 

tri, štyri alebo šesť tetraédrov.  

Niektoré významné cyklosilikáty sú: 

benitoit  BaTiSi3O9 (obsahuje trojčlenné kruhy) 

axinit     (Ca, Fe, Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)   (obsahuje štvorčlenné kruhy)  

beryl      Be3Al2(Si6O18)  (obsahuje šesťčlenné kruhy) 

turmalín (Na, Ca)(Li, Mg, Al)3(Al, Fe, Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 (šesťčlenné kruhy) 

 

Fyzikálne vlastnosti a priemyselný význam cyklosilikátov sú podobné ako u 

minerálov predchádzajúcich skupín.  

 

Obr. 3.062. Beryl (Ural – Rusko)  

 

3.3.12.4. Inosilikáty  

 

Inosilikáty sú minerály, ktorých štruktúrna mriežka obsahuje nekonečné reťazce SiO4 

tetraédrov. Reťazce môžu byť jednoduché alebo dvojité. Minerály s jednoduchými reťazcami sa 

nazývajú pyroxény a minerály s dvojitými reťazcami sú amfiboly. Jednotlivé štruktúry 

inosilikátov sa môžu líšiť typom katiónu a dĺžkou základnej štruktúrnej jednotky. Táto može 

obsahovať: 
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2 tetraédre,  

  3 tetraédre s dĺžkou opakujúceho sa segmentu 0,52 nm a 7,3 nm (teda sú dve rôzne     

štruktúrne jednotky, s rôznou vzájomnou polohou tetraédrov),  

5 tetraédrov, s dĺžkou štruktúrneho segmentu 0,125 nm a  

7 tetraédrov, s dĺžkou opakujúcej sa štruktúry 1, 74 nm. 

 

Napriek tomu, že obe skupiny inosilikátov majú významný rozdiel v štruktúre, majú mnohé 

podobné fyzikálne a chemické vlastností. Štruktúrne periodicity v oboch skupinách majú rovnakú 

dĺžku, v oboch sa vyskytujú podobné katióny a kryštály oboch skupín minerálov sú 

monoklinické.  

Obe skupiny minerálov sú veľmi dôležitými horninotvornými minerálmi a nachádzajú sa 

vo všetkých druhoch magmatických hornín. Kryštály majú zelenú, žltozelenú, hnedozelenú, 

červenohnedú až čiernu farbu. 

Niektoré významné inosilikáty sú: 

Pyroxény: 

enstatit         MgSiO3 

hyperstén    (Mg, Fe)SiO3  

diobsit         Ca,Mg Si2O6 

jadeit           NaAlSi2O6 

spodumen   LiAl Si2O6 

 

Amfiboly: 

tremolit       Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

aktinolit      Ca2(Mg, Fe)5Si8O22(OH)2 

glaukofán   Na2Mg3Al2Si8O22(OH)2 

wollastonit  CaSiO3 

 

Niektoré inosilikáty majú aj priemyselný význam. Z ekologického hľadiska predstavuje 

však problém skupina takzvaných amfibolových  azbestov, ktoré sú zložkou rôznych 

priemyselných produktov, najmä tepelnoizolačných materiálov, azbestocementových prefabri-

kátov (napr. rúr, obkladových dielcov a strešných krytín), brzdových obložení a ohňovzdorných 

tkanín. Tieto azbesty obsahujú vláknité odrody minerálov krokidolitu 

Na2(Fe,Mg)3Fe2Si8O22(OH)2, aktinolitu alebo tremolitu. Vlákna týchto minerálov majú 

kancerogénne účinky v dôsledku dráždivého účinku na tkanivá respiračného systému. 

Rizikovými pracoviskami sú najmä bane a podniky spracovávajúce azbesty. 

 

Obr. 3.063. Wolastonit (Švédsko)  
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3.3.12. 5. Fylosilikáty 

  

Fylosilikáty sú vrstevnaté kremičitany, ktoré sa v prírode vyskytujú najčastejšie vo forme 

malých šupiniek, vločiek alebo doštičiek, zriedkavejšie ako vlákna a trubičky. Tieto minerály 

majú väčšinou svetlé zafarbenie, sú mäkké a majú nízku hustotu. Názov  „fylosilikáty“ je 

odvodené práve od vzhľadu ich kryštalinitov. („Phyllon“ je grécke ozanačenie pre list). 

Vrstevnatá štruktúra fylosilikátov sa odráža aj na makroskopickom vzhľade týchto minerálov, 

u ktorých je možné pozorovať sendvičovú štruktúru a niekedy aj štiepateľnosť pozdĺž navzájom 

paralelných rovín (obr. 3.064.).  

 

Obr. 3.064. Mikroskopická snímka kaolinitu a snímka sľudy v reálnej veľkosti (vpravo hore). 

U oboch sa vrstevnatá štruktúra prejavuje v tvare ich kryštálov 

 

Fylosilikáty patria medzi bežné a veľmi rozšírené minerály. K najdôležitejším fylosilikátom 

patria sľudy, ktoré sú hlavnou zložkou bridlíc a sú frekventovanou zložkou vyvretých hornín. 

Veľké rozšírenie ílových minerálov súvisí s tým, že sú to zväčša produkty zvetrávania 

silikátových hornín a ako mikrokryštalické látky sú ľahko transportovateľné do všetkých častí 

povrchovej vrstvy zemskej kôry. V prírode  sa nachádzajú buď  ako ložiská  obsahujúce jeden  

alebo aj viacej minerálov alebo sú viac alebo menej rozptýlené v rôznych horninách, riečnych, 

jazerných a morských sedimentoch a sú aj súčasťou väčšiny druhov pôd. Jeden 

z environmentálnych významov týchto látok súvisí práve s ich veľkým rozšírením.  

I keď fylosilikáty je možné pripraviť laboratórne, praktický význam syntetických 

produktov je veľmi obmedzený a pravdepodobne nikdy nebudú konkurovať prírodným 

materiálom. V tomto ohľade je situácia opačná ako v prípade zeolitov, ktorých využitie je 

orientované takmer výlučne na syntetické produkty. 

Fylosilikáty sú zaujímavé tým, že predstavujú skupinu minerálov, ktoré pri veľmi 

podobnom chemickom zložení a dokonca aj veľmi podobnej štruktúre vykazujú veľkú pestrosť 

vlastností. Mnohé z nich majú priemyselné a ekologické využitie.  

Klasifikácia fylosilikátov je pomerne komplikovaná a zakladá sa jednak na zohľadnení  

štruktúry a jednak chemického zloženia a náboja základných štruktúrnych vrstiev. Podľa súčasnej 
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klasifikácie sú fylosilikáty rozdelené do ôsmich skupín: 1. serpentínu a kaolinitu, 2. mastenca 

a pyrofylitu, 3. smektitov, 4. vermikulitu, 5. sľúd, 6. krehkých sľúd, 7. chloritov a 8. sepiolitu a 

palygorskytu.  

Mimo vyššie uvedeného exaktného delenia fylosilikátov, existuje tradičné označenie 

skupiny látok, ktoré sa nazývajú ílové minerály. Na jednej strane ílové minerály je nutné zaradiť 

do kategórie fylosilikátov, no na druhej strane nie je možné oba pojmy stotožňovať. Napriek 

tomu, že existujú určité nejednoznačnosti v chápaní obsahu tohoto pojmu, všeobecne sa pod 

termínomm ílový minerál chápu mikrokryštalické hlinitokremičitany s vrstevnatou štruktúrou, 

ktoré majú schopnosť vytvárať s vodou plastické zmesi.     

Fylosilikáty obsahujú dve základné štruktúrne výstavbové jednotky (obr. 3.065.) Prvá je 

vrstva SiO4 tetraédrov. Tri zo štyroch kyslíkov každého tetraédra sú spoločné so susednými 

tetraédrami, čo vedie ku koncovému pomeru Si:O = 2:5. Tetraédre sa nachádzajú v hexago-

nálnom usporiadaní. Tento fakt je významný z toho dôvodu, že toto usporiadanie vytvára veľmi 

špecifickú sieť povrchových kavít, ktorá ovplyvňuje geometrické usporiadanie tzv. medzi-

vrstvových katiónov, ako aj usporiadanie väčšiny následne vymenených anorganických resp. 

organických katiónov (viď. ďalší text).  Hexagonálne uspotiadanie SiO4 tetraédrov je takmer 

vždy deformované oproti ideálnemu, pričom je viacmenej špecifické pre určitý minerál.  

Druhú výstavbovú jednotku fylosilikátov tvorí oktaedrická vrstva XO6, kde X je spravidla 

Al
3+

 alebo Mg
2+

, zriedkavejšie Fe
3+

, resp. Fe
2+

. Centrálna poloha v oktaédri je teda obsadená buď 

dvojmocným katiónom, napr. Mg2+ alebo trojmocným katiónom, napr. Al3+. Kým v prvom 

prípade môžu byť vo vrstve obsadené všetky centrálne polohy, v druhom prípade jedna tretina 

z nich musí byť neobsadená. Práve táto odlišnosť je kritériom pre delenie fylosilikátov na dve 

skupiny: trioktaedrických fylosilikátov, so všetkými obsadenými polohami a dioktaedrických, 

s vakantnými priestormi. 

 

Obr. 3.065. Základom štruktúry kaolinitu, jedného z najznámejších ílových minerálov, je 

dvojvrstvie, tvorené z jednej tetraedrickej a jednej oktaedrickej vrstvy. Tieto vrstvy sú základom 

štruktúry všetkých fylosilkátov  

 

Druhú výstavbovú úroveň fylosilikátov predstavujú súvrstvia oboch vyššie uvedených 

vrstiev. Štruktúra väčšiny fylosilikátov je budovaná trojvrstvím, pozostávajúcim z jednej 

oktaedrickej a dvoch tetraedrických vrstiev (obr. 3.066.). Výnimku tvorí len kaolinit (obr. 3.065.)  
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a minerály podskupiny serpentínu (napr. lizardit, antigorit, chryzotil), ktorých štruktúra je 

budovaná dvojvrstvím, tvoreným jednou tetraedrickou a jednou oktaedrickou vrstvou. Pretože 

v oboch prípadoch sú základné vrstvy viazané cez spoločné atómy kyslíka, predstavujú opísané 

súvrstvia z chemického hľadiska veľmi kompaktný celok. Táto kompaktnosť sa odráža na 

relatívne vysokej odolnosti týchto súvrství voči chemickému, mechanickému alebo 

mechanochemickému ataku. Naopak susedné súvrstvia fylosilikátov sú od seba vzdialené a 

obyčajne sú viazané slabými van der Waalsovými silami. To umožňuje ich vzájomné oddelenie, 

spôsobujúce typické vlastnosti ílov, ako je nízka tvrdosť a hustota, tvorba suspenzií a u sľúd aj 

výborná štiepateľnosť. Toto oddelenie je možné vyvolať jednak chemickými a jednak 

fyzikálnymi metódami. Priestor medzi dvoma súvrstviami je vyplnený hydratovanými katiónmi 

Ca
2+

, Na+, K+ alebo Mg
2+

(obr. 3.067.).  Typ katiónu je typický pre každý minerál a do značnej 

miery tiež ovplyvňuje jeho vlastnosti. Silikátové súvrstvie spolu s medzivrstvovým priestorom 

tvorí tretiu výstavbovú úroveň fylosilikátov. Makroštruktúra ílov pokračuje rovnobežným 

navrstvením niekoľkých súvrství, prípadne ich ďalšou agregáciou.  

Vyššie popísaná štruktúra fylosilikátov sa veľmi často odráža aj na pomerne 

komplikovanom zrnitostnom zložení týchto minerálov. Platí to najmä o ílových mineráloch, ktoré 

z environmentálneho hľadiska sú najdôležitejšou skupinou fylosilikátov. Veľkosť častíc ílových 

minerálov je takmer vždy distribuovaná v rozsahu niekoľkých poriadkov, najčastejšie od úrovne 

desiatok nanometrov až desiatok mikrometrov.    

 

Obr. 3.066. Štruktúra pyrofylitu. Trojvrstvie tohoto minerálu nemá žiaden zvyškový náboj a preto 

neobsahuje v medzivrstvovom priesore vymeniteľné katióny. Trioktaedrickým analógom 

pyrofylitu je mastenec, ktorý neobsahuje neobsadené priestory v oktaedrickej vrstve.  

Obr. 3.067. Štruktúra muskovitu – dioktaedrická sľuda, ktorá sa líši od pyrofylitu v tom, že 

trojvrstvie má záporný náboj a v medzivrstvovom priestore obsahuje K+ ióny. Skupina smektitov, 

ktorá zahrňuje zväčša minerály s expandujúcou štruktúrou (napr.: montmorillonit, beidelit a 

nontronit), má takmer identickú štruktúru, s tým rozdielom, že draslík vo vymeniteľných 

polohách je nahradený inými katiónmi 

 

Jednou z významných vlastností základných výstavbových jednotiek fylosilikátov 

(súvrství) je ich záporný náboj. Vznik záporného náboja má pôvod v neekvivalentnej substitúcii 

ako v tetraedrickej, tak aj v oktaedrickej vrstve. V prvom prípade sa jedná, podobne ako v iných 
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typoch kremičitanov, o substitúciu Al3+ za Si4+ a v druhom prípade  Mg2+, Fe2+ alebo Li+ za Al3+ 

alebo Fe3+. Veľkosť tohto náboja ovplyvňuje všetky významné vlastnosti týchto minerálov. 

Obyčajne sa vyjadruje ako náboj vzťahovaný na kryštalochemickú jednotku fylosilikátu a môže 

nadobúdať hodnoty 0 až 4.  

Existencia záporného náboja na súvrstviach fylosilikátov má niekoľko vážnych dôsledkov 

vo vzťahu k environmentálnym problémom. Koloidné častice týchto minerálov sa vo vodných 

sedimentoch a pôdach chovajú ako anióny so sorpčnými a iónovýmennými vlastnosťami, pričom 

obe z týchto medzifázových interakcií významne ovplyvňujú koloidné vlastnosti týchto látok, 

jednak prostredníctvom zmeny chemického charakteru povrchu častice a jednak ovplyvnením 

vzdialenosti jednotlivých vrstiev. Všeobecne, z pohľadu environmentálnych dôsledkov, sú 

najvýznamnejšie tie minerály, ktorých súvrstvia majú veľký náboj, ale zároveň ich expandujúca 

štruktúra umožňuje vytvárať častice koloidnej veľkosti. Preto je význam montmorillonitu 

a smektitov väčší ako kaolinitu a mastenca, ktorých základné súvrstvia nemajú žiaden náboj.  

Slabá väzba susedných súvrství je všeobecnou vlastnosťou celej skupiny fylosilikátov a tiež 

súvisí s veľkosťou záporného náboja vrstiev. Na druhej strane u  rôznych minerálov je súdržnosť 

súvrství rôzne veľká a prejavuje sa aj rôznym spôsobom. Relatívne veľká je u mastenca, naopak 

je malá u montmorillonitu a saponitu, u ktorých je možné meniť vzdialenosť medzi susednými 

súvrstviami dokonca ich ponorením do vody alebo roztokov anorganických solí. Toto takzvané 

vnútrokryštalické napučiavanie je zodpovedné za najdôležitejšie vlastnosti ílov nielen z hľadiska 

ich priemyselného využitia, ale najmä ich pôsobena v prírodnom prostredí. Jeho hlavný dôsledok 

je v tom, že zväčšuje prístupný povrch týchto minerálov vo vodnom prostredí o niekoľko 

poriadkov a proporcionálne zvyšuje aj ich sorpčné, iónovovýmenné a katalytické vlastnosti. 

 

Fylosilikáty a horniny s významným obsahom fylosilikátov  
 

Obr. 3.068 a. Mastenec (Ratkovské Bystré, 10 cm)  

Obr. 3.068 b. Mastenec (Rusko, 6 cm)  

Obr. 3.069.    Muskovit (Malé Karpaty, 12 cm)  

Obr. 3.070.    Biotit (Kokava nad Rimavicou, 11 cm)  

Obr. 3.071.    Žila serpentínu (Dobšiná, 14 cm)  

Obr. 3.072.    Chryzotil (snímka z elektrónového mikroskopu, zväčšenie 35 000 ×) 

Obr. 3.073.    Kaolín a jeho najdôležitejší užitkový produkt - porcelán 

Obr. 3.074.    Ložisko kaolínových pieskov 
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Obr. 3.075.  Vzorky bentonitu (Stará Kremnička Jelšový Potok, 7 – 10 cm) 

Obr. 3.076.  Montmorillonit (snímka z elektrónového mikroskopu, zväčšenie 15 000 ×) 

Obr. 3.077.  Ílová sľuda z lokality Banská Štiavnica (rozmer obrázku: 3 µm x 4 µm)  

Obr. 3.078. Vermikulit (Nemecko, 1 cm) 

Obr. 3.079. Palygorskit (Jelšava, 20 cm)  

 

Ložiská ílových minerálov 
 
Obr. 3.080. Ložisko kremencov s pyrofylitom (Klokoč) 

Obr. 3.081. Ložisko bentonitu Stará Kremnička Jelšový Potok 

Obr. 3.082. Ložisko ílu využívané tehelňou v Pezinku  

Obr. 3.083. Žiaruvzdorné íly (Stará Halič) 

 

   Vznik ílových minerálov  

Ílové minerály sú medziproduktom zvetrávania rôznych druhov silikátových hornín, najmä 

čadičov, žúl a ryolitov. Z chemického hľadiska sa jedná o rozpúšťanie veľkého množstva 

minerálov, najmä živcov, amfibolov, sľúd, plagioklasov a iných, s následnou polymerizáciou ich 

základných stavebných jednotiek. Z hľadiska štruktúry sa materské minerály výrazne odlišujú, 

pretože základ ich kryštálovej štruktúry je tvorený jednak izolovanými SiO4 tetraédrami, ich 

cyklickými zoskupeniami alebo nekonečnými, jednoduchými, prípadne dvojitými reťazcami, 

prípadne trojrozmernou priestorovou mriežkou.  

Z environmentálneho hľadiska je vznik ílových minerálov veľmi dôležitým dejom, pretože 

ako bolo vyššie ukázané, východiskové minerály pochádzajúce zo skupín neosilikátov, 

sorosilikátov, cyklosilikátov, inosilikátov a väčšiny tektosilikátov, vzhľadom na ich malý 

vnútorný povrch (jedná sa zväčša o hrubokryštalické a nepórovité látky), nezohrávajú (na rozdiel 

od ílových minerálov) v medzifázových interakciách žiadnu významnú úlohu. Pretože aj v rámci 

skupiny fylosilikátov existujú značné rozdiely v reaktivite jednotlivých minerálov, vážne 

environmentálne dôsledky majú aj ich vzájomné premeny, teda premeny jedného typu minerálu 

na iný. Na rozdiel od vzniku ílových minerálov z hrubokryštalických materiálov, sú však 

vzájomné premeny ílových minerálov deje pomerne rýchle a ich dôsledky, napríklad zmena 

priepustnosti sedimentov alebo zmena koloidných vlastností,  sú pozorovateľné už v priebehu 

niekoľkých rokov.   
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Vznik ílových minerálov je komplikovaný proces, prebiehajúci v hydrotermálnych 

podmienkach. Z materských minerálov môžu vznikať v závislosti od podmienok rôzne ílové 

minerály. K typickým materským minerálom patria plagioklasy, olivín, augit, amfibol, biotit, 

ortoklas, muskovit a kremeň. Podmienky premeny týchto minerálov sú dané geologickým 

prostredím, v ktorom sa nachádzajú; dajú sa však formulovať jednak v podobe fyzikálnych 

veličín (napr. tlak a teplota) a jednak v podobe chemického zloženia tohto prostredia. Rýchlosť 

premeny materských minerálov je rôzna a je možné ju zistiť jednak experimentálne, 

v laboratórnych podmienkach, ale zároveň je možné ju aj pozorovať a dokumentovať na zložení 

produktov premeny hornín. Obe metódy nevedú k identickej postupnosti zvyšujúcej sa odolnosti 

minerálov voči zvetrávaniu. Tento rozdiel je zrejme spôsobený nemožnosťou dokonalého 

modelovania takýchto komplikovaných dejov v laboratórnych podmienkach. Napriek tomu je 

zhoda v tom, že k najodolnejším minerálom patrí kremeň, muskovit a draselné a sodné živce. 

Olivín zasa reprezentuje ľahko zvetrateľnú zložku hornín.  

Zvetrávanie zásaditých kryštalických hornín. Prvou veľkou skupinou hornín, z ktorých 

vznikajú ílové minerály, sú zásadité kryštalické horniny (pozri kapitolu o  horninách). Tieto 

reprezentujú najmä peridotity, gabrá a čadiče a ich hlavnými minerálmi sú pyroxény, olivín a Ca-

plagioklasy. Napríklad z olivínu, ktorý obsahuje izolované SiO4 tetraédre viazané cez ióny Mg2+ 

a Fe2+, vzniká prechodne serpentín Mg3Si2O5(OH)4, vláknitý minerál, patriaci do skupiny 

fylosilikátov, ktorý ďalším zvetrávaním stráca časť Mg2+ a premieňa sa na saponit, ílový minerál 

zo skupiny trioktaedrických smektitov. V pyroxénoch, ktoré sú tvorené jednoduchými reťazcami 

tetraédrov navzájom spojenými cez oktaedricky koordinované katióny Mg2+, Fe2+ , Fe3+ a Al3+, sa 

zvetrávaním v prvom kroku oddeľujú od seba reťazce a v konečnom dôsledku vznikajú ílové 

minerály chlorit a (alebo) montmorillonit. Zvetrávanie minerálov skupiny tektosilikátov, 

napríklad plagioklasov, začína uvoľňovaním katiónov (napr.: Ca2+), ktoré sú najslabším článkom 

ich štruktúry. Pretože kremeň takéto katióny neobsahuje, vykazuje veľkú odolnosť voči 

zvetrávaniu.    

Zvetrávanie kyslých kryštalických hornín. Tieto horniny (napr. žuly, ryolity 

a granodiority) obsahujú najmä kremeň, živce, sľudy a amfiboly. Prvé dva patria 

k najstabilnejším minerálom. Zvetrávanie sodných a draselných živcov vedie ku vzniku kaolinitu 

a halloizytu, illitu alebo montmorillonitu. Zvetrávanie sľúd je rýchlejšie ako v predchádzajúcich 

prípadoch, pretože nedochádza k podstatnému prebudovaniu štruktúry minerálov. Je však možné 

pozorovať rozdielne rýchlosti zvetrávania v prípade biotitu a muskovitu. Biotit, tmavá, 

trioktaedrická sľuda s katiónmi Fe2+, Mg2+ a Mn2+ v medzivrstvovom prestore, zvetráva podstatne 
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rýchlejšie ako dioktaedrický muskovit, s K+ iónom v medzivrstvovom priestore. Preto muskovit, 

ako odolnejší materiál, prechádza pri zvetrávaní hornín do sedimentov. Biotit zvetráva na chlorit 

a muskovit na illit a montmorillonit. 

Na vzniku ílových minerálov sa podieľa ako fyzikálne, tak aj chemické zvetrávanie. Preto 

celková rýchlosť zvetrávania je závislá ako na mechanických, tak aj chemických vlastnostiach 

materských minerálov.  

Hlavným dejom chemického zvetrávania je hydrolýza hlinitokremičitanov (obr. 3.084.). Jej 

hlavným výsledkom je uvoľňovanie veľkých katiónov Na+, K+ a Ca2+, ale aj Mg2+ do roztoku 

a zásadná prestavba kremičitanovej kostry, ktorej hlavnými zložkami sú katióny Si4+, Al3+, Fe3+ 

resp. Ti4+. Katióny Na+, K+ a Ca2+ a Mg2+, pôvodne prítomné v štruktúre silikátu, sa 

v novovzniknutých mineráloch presúvajú najmä do iónovýmenných polôh medzi jednotlivými 

súvrstviami. Najvýznamnejším momentom prestavby pôvodnej mriežky kremičitanu je zmena 

pôvodného koordinačného čísla hliníka (4), typického pre väčšinu silikátových minerálov, na 

koordináciu Al (6). Porovnanie počiatočného a konečného stupňa polymerizácie kremíka 

ukazuje, že vo väčšine prípadov dochádza k jeho zvýšeniu; výnimkou je prípad, keď ílové 

minerály vznikajú z minerálov skupiny tektosilikátov, ktoré sú tvorené trojrozmernou sieťou 

tetraédrov. 

 

Obr. 3.084. Mechanizmus uvoľňovania draslíka pri hydrolýze hlinitokremičitanov 

Obr. 3.085. Závislosť rozpustnosti niektorých významných zložiek minerálov na pH  

 

Vzájomné premeny ílových minerálov a ich environmentálne dôsledky 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, ílové minerály sú produktom zvetrávania 

silikátových hornín. V prírode existuje ešte ďalší proces, ktorý má opačný smer ako 

predchádzajúci dej a vedie ku vzniku sedimentárnych hornín. Tento proces sa označuje ako 

diagenéza. (Všeobecné informácie o dejoch, ktoré vedú k vzniku sedimentárnych hornín budú 

uvedené v kapitole 4.) 

Premena ílových minerálov je dôsledkom zmeny geologických podmienok. Napríklad, 

ílový minerál, ktorý bol dispergovaný vo vode, napríklad vo forme koloidných častíc, v dôsledku 

zmeny koncentrácie rozpustených solí vysedimentoval na dne a následne vzniknutá vrstva bola 

prekrytá nadložím iných sedimentov. 
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 Prvá fáza zmien v takejto vrstve je zvýšenie hustoty a zníženie pórovitosti v dôsledku 

zvýšeného tlaku nadložia. Zníženie vzdialeností medzi kryštalinitmi ílových minerálov, ako aj 

mierne zvýšenie teplôt, ktoré je charakteristické pre takéto diagenetické podmienky a tiež 

prítomnosť molekúl vody (väčšina premien ílových minerálov prebieha vo vodnom prostredí), 

zvyšuje difúziu látok medzi jednotlivými časticami. Znižovanie voľných priestorov medzi 

časticami dosahuje vysoký stupeň, a to  dokonca aj pri mierne zvýšených tlakoch. Je to dôsledok 

prednostnej orientácie častíc v smere bazálnych plôch, ktorá je spôsobená doštičkovitým alebo 

šupinkovytým tvarom ílových častíc.   

Druhá fáza premeny ílových minerálov má už charakter chemických zmien. Tieto zmeny 

majú opačný smer ako pri ich vzniku. Hliník prechádza z oktaedrickej koordinácie na 

tetraedrickú a katióny Na+, K+,  Fe2+ a Mg2+, nachádzajúce sa v medzivrstvových polohách, 

prechádzajú znova do vnútornej štruktúry. Parciálne deje tohoto procesu sú hydratácia 

a dehydratácia, adsorpcia, iónová výmena a oxidačno-redukčné reakcie. V niektorých prípadoch 

môže dochádzať ku karbonizácii, v dôsledku náhrady kremičitanových iónov za CO3
2- alebo 

HCO3
-.    

Príkladom premien fylosilikátov je zvetrávanie kaolinitu a montmorillonitu cez 

zmiešanovrstevnaté štruktúry na illit a chlority, vznik glaukonitu z ílov a sľúd a premena biotitu 

na montmorillonit a kaolinit. Typickými diagenetickými produktami fylosilikátov sú palygorskit 

a sépiolit.   

Všeobecne diagenetické procesy, ktorým podliehajú fylosilikáty, vedú ku vzniku 

kremičitanov s inou ako vrstevnatou štruktúrou, ale zároveň aj ku vzniku iných typov 

fylosilikátov. Proces zvetrávania a diagenézy rôznych silikátov môže viesť dokonca k jednému 

a tomu istému produktu. Bez ohľadu na to, či sa jedná o diagenetické podmienky alebo 

zvetrávanie, je možné chrakterizovať určitú všeobecnú chemickú stabilitu týchto minerálov. Tá je 

najnižšia u minerálov s vysokou pórovitosťou (a zvlášť u minerálov s expandujúcimi štruktúrami) 

a vysoká je u nepórovitých minerálov. Celková chemická stabilita je preto výslednou 

vlastnosťou, na ktorej sa podiela jednak ich chemická reaktivita, ale aj prístupnosť ich 

„makroskopického“ a „mikroskopického povrchu“.    

 

Environmentálny význam fylosilikátov a ich priemyselné použitie 

Hlavný význam fylosilikátov je v tom, že predstavujú v prírode významné a veľmi 

rozšírené sorbenty a ionexy, ktoré sa zúčastňujú na väčšine medzifázových interakcií vo vodách a 
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pôdach a ovplyvňujú aj ich koloidné vlastnosti a koloidné vlastnosti zvetralinového plášťa. 

Obr. 3.086. až obr. 3.088. ukazujú, že obsah ílovej zložky sa v prírodných vodách môže veľmi 

líšiť, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje ako na vlastnostiach týchto vôd, tak aj pôd 

(obr. 3.089.). Obsah ílovej zložky ovplyvňuje také dôležité vlastnosti pôd ako je jej priepustnosť, 

schopnosť zadržiavať vodu, ale tiež vlastnosti, súvisiace s transportom živín.  

 

Obr. 3.084. Mechanizmus uvoľňovania draslíka pri hydrolýze hlinitokremičitanov 

Obr. 3.085. Závislosť rozpustnosti niektorých významných zložiek minerálov na hodnote pH 

Obr. 3.086. Prírodná voda s nízkym obsahom ílovej zložky. (vodná nádrž Čuňovo pri Bratislave) 

Obr. 3.087. Tečúca voda s vysokým obsahom ílovej zložky (jarné vody v dunajskom ramene)  

Obr. 3.088. Dokonca aj malý rozdiel v obsahu ílovej zložky a organického podielu je jasne 

idetifikovateľný v oblasti bezprostredného kontaktu rôznych typov vôd (sútok Dunaja a Moravy) 

Obr. 3.089. Veľká časť sedimentov sa stáva zložkou pôd; ílový podiel často tvorí ich podstatnú 

časť 

 

Najstarším využitím ílov je výroba tradičnej keramiky a stavebných materiálov 

(obr. 3.090., obr. 3.091.). pri ktorej sa využíva možnosť vytvorenia predmetu ľubovoľného tvaru 

zo zmesi ílu a vody so súčasnou možnosťou konzervovania vzniknutého tvaru vysušením alebo 

vypálením. Plasticita ílov je spôsobená práve slabou väzbou medzi kryštalinitmi. Ich vzájomný 

posun v smere bazálnych plôch sa uľahčuje vnikaním molekúl vody medzi častice ílu. Táto 

vlastnosť je typická najmä pre kaolinit a montmorillonit, ktoré sú hlavnou súčasťou keramických 

zmesí. Odstránenie vody, nachádzajúcej sa vo všetkých výstavbových úrovniach ílu, vedie 

k ireverzibilnej blokácii tohoto pohybu.  

 

Obr. 3.090.  Tradičným použitím ílových surovín je keramika  

Obr. 3.091 a. Počas celej histórie ľudskej civilizácie sa íly využívali pri výstavbe ľudských obydlí 

(dom z nepálených tehál v Bielych Karpatoch) 

Obr. 3.091 b. Detajlný pohľad na múr z nepálených tehál (rozpadnutý dom v Záhorskej Bystrici) 

 

Napriek tomu, že priemyselné využitie fylosilikátov ako nerudnej suroviny je veľké, 

väčšina z aplikácií využíva sorpčné a koloidné vlastnosti týchto látok. Tieto vlastnosti sa 

využívajú pri odstraňovaní nežiadúcich zložiek z priemyselných a potravinárskych výrobkov, 



 77

napríklad pri čistení mazacích olejov, rafinácii jedlých olejov a tukov a spracovaní širokého 

spektra plynných, ale najmä kvapalných odpadov. Okrem toho sa používajú ako plnivá do 

papiera a umelých hmôt, katalyzátory v organickej chémii a petrochémii, farmaceutické 

prípravky (obr. 3.092.)  a hnojivá s retardačnými účinkami, prípadne kozmetické prípravky. 

Z hľadiska objemu výroby sú významné vodonepriepustné izolačné vrstvy pre rôzne stavebné 

objekty, vrátane skládok toxických odpadov. Obr. 3.093. až obr. 3.094 b. ukazujú technické 

riešenia takýchto izolácií. Íly s obsahom barytu alebo galenitu sa používajú pre tixotropné 

suspenzie vo vrtných výplachoch. Íly modifikované organickými látkami sa používajú ako 

prípravky zabraňujúce sedimentácii pigmentov vo farbách a lakoch (obr. 3.096.) a tiež ako 

sorbenty, používané pri spracovaní odpadov. Takéto sorbenty môžu mať charakter hydrofilných 

látok alebo po modifikácii organickými látkami môžu byť aj hydrofóbne. V oboch prípadoch sú 

použiteľné pre spracovanie kvapalných organických polutantov.   

 

Obr. 3.092. Sorpčné vlastnosti ílových minerálov sa využívajú pri výrobe farmaceutických 

prípravkov. Prípravok Smecta sa používa pri liečení žalúdočných obtiaží.   

Obr. 3.093. Vrchný obrázok ukazuje použitie ílov pri budovaní rôznych tesniacich vrstiev, 

zabraňujúcich infiltrácii toxických zložiek do okolia. Na obrázku je typická schéma 

sendvičového riešenia povrchovej skládky odpadov. Termín geotextília (obr. 3.094 a., 

obr. 3.094 b.) označuje rôzne typy priepustných a nepriepustných vrstiev na báze polypropylénu. 

Spodný obrázok ukazuje uloženie vysokorádioaktívnych odpadov v horizontálnych banských 

šachtách. Oceľové nádoby s rádioaktívnym obsahom sú obložené blokmi z ílového materiálu 

a zasypané granulovaným ílovým materiálom  

Obr. 3.094 a. Obrázok ukazuje rôzne typy geotextílií  

Obr. 3.094 b. Geotextília s obsahom bentonitov (môžu byť použité aj zmesi bentonitov so 

zeolitmi) sa používa ako jedna z izolačných vrstiev pod cestnými alebo železničnými 

komunikáciami 

Obr. 3.095. Ukážka pôsobenia antisedimentačných aditív na báze montmorillonitu, 

modifikovaného organickými amínmi 

 

Všeobecne možno hodnotiť funkciu fylosilikátov v prírode pozitívne; bez ílových 

minerálov by pravedepodone neexistoval život na Zemi v súčasnej podobe. Jeden z dôvodov sú aj 

teórie, vysvetľujúce vznik nukleových kyselín katalytickým účinkom ílových minerálov, pričom 
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podstatnú úlohu pri tomto deji zohrávali špecifiká a variability v geometrickom usporiadaní 

povrchových katalyticky aktívnych centier.  

Okrem nezastupiteľnej úlohy fylosilikátov v prírode, majú tieto minerály veľkú hodnotu aj 

ako priemyselné suroviny. Zo skupiny fylosilikátov pochádza mnoho významných nerudných 

surovín; niektoré z nich sa nachádzajú aj na Slovensku. Práve v dôsledku ich ťažby sa banícka 

činnosť v niektorých regiónoch Slovenska po ukončení ťažby rúd nezastavila úplne.    

Najvýznamnejšou výnimkou pozitívneho hodnotenia fylosillikátov je chryzotil. Tento 

vláknitý hlinitokremičitan je zložkou veľkého počtu azbestových výrobkov. Tento minerál sa 

ťažil vo veľkom rozsahu vďaka svojim termoizolačným vlastnostiam. V súčastnosti predstavuje 

jeden z veľmi rozšírených anorganických polutantov. Zistilo sa však, že hygienická závadnosť 

iných minerálov zo skupiny serpentínu je omnoho vyššia. Napriek tomu, najväčšia časť vyrobe-

ného azbestu (asi 95 %) obsahuje práve chryzotil a preto zostáva najväčším ekologickým 

problémom.          

 

Poznámka k pôvodu názvov niektorých fylosilikátov a ílových hornín 

Biotit – podľa francúzskeho fyzika J. B. Biota. 

Muskovit – podľa mesta Moskva. 

Mastenec – dotyk s minerálom vyvoláva pocit mastnoty  

Kaolinit, kaolín podľa čínskeho náleziska Kao-ling 

Montmorillonit podľa náleziska Montmorillon vo Francúzsku  

Bentonit – podľa náleziska Fort Benton v USA 

Chryzotil;  chryzo - znamená v gréčtine zlato alebo vzťahujúci sa na zlato. Je niekoľko  

minerálov, ktoré obsahuje toto zoskupenie písmen v názve, napr.: chryzoberyl, chryzokol, 

chryzolit.    

Vermikulit – z latinčiny odvodené slovo vermikulárny znamená červovitý. Názov minerálu je 

odvodený od  vytvárania červovitých útvarov pri termickej expanzii. 

Pyrofylit – je v gréčtine hnedé farbivo  

Palygorskit – označenie podľa náleziska Paligorsk na Urale 
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3.3.12. 6. Tektosilikáty 

 
Tektosilikáty sú kremičitany tvorené  trojrozmernou mriežkou SiO4 tetraédrov a 

predstavujú z energetického hľadiska najstabilnejšiu formu kremičitanov. Minerály tejto skupiny 

tvoria tri štvrtiny zemskej kôry. Tektosilikáty tvorí päť hlavných skupín: SiO2 skupina, skupina 

živcov, skupina foidov, skupina skapolitu a skupina zeolitov. 

 

 

SiO2 skupina 

Skupina je tvorená, kryštalickými alebo amorfnými minerálmi. Tieto minerály neobsahujú 

okrem kyslíka a kremíka žiadne iné zložky, s výnimkou vodíka viazaného vo forme molekúl 

vody. Všetky minerály majú vysokú hustotu a tvrdosť, sú chemicky stále a sú priehľadné alebo 

priesvitné. Minerály sú bezfarebné; farebné odtiene sú spôsobené prítomnosťou rôznych prímesí. 

 

Kremeň SiO2 

Je veľmi rozšírený minerál, nachádzajúci sa v rôznych geologických prostrediach. Je 

tvorený hexagonálnymi kryštálmi s pyramidálnym zakončením. Je najčastejšie bezfarebný alebo 

biely a vyskytuje sa vo forme hrubokryštalických minerálov s vláknitou alebo zrnitou štruktúrou. 

Je veľmi odolný voči zvetrávaniu.  

Použitie kremeňa je veľmi široké. Ako kremenný piesok sa používa v stavebníctve, 

napríklad v omietkach, betóne, stavebných dielcoch, ako stavebný kameň, v keramike, ako 

brúsny a abrazívny materiál, pri výrobe skla, porcelánu, farieb a filtračných materiálov. 

Priehľadné a čisté formy kremeňa bez optických defektov sa používajú pri výrobe meracích 

prístrojov, v optike a elektronike. Pri týchto aplikáciách sa využíva jeho priehľadnosť 

v ultrafialovej a infračervenej oblasti žiarenia, optická otáčavosť a piezoelektrické vlastnosti. 

Kremenné oscilačné zdroje sú najrozšírenejšou aplikáciou kremenných kryštálov. Používajú sa v 

hodinkách, spotrebnej elektronike, vojenskej technike a meracích prístrojoch.  

 

Obr. 3.096 a. Kremenná drúza na čadiči (11 cm)    

Obr. 3.096 b. Kremeň (Banská Štiavnica, 10 cm)  

Obr. 3.097.  Ametist je jednou z mnohých farebných odrôd kremeňa (Banská Štiavnica, 22 cm)  

Obr. 3.098 a.   Achát je jednou z mikrokryštalických odrôd kremeňa (Brazília, 15 cm) 

Obr. 3.098 b.  Achát (Kvetnica pri Poprade, 12 cm) 
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Tridymit SiO2 

V prírode sa nachádzajú dve modifikácie; nízkoteplotná forma (α-tridymit), tvorí 

monoklinické alebo ortorombické kryštály a vysokoteplotná forma (β-tridymit), tvorí 

hexagonálne bezfarebné alebo biele kryštály. Bežne sa vyskytuje v niektorých vulkanických 

horninách, napríklad ryolitoch a andezotoch. 

 

Kristobalit SiO2 

Vyskytuje sa v dvoch modifikáciách - nízkoteplotnej a vysokoteplotnej. Tvorí bezfarebné 

tetragonálne alebo izometrické kryštály. Kristobalit je prítomný v mnohých vulkanických 

horninách. 

 

Opál SiO2.nH2O 

Opál je bezfarebný, biely alebo rôzne sfarbený amorfný minerál, vznikajúci z horúcich 

roztokov kyseliny kremičitej. Obsah vody nie je stabilný a kolíše v rozsahu 4 až 20 hm. %. 

Priemyselný význam má iba v podobe diatomitu, jemnozrnnej horniny, ktorá sa používa na 

výrobu filtračných a termoizolačných materiálov, abrazív a anorganických plnív. 

 

Obr. 3.099. Mliečny opál (Dubník – Slanské hory, 8 cm a 6 cm)   

Obr. 3.100.   Drahý opál (banské pole Libanka, 5 × 6 cm)  

Obr. 3.101. Snímka opálu z elektrónového rastrovacieho mikroskopu ukazuje guličky 

hydratovaného oxidu kremičitého s veľkosťou 300 nm v hexagonálnom usporiadaní 

Obr. 3.102. Drevný opál vzniká impregnáciou odumretých stromov roztokom kyseliny kremičitej  

(Povrazník, 21 × 14 cm)  

Obr. 3.103. Diatomit (Močiar, 10 cm) 

 

 

Živce 

Sú najrozšírenejšou skupinou minerálov. V zemskej kôre tvoria asi 50 hmot. %. Ich 

rozšírenosť súvisí s tým, že v magme vznikajú vo veľmi širokom intervale teplôt a tlakov. Tvoria 

hlavnú zložku kyslých, neutrálnych aj bázických hornín. 

Štruktúrna mriežka živcov je tvorená trojrozmernou sieťou SiO4 tertraédrov, v ktorých je 

jedna štvrtina až jedna polovica atómov Si substituovaná atómami hliníka. Rozdiel v náboji 

mriežky je kompenzovaný buď jedným alebo niekoľkými katiónmi. V živcoch sa nachádzajú tri 

druhy katiónov K+, Na+ a Ca2+. Živce, obsahujúce iba jeden anión sú ortoklas (KAlSi3O8), albit 
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(NaAlSi3O8) a anortit (CaAl2Si2O8). Okrem nich existujú živce, ktoré obsahujú vo variabilnom 

pomere spolu K+ a Na+ ióny a Na+ a Ca2+ ióny. Tieto tri minerály tvoria tuhé roztoky, ktorých 

zloženie sa vyjadruje ako fázový diagram ternárneho systému: ortoklas – albit – anortit. Spoločne 

ióny K+ a Ca2+ živce neobsahujú. Živce sa delia na dve skupiny. Prvá je skupina ortoklasu, 

označovaná ako draselné živce, druhá je skupina plagioklasu, označovaná ako sodno-vápenaté 

živce. Logika tohto delenia sa zakladá na podobnosti štruktúr u malých iónov Ca2+ a Na+ na 

jednej strane a veľkého K+ iónu na strane druhej. Sodno-vápenaté živce tvoria izomorfný rad 

s krajnými členmi albitom (NaAlSi3O8) a anortitom (CaAl2Si2O8) a označujú sa kvantifikáciou 

albitovej resp. anortitovej zložky.  

Draselné živce sú krémovo svetlé, prípadne ružové minerály (obr. 3.104.), plagioklasy sú 

rôznofarebné, vrátane bieleho a šedivého sfarbenia.      

 Priemyselné použitie živcov je pomerne široké a zakladá sa hlavne na schopnosti vytvoriť 

pri vysokých teplotách prostredníctvom priestorovej siete tetraédrov, pojivový  materiál 

v keramických materiáloch. Preto sú zložkou zmesí na výrobu keramiky, zvlášť porcelánu ako aj 

silikátových glazúr. Do skla sa pridávajú pre zvýšenie obsahu hliníka. Širšie použitie majú 

draselné živce; z nich najmä albit. 

 

Obr. 3.104 a.  Jednou z mnohých hornín, ktoré obsahujú živce sú granodiority.  Draselné živce sú 

na obrázku ružové, biele až zelenkasté minerály sú plagioklasy 

 

Mikroklín KAlSi3O8 

Mikroklín (v gréčtine klinein znamená naháňať) je priehľadný až priesvitný, triklinický 

minerál bielej alebo bledožltej farby (obr. 3.105.). Zriedkavejšie sa vyskytuje zelený alebo 

červený. Je to veľmi dôležitý minerál vulkanických hornín (napr. granitov a syenitov). 

 

Obr. 3.105.   Mikroklín (Karlove Vary)  

   

Ortoklas 

Ortoklas (grécke slová: orthos - priamy, klasis – štiepateľnosť) je monoklinický 

bezfarebný, biely až šedivý minerál (obr. 3.106.). Je hlavnou zložkou granitov, granodioritov 

a syenitu. 

 

Obr. 3.106.   Ortoklas a albit (Nemecko)  
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Foidy 

Minerály tejto skupiny sú menej rozšírené ako živce. Svojim chemickým zložením sú 

podobné živcom. Kryštalizujú z tavenín bohatých na sodík a draslík a chudobných na SiO2 a 

preto sa nevyskytujú v horninách spolu s kremeňom. Sú súčasťou najmä bazaltov. Foidy majú 

o jednu tretinu kremíka menej ako draselné živce. Minerály majú väčšie spektrum katiónov ako 

živce. Napríklad pentalit obsahuje Li+ katión. Okrem toho, sa vo veľkých voľných priestoroch 

mriežky nachádzajú anióny Cl-, CO3-, SO4
2-, S2-, neutrálne skupiny Cl2, S2 alebo celé molekuly 

NaCl alebo H2O.  

Hlavné minerály tejto skupiny sú nefelín ((Na, K)AlSiO4), leucit (KAlSi2O6) a sodalit 

(Na8(AlSiO4)6Cl2).  

Priemyselný význam má iba pentalit Li(AlSi4O10), ktorý sa využíva ako lítna ruda.  

 

Zeolity 

Zeolity tvoria veľkú skupinu hydratovaných silikátov. Majú veľmi podobné chemické 

zloženie a vlastnosti a vyskytujú sa aj v podobnom geologickom prostredí. Všeobecné chemické 

zloženie sa dá vyjadriť vzorcom Men+
2/n·xSiO2·Al2O3·yH2O, kde n je oxidačný stupeň katiónu 

Men+. Štruktúru zeolitov tvorí trojrozmerná sieť SiO4 a AlO4 tetraédrov, ktoré sú pospájané cez 

kyslíkové atómy (obr. 3.107.). V štruktúre sa nevyskytujú vzájomné spojenia dvoch AlO4 

tetraédrov. Molárny pomer SiO2 a Al2O3 sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 2 do 10. Sú však aj 

zeolity s veľmi nízkym obsahom SiO2, v ktorých pomer oboch zložiek je približne 1, ako aj 

s veľmi vysokým pomerom, v ktorých presahuje hodnotu 25. Ďalšiu výstavbovú úroveň zeolitov 

tvoria rôzne zoskupenia tetraédrov, napríklad zrezaný osemsten, obsahujúci 24 tetraédrov. 

Zeolity majú zaujímavú pórovitú štruktúru, ktorá nemá medzi prírodnými anorganickými 

látkami obdobu. Obsahujú dutiny, ktorých veľkosť zodpovedá práve veľkosti jednoduchých 

molekúl plynov a ktoré majú tú významnú vlastnosť, že ich geometrický rozmer sa u jedného 

typu zeolitu nemení. Zároveň sa tieto otvory vyznačujú veľmi malým rozptylom okolo typických 

priemerných hodnôt. Vstupné otvory zeolitov tvorí prstenec atómov kyslíka, obsahujúci 8 až 12 

a v niektorých prípadoch až 18 atómov (obr. 3.107.). Ich priemer je 0,3 nm až 1,2 nm. Môžu mať 

tvar kruhový alebo eliptický. Dutiny tvoria asi 50 % objemu zeolitu. Môžu mať jednotný priemer 

alebo sa v štruktúre nachádza niekoľko rôznych typov kanálov. Tieto môžu, ale aj nemusia byť 

navzájom poprepájané.       
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Obr. 3.107. Abstraktný príklad tvorby vnútornej štruktúry zeolitov. Vytvára sa spájaním 

osemstenov cez štvorsteny alebo osemsteny. Vstupné otvory kanálov majú v prvom prípade 

veľkosť 0,41 nm a v druhom prípade veľkosť 0,74 nm.  

 

Zeolity sú prírodné materiály, ale existuje aj mnoho ich syntetických analógov. V prírode 

sa našlo asi 80 zeolitických minerálov; syntetických bolo doteraz pripravených asi 350.  

I keď zeolity v prírode nepatria k vzácnym minerálom, ich hmotnostný obsah v zemskej 

kôre je veľmi nízky. Zeolity sa v prírode nachádzajú v rôznych horninách. Najčastejšie sa však 

vyskytujú v dutinách zásaditých vulkanických hornín, najmä čadičov. Vyskytujú sa v podobe 

tenkých pozdĺžnych kryštálov alebo kryštálov s vrstevnatou alebo zrnitou štruktúrou 

(obr. 3.108.),. Veľkosť kryštálov sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých mikrometrov až niekoľkých 

centimetrov. Väčšinou sa jedná o svetlé minerály, bezfarebné, priehľadné až priesvitné, biele, 

zriedkavejšie sfarbené do zelena, hneda alebo červena (obr. 3.109. až  obr. 3.111.). 

 

Obr. 3.108. Snímka z elektrónového rastrovacieho mikroskopu ukazuje kryštály klinoptilolitu 

(Nižný Hrabovec, zväčšenie 1500 ×) 

Obr. 3.109. Zeolitová hornina obsahujúca asi 60 % klinoptilolitu (Nižný Hrabovec, 20 cm)  

Obr. 3.110. Hektorit (USA, 12 cm) 

Obr. 3.111. Chabazit (Manglovec14 × 8 cm)  

 

Substitúcia atómov kremíka hliníkom sa u zeolitov pohybuje vo veľkom rozsahu. Záporný 

náboj je kompenzovaný katiónmi Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ resp. Ba2+. Syntetické zeolity sa 

pripravujú najmä ako monoiónické, sodné alebo draselné formy. Prírodné zeolity sú monoiónické 

(napr. Na, Ca, Ba formy) alebo obsahujú dva alebo tri rôzne katióny (napr. Na+ a Ca2+ alebo 

K+ a Ca2+, resp. K+, Na+ a Ca2+), pričom vzájomný pomer týchto katiónov sa môže meniť - 

napríklad v gmelinite (Na2Ca(Al2Si4O12).6H2O) a thomsonite (NaCa2(Al5Si5O20).6H2O). Katióny 

majú povahu vymeniteľných iónov, pričom iónovýmenná kapacita zeolitovej matrice stúpa 

s klesajúcim pomerom SiO2/Al2O3. V porovnaní s ílovými minerálmi je však iónovýmenná 

kapacita nižšia.  

Zeolity obsahujú reverzibilne viazanú vodu. Obvyklý obsah je 6 molekúl vody na 

kryštalochemickú jednotku. Všeobecne sa však pohybuje v rozsahu 2 až 14 (napr.:1, 3, 4, 6, 14 

molekúl H2O).  

Na rozdiel od mnohých prírodných hydrátov, u ktorých je dehydratácia spojená s kolapsom 

celej štruktúry minerálu, dehydratácia zeolitov je vratným dejom. Viditeľné uvoľňovanie 
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vodných pár zo zeolitov pri ich ohreve je aj základom ich súčasného názvu. (V gréčtine 

„zeo“znamená vrieť a „lithos“ kameň.)  

Zeolity majú veľký priemyselný význam. Väčšina aplikácií využíva syntetické produkty; 

prírodné zeolity tvoria asi len 10 % celkovej spotreby. 

Syntetické zeolity sa používajú ako molekulové sitá, adsorbenty na sušenie plynov a pri 

separácii kyslíka a dusíka zo vzduchu. Najväčšie množstvo syntetických zeolitov sa používa 

v heterogénnej katalýze v petrochemickom priemysle, najmä pri krakovacích a hydrokrakovacích 

procesoch. Vo väčšine prípadov sa v katalytických procesoch využíva prítomnosť kyslých centier 

a veľká tvarová selektivita pórovitej štruktúry zeolitov. 

Prírodné zeolity sú oproti ich syntetickým analógom horšie definovateľné látky s väčším 

rozptylom fyzikálnych parametrov (obr. 3.112.). Na druhej strane sú lacnejšie. Práve prírodné 

zeolity našli uplatnenie v ekologicky zameraných aplikáciách. Významné je ich použitie pri 

zachytávaní katiónov ťažkých kovov z odpadových vôd, pri spracovaní rádioaktívnych odpadov 

z jadrových elektrární a čistení pitných vôd. V takýchto prípadoch sa používajú granulované 

a práškové formy zeolitových hornín  (obr. 3.113.). 

 

Obr. 3.112. Syntetické zeolity, na rozdiel od prírodných zeolitov je možné pripraviť vo forme 

tvarovo jednotných kryštálov s rovnakou veľkosťou (ľavý obrázok: zväčšenie 200 ×, pravý 

obrázok: zväčšenie 3 000 ×)  

Obr. 3.113. Aplikačnou formou prírodných zeolitov sú najčastejšie granule s veľkosťou 0,5 mm 

až 5 mm (Komerčná vzorka zeolitu z Nižného Hrabovca, frakcia 1 – 2 mm)  

 

Podobnú štruktúru ako zeolity má skupina minerálov označovaná ako ultramaríny. Sú to 

bezvodé analógy zeolitov, obsahujúce vo vymeniteľných polohách najmä Na+ katión a anióny 

S2
2-, Cl- a SO4 2-. Ultramaríny sú často výrazne sfarbené. Patria sem napr.: ultramarín alebo lazurit 

(Na8(Al6Si6O24)S2), sodalit (Na8(Al6Si6O24)Cl2) a nozeán  (Na8(Al6Si6O24)SO4).   

 Niektoré známe zeolity: 

Natrolit Na2Al2Si3O10.2H2O 

Chabazit Ca2Al2Si4O12.6H2O 

Stilbit   NaCa2Al5Si13O36.14H2O 

Analcím NaAlSi2O6.H2O 

Laumonit CaAl2Si4O12.4H2O 

Stilbit NaCa2Al5Si13O36.14H2O 

 


