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P r e d h o v o r 
 

 
 Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou určenou predovšetkým pre  

poslucháčov chemických a environmentálnych odborov na netechnických vysokých školách. 

Jej cieľom je oboznámiť študentov so základnými a najdôležitejšími typmi primárnych 

anorganických surovín, s najvýznamnejšími lokalitami ich výskytu na Slovensku a vo svete 

a s najdôležitejľími spôsobmi ich priemyselného využitia. Napriek tomu, že táto učebnica  

bola písaná pre potreby chemických a environmentálnych odborov Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského, domnievam sa, že aspoň časť informácií v nej uvedených budú 

užitočné aj pre študetov geologických odborov našej fakulty, ako aj iných vysokých škôl. 

  

                                                                                                                                        Autor 
Bratislava, júl 2011   
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1.  ÚVOD 
        

Jeden z problémov výučby chémie na tých vysokých školách, ktoré sa zameriavajú 

prednostne na základný výskum v oblasti chémie, možno často pozorovať značnú odtrhnutosť 

obsahu výučbových kurzov od praktických problémov. Absolventi chemických odborov  

prírodovedeckých fakúlt absorbujú počas štúdia množstvo informácií o štruktúre a 

vlastnostiach látok, o ktorých význame nemusíme pochybovať, avšak často nevedia, ktoré sú 

východiskové suroviny pre výrobu najdôležitejších priemyselných produktov a aké sú metódy 

ich výroby. Jedná sa pritom o látky, ktorých výroba o mnoho poriadkov prevyšuje výrobu 

iných mnohých „populárnych“ anorganických produktov. Tento problém je pravdepodobne 

najexponovanejší v anorganickej chémii a vedie k situácii, keď absolvent anorganickej 

chémie nevie takmer nič o najbežnejších mineráloch a horninách, skle, cemente alebo  

tradičnej keramike, resp. keď mnohí študenti si myslia, že primárnym zdrojom napr. kremíka 

alebo vanádu je renomovaná dodávateľská firma chemikálii. 

Táto publikácia sa snaží oboznámiť poslucháčov chémie na vysokých školách s tými  

nesilikátovými minerálmi, ktoré možno z hľadiska ich priemyselného využitia považovať za 

dôležité. Zároveň sa snaží aj o výber najdôležitejších aplikácií týchto minerálov. Táto knižka 

obsahuje iba všeobecné informácie o mineráloch – nepokladal som za vhodné zaraďovať do 

nej ich konkrétne fyzikálne parametre, ktoré sú k dispozícii v každej mineralogickej databáze 

voľne prístupnej na Internete. Publikácia zároveň neobsahuje ani informácie chemického 

charakteru, ako sú napr. štruktúry minerálov, pretože tie sú súčasťou väčšiny učebníc 

anorganickej chémie.  

Pretože rukopis tejto publikácie neprešiel jazykovou úpravou, vopred sa 

ospravedlňujem za prípadné chyby, ktoré sa v texte vyskytujú. Budem vďačný každému, kto 

ma na formálne chyby a prípadné obsahové nepresnosti upozorní. Kontaktná adresa je: 

jesenak@fns.uniba. 

 

                                                                                                                                      Autor     

                                                                                                                                  

 

mailto:jesenak@fns.uniba�
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Poďakovania 
 
 V prvom rade si dovoľujem poďakovať recenzentom tejto publikácie, dlhoročným 

skvelým učiteľom geológie a chémie na Prírodovevedeckej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave, ktorými sú geologička Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. a anorganický chemik, 

Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor, CSc. Tretiemu recenzentovi, ktorým je Mgr. Marta 

Sentpetery z Odboru Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde sa venuje 

vedeniu evidencii zásob ložísk nerastov na Slovensku, som taktiež veľmi zaviazaný za jej 

ochotu zdarma posúdiť text tejto publikácie z pohľadu odborníka profesionálne sa venujúceho    

problematike nerastných surovín na Slovensku.  

           Ak odhliadneme od obrázkov, ktorých autorom som ja sám, tak hlavná časť prevzatých 

obrázkov v tejto publikácii pochádza od troch autorov. Sú nimi významný  americký zberateľ 

a obchodník s minerálmi Dr. Robert Lavinsky z texaského mesta Richardson, geológ 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. z Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a Roger Weller z Cochise Colledge, Cochise Couty, 

Arizona. Týmto si dovoľujem všetkým za ich vynikajúce obrázky úprimne poďakovať.  

 Mgr. Stanislave Pavlíkovej ďakujem za pomoc pri jazykovej korektúre textu. Posledné 

moje poďakovanie adresujem RNDr. Jane Chrappovej, PhD., ako aj ďalším  svojim kolegom 

z Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

za vyjadrenie podpory a zmysluplnosti  predkladaného dokumentu.   

     

                                                                                                                                      Autor 
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2. PRVKY 
 
 

Okrem plynov tvoriacich atmosféru, je na Zemi približne dvadsať prvkov v nezlúčenom 

stave. K najvýznamnejším patrí zlato, striebro, meď, platina, paládium, irídium, osmium, 

železo, ortuť, tantal, cín, zinok, bizmut, selén, telúr, uhlík v alotropických modifikáciách 

grafit a diamant. Väčšina z týchto prvkov je v zemskej kôre zastúpená vo forme minerálov vo 

veľmi nízkych koncentráciách, a preto zvyčajne nepatria medzi anorganické suroviny 

s priemyselným významom. Výnimkou je predovšetkým zlato, striebro, platina, síra 

a uhlíkové minerály grafit a diamant. Na rozdiel od zlata, platiny, paládia, irídia a osmia, 

ktoré okrem tuhých roztokov (zliatin) netvoria iné minerály, väčšina striebra a síry sa ťaží vo 

forme iných minerálov.   

 

Zlato 
Au 

 

Stručná charakteristika minerálu. Zlato sa v zemskej kôre nachádza v priemernej 

koncentrácii 0,004 ppm. V prírode je síce veľmi rozšírené, ale zároveň aj veľmi rozptýlené. 

Vzácne sa môže tento zlatožltý kov vyskytovať v podobe kryštálov kockovitého tvaru, 

väčšinou je však vo forme zrniek, šupiniek, vzácnejšie vo forme  nuggetov a dendritov. 

Väčšina takzvaného rýdzeho zlata obsahuje do 20 hmot. % prímesí striebra a menších 

množstiev iných kovov, najmä však medi a železa. V stopových množstvách sú zastúpené aj 

bizmut, olovo, cín a zinok. Zlato s vyšším ako 20 % obsahom striebra sa nazýva elektrum. 

Farebný odtieň zlata je ovplyvňovaný najmä obsahom striebra a medi.  
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 2. 1 Minerál rýdze zlato 

 

 

Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie náleziska zlata boli v minulosti v USA, Austrálii a 

na hranici Kanady a Aljašky. V súčasnosti sa najviac zlata ťaží v Juhoafrickej republike, 

Kanade, USA a na Sibíri.  

Výskyt na Slovensku. Veľkú rozšírenosť malých alebo väčších výskytov zlata 

dokumentuje aj situácia na Slovensku. Na našom území je približne 170 lokalít, v ktorých sa 

ťažilo zlato. Významnou pamiatkou na túto ťažbu sú názvy mnohých slovenských miest 

a obcí. Zlato sa ťažilo u nás podpovrchovým alebo hlbinným spôsobom, ale aj ryžovaním zo 

sedimentov potokov a riek.  

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. Po II. svetovej vojne, až do zastavenia ťažby v roku 1971, sa v Kremnici 

vyťažilo 2195 kg zlata. Zlato sa ťažilo aj v Malých Karpatoch (najmä pri Pezinku a Perneku), 

v Nízkych a Vysokých Tatrách (napr. 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 aj na Dunaji a to až do začiatku 

osemdesiatych rokov minulého storočia. V súčasnosti sa na Slovensku ťaží zlato iba pri 

Banskej Hodruši a primárne upravený rudný koncentrát sa vyváža do zahraničia. V poslednej 

dobe možno zaznamenať iniciatívy o opätovné zahájenie ťažby zlata v Kremnici a o otvorenie 
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nového ložiska zlata pri Detve. V oboch prípadoch tieto iniciatívy narážajú na odpor veľkej 

časti miestneho obyvaťeľstva.        

Praktický význam minerálu. Tento kov zohral v dejinách ľudstva mimoriadnu úlohu. 

Najstaršia história ťažby a separácie zlata sa začala v starom Egypte asi 3000 rokov pred 

našim letopočtom. Zlato sa ťažilo v kremennej hornine na území Núbie (dnešnej Etiópie), 

zlato nazývali Egypťania nub. Hornina sa po vyťažení drvila a po separácii sa oddelila 

tavením s olovom a kuchynskou soľou. Egypťania dokázali spracovať zlato a striebro na 

pliešky s hrúbkou asi jedného mikrometra.  Všeobecne sa zlato v histórii ľudstva využívalo 

v rôznych formách ako platidlo a materiál na výrobu šperkov. V oboch prípadoch 

rozhodujúce pre takéto využitie bolo, že sa jednalo o vzácny kov, ktorý navyše nepodliehal 

korózii a vyskytoval sa v čistom stave, to znamená, že  nebolo nutné hľadať zložitú metódu 

jeho separácie, tak ako napríklad v prípade železa. Aktivity zamerané na získanie zlata 

výrazne poznačili značnú časť histórie ľudskej civilizácie. Boli napríklad hybnou silou 

objavovania a osídľovania amerického kontinentu, najmä však oblastí dnešného Mexika,  

Strednej a Južnej Ameriky. Prví španielski dobyvatelia objavili začiatkom šesťnásteho 

storočia rozvinuté ríše Aztékov a Inkov. Obvyklou vlastnosťou spoločenstiev so silne 

centralizovanou mocou, ktorými sa vyznačovali obe ríše, bola vysoká koncentrácia 

„nadštandardného“ bohatstva práve v podobe zlatých šperkov a drahokamov. Väčšina 

z týchto pokladov bola prevezená do Španielskeho kráľovstva; časť z neho ulúpili anglickí 

piráti v službách Anglickej kráľovnej. Tieto poklady boli zničené roztavením. Termín 

„zničené“ znamená, že  historická cena šperkov vysoko prekračuje cenu zlata v podobe 

nespracovaného kovu. 

Metódy získavania zlata.  Zlato je jeden z mála kovov, ktoré sa v prírode vyskytujú 

v nezlúčenom stave. Na druhej strane sa vyskytuje aj v podobe zliatin s inými kovmi a tiež 

ako jemne dispergovaná hmota v rudách iných kovov. Zlato sa v súčasnosti získava 

predovšetkým zo štrkopieskov, kremenných žíl a z niektorých sulfidických rúd.  

Vo všeobecnosti metóda separácie zlata  závisí na forme, v ktorej sa zlato v hornine 

vyskytuje a na veľkosti jeho častíc v tejto hornine. Najjednoduchšie metódy separácie zlata sa 

zakladajú na gravitačnej separácii, pri ktorej sa využíva značný rozdiel v hustote zlata a iných, 

v rude prítomných minerálov. (Hustota zlata je 19,3 g · cm-3.) Najväčšie doteraz nájdené kusy 

rýdzeho zlata dosahovali hmotnosť takmer 100 kg. Väčšina v súčasnosti ťaženého kovu je 

však vo forme mikroskopických častíc. V takom prípade gravitačné separačné metódy sú bez 

použitia odstrediviek neúčinné, pretože tie sa obmedzujú iba na separáciu častíc s veľkosťou 
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menšou ako približne 1 μm. Separácia častíc zlata nanometrových rozmerov je ťažko 

zvládnuteľným technologickým problémom s vysokými nákladmi.  

Najčastejšie používaná chemická metóda pre separáciu mikroskopických častíc zlata 

bola v minulosti amalgácia, založená na tvorbe zliatiny zlata s ortuťou. Ortuť sa následne 

z amalgámu oddestilovala pri teplote 300 oC. Táto metóda sa v obmedzenej miere používa až 

dodnes, avšak využívajú ju najčastejšie iba individuálne ťažiace osoby, odkázané na veľmi 

primitívne metódy ťažby.  

Z veľmi chudobných rúd, čo je prípad takmer všetkých v súčasnosti ťažených surovín, 

sa zlato získava extrakciou kyanidom sodným. Reakciu možno zjednodušene vyjadriť 

rovnicou: 

 

4 Au  + 8 CN-  +  2 H2O   +  O2  → 4 [Au(CN)2]-  +  4 OH-  

 

Následne sa zlato z roztoku získa redukciou menej ušľachtilým kovom, napríklad zinkom: 

 

2 [Au(CN)2]-  +  Zn  →  [Zn(CN)4]2-  +  2 Au 

 

Pre zvýšenie účinnosti separácie sa pri oboch metódach musí surovina pomlieť na 

jemný prášok. Z neho sa následne oddelí podiel bez obsahu kovu (hlušina).  

Potenciálne by sa mohlo zlato v budúcnosti získavať aj z morskej vody, avšak doteraz 

nebola navrhnutá ekonomicky prijateľná technológia na zvládnutie tohto problému.  

Použitie zlata. Svetová ročná produkcia zlata je približne 2 500 ton.  V súčasnosti sa asi 

75 % zlata používa na výrobu šperkárskych zliatin, označovaných všeobecným termínom 

zlato. Veľká časť vyťaženého zlata sa nachádza v bankových trezoroch, i keď na rozdiel od 

minulosti, tento kov už neplní funkciu krytia národných mien. Najdôležitejšie priemyselné 

použitie zlata je v elektrotechnickom priemysle, kde sa využíva najmä v nízkoporuchových 

elektrických kontaktoch, v ktorých sa využíva vysoká odolnosť zlata voči korózii. Zlato sa 

používa aj pri výrobe elektronických súčiastok, napríklad  polovodičových súčiastok a 

mikroprocesorov. Veľmi rozšíreným použitím zlata sú flexné filmy napr. na sklách 

výškových budov, okuliarov, prístrojov a rôzne typy termoizolačných fólií a antikoróznych 

fólií a náterov. Zlato je stále používané aj ako dentálny kov a v koloidnej forme ako pigment 

pre farbenie skla do červených odtieňov. Ako často využívaný pigment sa zlato používa aj vo 

forme mikroskopických častíc. Tento kov je tiež zložkou niekoľkých farmaceutických 

prípravkov; jedným z nich je liek na liečenie reumatickej artritídy.  
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Striebro 
Ag 

 

Stručná charakteristika minerálu. Priemerná koncentrácia striebra v zemskej kôre sa 

pohybuje na úrovni 0,07 ppm. Striebro je pomerne rozšírený prvok, ale v rýdzej forme je 

veľmi zriedkavý. V prírode sa vzácne vyskytuje ako kryštalické striebro v podobe kociek a 

oktaédrov, častejšie však vlákien, drôtikov, šupiniek a kríčkov. Striebro sa nachádza 

(zvyčajne aj so zlatom) v hydrotermálnych žilách a oxidačných zónach rudných ložísk. 

Vyskytuje sa spolu so sulfidmi medi, olova, kobaltu, niklu, striebra a bizmutu, s minerálmi 

kalcitom, baritom, fluoritom, kremeňom, arzeničnanmi a inými minerálmi kobaltu a niklu. 

Najväčšie svetové ložiská striebra: USA, Kanada, Mexiko, Čile, Peru, Austrália, 

Kazachstan, Nemecko a Anglicko. 

Výskyt na Slovensku. Najvýznamnejším výskytom 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, pričom posledná 

významná ťažba striebra bola v minulosti Kremnici. V povojnovom období sa tam vyťažilo 

2 730 kg tohto kovu. Ťažba bola zastavená v roku 1971.  

 Praktický význam minerálu.  V minulosti bolo rýdze striebro hlavným zdrojom tohto 

kovu. Hmotnosť nálezov monolitných kusov striebra vysoko prekračovala hmotnosť 

nájdených kusov zlata. Napríklad v Sasku sa v 15. storočí našiel kus rýdzeho striebra vážiaci 

približne dvadsať ton.  

Striebro sa v minulosti tiež získavalo ako vedľajší produkt zo zlatej rudy. Prvýkrát 

popísal spôsob oddeľovania zlata a striebra metódou amalgácie už začiatkom nášho letopočtu 

rímsky historik Plinius Starší (Galius Plinius Sekundus), pričom popis obsahoval aj spôsob  

ťažby zlatonosnej rudy v Egypte (vtedy Núbii).    

V súčasnosti sú však hlavným zdrojom striebra rudy s vysokým obsahom sulfidov 

striebra, medi, olova, arzénu, antimónu  a zinku. Najdôležitejšie minerály obsahujúce striebro 

sú akantit Ag2S, prustit Ag3AsS3 a pyrargyrit Ag3SbS3. Výroba striebra z olovených rúd 

s obsahom týchto minerálov je uvedená v časti venovanej minerálu akantitu. 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 2. 2 Rýdze striebro 

 

 
Meď 
Cu 

 

Stručná charakteristika minerálu. Obsah medi v zemskej kôre je približne 55 ppm, 

avšak hlavná jeho časť je sústredená v mineráloch zo skupiny sulfidov. Meď je dosť vzácny 

minerál. Najčastejšie sa nachádza v kríčkovitej alebo prútikovej podobe. Výskyt kryštalickej 

formy medi je zriedkavý. Doteraz najväčší kus medi mal hmotnosť 420 ton  a našiel sa 

v blízkosti Horného jazera v Severnej Amerike. Najväčšie množstvá medi sa sústreďujú 

v bazaltických lávach.  

Najväčšie svetové ložiská: USA, Bolívia, Rusko, Anglicko, Nemecko.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa rýdza meď vyskytovala najmä v Španej Doline, 

Smolníku, Dobšinej, Banskej Štiavnici, Banskej Hodruši. Našla sa však aj na iných miestach. 

Hlavnou ťaženou medenou rudou bol na Slovensku chalkopyrit CuFeS2.  
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Využitie minerálu. Meď je spolu so zlatom a striebrom najstarším známym kovom, 

ktoré ľudia začali využívať pre svoje potreby. Ľudstvo využíva tento kov už asi 9 000 rokov. 

Na rozdiel od zlata a striebra, ktoré sa používali zväčša na výrobu šperkov, bola meď najmä 

úžitkovým kovom. Jej využívanie v podobe zliatiny s cínom (bronzu) sa začalo asi 3000 

rokov pred naším letopočtom. V dávnej minulosti bola rýdza meď jediným zdrojom tohto 

kovu, avšak už dávno pred začiatkom nášho letopočtu sa začala získavať aj z rôznych 

medených rúd. Vo svete sa v súčasnosti hlavný podiel vyrobenej medi získava zo sulfidov 

medi, najmä chalkopyritu  a chalkozínu Cu2S. Na prvý z minerálov pripadá približne 80 % 

celkovej výroby medi. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 2. 3 Rýdza meď  
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Platina 
Pt 
 

Stručná charakteristika minerálu. Na rozdiel od ortuti, striebra, medi a iných kovov, 

ktoré sa vyskytujú prevažne v podobe rôznych zlúčenín, platina vďaka veľmi nízkej reaktivite 

– a tým aj vysokej odolnosti voči vzdušnému kyslíku – sa v prírode nachádza predovšetkým 

ako rýdzi kov: týmto termínom sa označuje zliatina, obsahujúca asi 20 hmot. % železa 

a menšie množstvá iných kovov, najmä však medi a zlata. Rýdza platina zároveň často 

obsahuje aj irídium a osmium. Platina sa nachádza najčastejšie v hlbinných bázických a 

ultrabázických vyvretých horninách. I keď sa v minulosti našli viac ako kilogramové kusy 

platiny, typickou formou výskytu tohto kovu sú zrnká a šupinky, koncentrujúce sa 

predovšetkým v spodných častiach riečnych sedimentov, do ktorých sa dostali zvetrávaním 

tých hornín, ktoré sú primárnym zdrojom platiny. Gravitačná separácia platiny v prírodných 

podmienkach je dôsledkom veľkého rozdielu v hustote platiny a doprovodných minerálov 

(platina je kov s mimoriadne vysokou hustotou – 21,4 g·cm-3). Prírodná platina je zmesou 

niekoľkých izotopov: 194Pt (33 %), 195Pt (34 %), 196Pt (25 %), 198Pt (7 %) a 192Pt (1 %). Izotop 
190Pt je zastúpený približne jednou stotinou percenta a je slabo rádioaktívny. 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 2. 4 Rýdza platina. V sedimentoch sa platnina ako ťažký kov koncentruje v najnižšie 

položených vrstvách. Hustota čistej platiny je vyššia ako hustota zlata (21.45 g·cm−3)     
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Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská platiny sa nachádzajú v Južnej Afrike, kde 

sa však platina vyskytuje v podobe minerálu cooperitu, čo je šedivo sfarbený sulfid paládia, 

platiny a niklu (Pt,Pd,Ni)S. Druhým najväčším producentom platiny je Rusko, kde sa ťaží od 

roku 1822. Nasleduje Severná Amerika, Borneo, Etiópia, Kanada a Austrália.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa platina ako priemyselne využiteľná surovina 

nenachádza. 

Metódy výroby platiny. Súčasná ročná výroba platiny sa odhaduje asi na 155 ton. 

Prírodná platina obsahuje okrem vyššie spomenutých prvkov asi 3 % ródia, 1,5 % irídia, 1 % 

paládia a niekoľko desatín percenta ruténia a osmia (uvedené v hmotnostných percentách.) 

Všetky prvky sú dôležitým vedľajším produktom pri výrobe čistej platiny. Vzhľadom na 

veľmi podobné fyzikálne a chemické vlastnosti  väčšiny prvkov nachádzajúcich sa v rýdzej 

platine, je ich vzájomná separácia pomerne náročná. Je založená na rôznej  rozpustnosti 

týchto kovov v lúčavke kráľovskej a kyseline dusičnej a zároveň na rôznej rozpustnosti 

niektorých solí týchto prvkov. Väčšina platiny sa nezískava z vyššie spomenutých 

sedimentov, ale z kalov pochádzajúcich z rafinácie iných kovov. Platina sa často vyskytuje 

v podobe jemne dispergovaných častíc napríklad v meďnato-nikelnatých rudách.       

Použitie platiny. Použitie platiny sa odvodzuje od troch najvýznamnejších vlastností, ktorými 

je vysoká teplota  topenia (1769 oC), vysoká chemická odolnosť a dostatočná tvrdosť. 

Rozšírené je jej využitie najmä v elektrických a meracích zariadeniach, pri výrobe 

katalyzátorov (vrátane katalyzátorov automobilových), chemicky odolných nádob a 

reflexných filmov zrkadiel. Platina je častou súčasťou rôznych elektród a senzorov. Tie sa 

jedným koncom zalievajú do sodno-vápenatých skiel. Využíva sa tu približne rovnaký 

koeficient tepelnej rozťažnosti platiny a skla. Platina sa používa tiež v sklárskom a leteckom 

priemysle, pri výrobe optických vlákien a špeciálnych skiel. Platinu nájdeme aj v častiach 

moderných notebookov. V medicíne je platina zložkou farmaceutických prípravkov na 

liečenie rakoviny, samotný kov sa používa aj v podobe kostných implantátov i ako 

ortopedický fixačný materiál. Všetky spomenuté aplikácie využívajú dnes približne 50 % 

celkovej produkcie platiny. Druhá polovica sa využíva ako šperkársky kov.  
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Grafit 
C 
 

Stručná charakteristika minerálu. Grafit je v prírode najrozšírenejšou kryštalickou 

formou uhlíka. Je to bežný minerál šedočiernej farby s kovovým leskom. Vytvára kryštály 

v tvare doštičiek, ale má aj celistvý, šupinovitý alebo zrnitý habitus. Je frekventovanou 

zložkou metamorfovaných hornín, napríklad kryštalických vápencov a svorov. V grafitických 

bridliciach, či už v bezprostrednom okolí magnezitových alebo sideritových ložísk (ale aj 

v samotnom magnezite) spôsobuje tmavšie sfarbenie v porovnaní s pôvodnou horninou. 

Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie ložiská grafitu sa nachádzajú na Srí Lanke, v 

Rusku, USA, Kanade; v Európe sa grafit vyskytuje napr. v Českom masíve, v Rakúsku a v 

Nemecku. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa grafit nachádza v Kokave nad Rimavicou a 

v grafitických bridliciach sa vyskytoval v Príboji a Brádne, kde sa v 19. storočí aj ťažil. Tiež 

ho možno nájsť aj v Malých Karpatoch pri Pezinku a Perneku. Tieto ložiská však nikdy 

nemali priemyselný význam.  

 

     

 
 

Obr. 2. 5 Grafit v podobe rozpadajúcej sa kusovej alebo zrnitej horniny   
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 Praktický význam minerálu. Grafit ako čistá látka má dobre definované vlastnosti, 

avšak v tejto podobe sa v prírode nachádza zriedkavo. Priemyselné grafitové produkty tiež nie 

sú zvyčajne čistými látkami a ich teplota topenia, ako aj iné vlastnosti, sú závislé 

predovšetkým na obsahu nečistôt. Vlastnosti prírodného grafitu závisia predovšetkým na jeho 

genéze. Vo všeobecnosti platí, že pri paralelnej orientácii vrstiev grafitu v makroskopických 

tuhých vzorkách sú zároveň tieto vlastnosti odlišné v rôznych smeroch. Mletím, 

homogenizáciou a inými úpravami prírodného grafitu možno dosiahnuť homogenitu jeho 

vlastností vo všetkých smeroch. Teplota topenia grafitu je viac než 3500 oC. V redukčnej 

atmosfére je grafit stabilný do teploty 3000 oC; nad touto teplotou začína sublimovať. 

V atmosfére kyslíka je grafit stabilný iba do teploty približne 450 oC. Okrem vysokej 

termickej stability a dobrej elektrickej a tepelnej vodivosti, je grafit zároveň aj málo reaktívna 

látka. Preto sa používa predovšetkým pri výrobe tých častí zariadení, od ktorých sa požaduje 

vysoká tepelná a chemická stabilita. Typickými aplikáciami sú  žiaruvzdorné materiály 

v hutníckom priemysle, nátery zlievarenských foriem, tégliky, nádoby a rúry pre chemický 

priemysel. Zároveň sa z grafitu vyrábajú súčasti elektrotechnických strojov a zariadení, 

napríklad rôzne typy elektród a vodivé klzné časti strojov. Grafit je hlavnou zložkou 

anorganických lubrikantov určených pre vysoko namáhané časti strojov a tiež niektorých 

keramických zmesí, v ktorých zlepšuje súdržnosť medzi časticami ostatných zložiek zmesi. 

Dlhodobo sa tiež používa na výrobu tradičných ceruziek, batérií, náterov, farieb a pigmentov. 

Grafit slúži ako moderátor v niektorých typoch jadrových reaktorov, avšak vzhľadom na 

možnosť jeho horenia pri vysokých teplotách, s čím je nutné počítať v prípade havárií, je 

grafit nahradzovaný inými materiálmi (predovšetkým s vysokým obsahom bóru). Grafitové 

materiály sa používajú aj pri výrobe tepelne namáhaných súčastí rakiet a kozmických lodí. 

Súčasťou mnohých moderných kompozitných materiálov, vrátane materiálov žiaruvzdorných, 

sú zasa grafitové vlákna.    

Výroba grafitu. Prírodné zdroje grafitu nepostačujú pokryť celosvetovú spotrebu tejto 

látky. Preto sa táto spotreba zabezpečuje priemyselnou výrobou. Metóda výroby spočíva 

v zahrievaní zmesi jemného uhlíkového prášku a kremíka v elektrických peciach na teplotu 

2 000 až 3 000 oC za neprístupu vzduchu, po predchádzajúcom odstránení prchavých zložiek 

z východiskového materiálu. Tieto sa odstránia zahriatím suroviny na teplotu približne 

1 250 oC. V hlavnej fáze výroby plní kremík funkciu mineralizátora, ktorý pri teplote 

2 300 oC tvorí s uhlíkom karbid (SiC), následne sa rozkladajúci pri vyšších teplotách na uhlík 

so štruktúrou grafitu. 
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Diamant 
C 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Diamant je druhou najvýznamnejšou kryštalickou 

formou uhlíka. Tvorí najčastejšie priehľadné oktaedrické, kubické alebo dodekaedrické 

kryštály. Vyskytuje sa v ultrabázickej hornine kimberlite. Zvetrávaním pôvodnej horniny sa 

diamanty dostávajú aj do v aluviálnych depozitov. Diamant je veľmi vzácny minerál. Jeho 

zriedkavý výskyt nie je tak ako pri zlate a platine spôsobený nízkym obsahom atómov 

materského prvku v zemskej kôre (naopak uhlík je jeden  z najrozšírenejších prvkov na 

Zemi), ale výnimočnosťou podmienok, pri ktorých tento minerál vzniká. Zlato a diamanty sú 

dobrým príkladom dvoch všeobecných príčin, prečo sa látky v prírode hodnotia ako vzácne. 

Prvou je nízky obsah prvku, resp. súboru prvkov tvoriacich minerál v zemskej kôre. Druhou 

príčinou je výnimočnosť podmienok, za ktorých tieto materiály vznikajú – čo znamená 

zároveň aj veľmi obmedzený počet lokalít výskytu týchto látok. Väčšina drahých kameňov je 

reprezentantom druhého prípadu. Mimoriadne výrazné je to u drahých minerálov zo skupiny 

kremičitanov, u ktorých jednotlivé prvky týchto minerálov majú v zemskej kôre vysoké 

zastúpenie. Výnimočné podmienky pri vzniku prírodných diamantov sú charakterizované 

mimoriadne vysokými tlakmi, pohybujúcimi sa na úrovni 5 · 109 Pa. Takéto podmienky 

vznikli v hĺbkach viac ako 150 km pod zemským povrchom. Tmavá vyvretá materská hornina 

kimberlit, ktorej hlavnú časť tvoria sľudy, granáty, pyroxény a iné železnato-horečnaté 

silikáty, sa dostala na zemský povrch v polotekutej forme cez defektné zóny zemskej kôry a 

vytvorila tak hlboké komíny s malým priemerom. Tieto komíny možno veľmi dobre vidieť po 

vyťažení horniny, napríklad v uzavretých alebo ešte funkčných baniach na diamanty v Južnej 

Afrike.  

Najznámejšie svetové ložiská: India, Juhoafrická republika, Brazília a Rusko.  

Výskyt na Slovensku. Diamant sa na Slovensku nevyskytuje a ani nevyskytoval; 

v Českej republike sa našlo niekoľko drobných diamantov v pyropových štrkoch v Českom 

Stredohorí.  
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Daniel Ozdín 

Obr. 2. 6 Minerál diamant 
 

 

 Praktický význam minerálu. Prírodné diamanty nie sú síce jediným zdrojom tejto 

formy uhlíka, avšak stále majú v mnohých oblastiach dominantné postavenie pred diamantmi 

syntetickými. Ak odhliadneme od výroby šperkov, tak najvýznamnejšie aplikácie diamantov 

sú založené na využití vysokej tvrdosti (diamant je desiaty člen Mohsovej stupnice tvrdosti). 

K týmto aplikáciám patrí ich využitie v brúsnych pastách, vŕtacích a rezacích nástrojoch.  

Druhou, menšou oblasťou ich využitia je optika, kde sa využíva vysoký index lomu a vysoká 

transparentnosť tohto minerálu. Obe vlastnosti zohrávajú hlavnú úlohu pri ich využití v 

klenotníctve.  

Syntetické diamanty. Diamant patrí k tým minerálom, ktoré sa v relatívne významných 

množstvách pripravujú aj umelo. Problém laboratórnej syntézy diamantov spočíva v tom, že 

dosiahnutie vysokých tlakov (pri relatívne vysokých teplotách) naráža na problém hraníc 

mechanickej pevnosti súčaných materiálov. Pretože technická náročnosť zariadení pre 

vyvinutie vysokých tlakov exponenciálne narastá s objemom vzorky, priemyselná výroba 

umelých diamantov sa zameriava prednostne na produkciu malých vzoriek tejto látky.  

Syntetické diamanty sa najčastejšie vyrábajú rekryštalizáciou grafitu v zliatinách železa, 

niklu alebo chrómu. Táto rekryštalizácia prebieha pri vysokých teplotách (napr. 1500 až 

2000°C) a vysokých tlakoch (približne 10 MPa). Súčasťou prekurzorov pre výrobu 

syntetických diamantov sú mikrokryštalické diamanty, ktoré majú funkciu rekryštalizačných 

nukleačných centier. Syntetické diamanty majú zvyčajne žlté alebo hnedé sfarbenie.  
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Je zaujímavé, že prírodné bezdefektné diamanty, vybrúsené normalizovanými postupmi, 

sa stali alternatívnou obchodnou komoditou, ktorá sa podobne ako zlato, môže využívať 

výlučne na ochranu investícií pred infláciou. Na rozdiel od zlata, ktorého vysoká hodnota je 

dôsledkom nízkeho obsahu zlata v zemskej kôre a zároveň aj vysokej rozptýlenosti tohto 

prvku na zemi, je uvedená stratégia s obchodovaním diamantov založená na viere, že výroba 

syntetických diamantov nikdy nedosiahne takú úroveň, že výsledný produkt bude kvalitatívne  

zameniteľný s prírodnými diamantami. Viac ako polstoročná história vývoja technológií 

syntetických diamantov (prvý syntetický diamant bol vyrobený v roku 1953 v USA) zatiaľ 

nedáva príležitosť pre spochybnenie tejto viery.   

Mikrokryštalické syntetické diamanty možno pripraviť vo forme tenkých filmov, alebo 

aj solitérnych kryštálov, deponovaných na rôznych materiáloch. Tie sa získavajú epitaxnými 

metódami alebo kondenzáciou pár z plynnej fázy tzv. CVD metódou (Chemical Vapour 

Deposition). Doteraz najväčší diamant s hmotnosťou 2 g, bol pripravený v roku 2005 v USA  

práve touto metódou. V klenotníctve sa hmotnosť diamantov vyjadruje v karátoch, pričom 

jeden karát predstavuje 0,2 gramu. Takže spomenutý diamant mal hmotnosť desiatich 

karátov. Syntetické diamanty sa však v klenotníctve zvyčajne nepoužívajú.    

Tretia, tzv. detonačná metóda prípravy syntetických diamantov, je založená na premene 

uhlíkového prekurzora s prímesou nukleačných diamantov (s veľkosťou približne 5 nm), za 

pomoci explózie výbušnín s vysokým obsahom uhlíkatých zlúčenín. Táto metóda bola 

vyvinutá v roku 1990 a je založená na krátkodobom dosiahnutí vysokých tlakov a vysokých 

teplôt v dôsledku explózie.                 

Syntetické diamanty sa zvyčajne využívajú na výrobu rezných a brúsnych nástrojov, 

brúsnych a leštiacich pást, svetelných diód, okienok pre vysoko energetické CO2 lasery, 

gyrotrónov a iných produktov. Časť aplikácií v elektronike je založená na mimoriadnej 

kombinácii vysokej tepelnej vodivosti syntetických diamantov a zároveň ich veľmi nízkej 

elektrickej vodivosti.  
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Síra 
S 
 

Stručná charakteristika minerálu. Na rozdiel od väčšiny iných prvkov, ktoré sa 

v nezlúčenej forme vyskytujú v podobe minerálov iba v zanedbateľnom množstve, síra tvorí 

aj priemyselne ťažiteľné ložiská. V zemskej kôre je koncentrácia síry 260 ppm, avšak hlavný 

podiel na tomto vysokom obsahu majú minerály zo skupiny sulfidov. Síra sa môže 

vyskytovať v rôznych formách, napríklad v kryštalickom stave, keď vytvára tabuľkovité 

a dipyramidálne kryštály citrónovožltej alebo hnedožltej farby. Často sa nachádza aj vo forme 

prášku, jemnozrnných povlakov alebo nedokonale vykryštalizovanej hmoty. Zvyčajne sa 

vyskytuje v blízkosti kráterov ako vysublimovaná hmota alebo spolu so sulfidickými rudami. 

Síra sa nachádza tiež v sedimentárnych horninách, kde je produktom činnosti baktérií 

metabolizujúcich rôzne sulfidy.  

 

 

  
 

Obr. 2. 7 Kryštalická síra z poľských baní v Tarnobrzegu 
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Najznámejšie svetové ložiská: USA, Sicília, Francúzsko, Kanada, Rusko, Poľsko, 

Japonsko a Indonézia. 

Výskyt na Slovensku. 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 síry v tejto lokalite sa ukončila v roku 1862.  

 Metódy ťažby a výroby síry. Celková ročná produkcia síry predstavuje približne 

70 mil. ton.  Síra sa z materských hornín získava najčastejšie vytavením prehriatou vodou, 

ktorá sa do podzemného ložiska vháňa spolu so vzduchom pod veľkým tlakom, v dôsledku 

čoho sa  kvapalná síra dostáva potrubím na povrch. Technicky je ťažné zariadenie vyriešené 

vo forme potrubia, v ktorom je koncentricky uložené potrubie ďalšie, tiež obsahujúce rúru 

s menším priemerom. Stlačený vzduch sa vháňa cez centrálne vnútorné potrubie, horúca voda 

cez štrbinu medzi potrubím s najširším a stredným priemerom a roztavená síra sa vytláča na 

povrch štrbinou medzi stredným a vnútorným potrubím. Takto získaná síra dosahuje pomerne 

vysokú čistotu, ktorá sa väčšinou pohybuje na úrovni 99,6 hmot. %. Vysoká čistota takto 

získanej síry je výsledkom veľmi nízkej teploty tavenia síry, nad ktorou väčšina prímesí 

zostáva na dne taveniny. Pre mnohé priemyselné aplikácie táto čistota postačuje a preto sa 

nemusí použiť ďalšia rafinačná metóda.      

Napriek existencii početných ložísk s vysokým obsahom síry sa väčšina primárnej síry 

v prírode nachádza v sulfidických mineráloch. Aj keď v minulosti sa tieto minerály využívali 

pre jej získavanie, v súčasnosti sa ťažia prednostne ako rudné suroviny. Síra je však často 

hlavným vedľajším produktom rôznych hutníckych podnikov práve preto, že tieto 

spracovávajú práve sulfidické rudy. Napriek tomu stále existuje niekoľko krajín, kde sa síra – 

podobne ako v minulosti – získava z pyritu.  

Súčasná svetová spotreba síry sa zabezpečuje najmä výrobou zo sírovodíka (sulfánu), 

ktorý je zložkou zemného plynu, ropy, ropných pieskov a uhlia. V týchto surovinách síra 

predstavuje nežiaducu zložku, ktorá sa z nich musí odstrániť, pretože spôsobuje znižovanie 

kvality  všetkých produktov, ktoré sa z nich vyrábajú. Sírovodík v týchto surovinách 

pochádza z organosírnych zlúčenín. Odstraňovanie sírovodíka z vyššie uvedených surovín je 

zvyčajne založené na jeho nedokonalom spaľovaní s pomocou katalyzátora:  

 

2 H2S +  O2   →  2 S  +  2 H2O 
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Pri výrobe síry z ropných rafinérskych plynov táto oxidácia prebieha v dvoch stupňoch: 

 

 2 H2S + 3 O2   → 2 SO2  +  2 H2O 

SO2  +  2 H2S   →  3 S  +  2 H2O 

 

  Prvá reakcia prebieha pri teplote 200 oC. Druhá reakcia prebieha v dvoch sériovo zapojených 

konvertoroch pri 250 oC s katalyzátorom na báze oxidu hlinitého a chrómu. Táto metóda  sa 

nazýva Klausov proces. Odstraňovanie oxidu siričitého z rôznych spalných plynov je 

založené na jeho redukcii uhlíkom: 

 

 SO2  +  C   →  CO2  +  S 

 

Prakticky sa to realizuje vedením horúcich plynov nad vrstvu drveného uhlia. Najväčším 

súčasným producentom síry je Kanada.  

Posledným, v súčasnosti úplne minoritným zdrojom síry, je sadrovec. Jedna z mála 

krajín, kde sa pre výroby síry používa sadrovec je Poľsko.  

Praktický význam síry. Tento prvok sa používa predovšetkým na vulkanizáciu gumy, 

ako surovina na výrobu chemických látok, najmä kyseliny sírovej a sírovodíka, detergentov, 

insekticídov, hnojív, farieb, mydiel, textilu, výbušnín a farmaceutických prípravkov. Tiež sa 

používa pri výrobe antikoróznych betónov.  
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Kamacit 
α-(Fe,Ni) 
 
Tenit 
γ-(Fe,Ni) 
 
Schreibersit 
(Fe,Ni)3P 
 

 Stručná charakteristika minerálov. Kamacit, tenit a schreibersit sú meteoritické 

minerály. Kamacit je zliatina železa a niklu s obsahom 6 až 9 hmot. % niklu. Minerál tenit 

zvyčajne obsahuje  20 až 65 hmot. % niklu. Schreibersit je minerál, ktorý sa prvýkrát našiel 

a popísal na Slovensku a tvoril hlavnú zložku železného meteoritu nájdeného v Oravskej 

Magure v prvej polovici 19. storočia.  

Praktický význam minerálov. Všetky tri minerály v súčasnosti nemožno považovať za 

relevantné priemyselné suroviny. Za zmienku stoja však z toho dôvodu, že meteoritické 

železo, reprezentované práve týmito minerálmi, predstavovalo v minulosti železnú surovinu, 

z ktorej boli vyrobené prvé kvalitné železné produkty v histórii ľudskej civilizácie. Výroba 

železa z obvyklých železných rúd totiž vďaka vysokej teplote potrebnej na redukciu tohto 

kovu, predstavovala problém, s ktorým si ľudia dlho nevedeli poradiť. V dobe keď sa na 

Orave našiel vyššie zmienený meteorit,  bola na území Horného Uhorska široko rozvinutá 

hutnícka výroba železa. Napriek tomu, veľká časť tohto meteoritu taktiež skončila v podobe 

rôzneho náradia u miestneho obyvateľstva Oravskej Magury a jej okolia. 

 

 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 2. 8 Minerál kamacit 
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3. SULFIDY, SULFOSOLI, SULFOARZENIDY, ARZENIDY, SELENIDY 
A TELURIDY 
 
 

 
Význam tejto skupiny je mimoriadny, pretože zahrňuje veľkú časť rudných minerálov. 

Minerály tejto skupiny sú často jedinou priemyselnou surovinou pre získavanie mnohých 

prvkov, ako napríklad olova, zinku, ortuti, molybdénu, selénu, telúru, germánia a irídia. 

Z hľadiska objemu ťažby sú najdôležitejšími rudnými minerálmi sulfidy. Sulfoarzenidy, 

arzenidy, selenidy a teluridy sú vzácnejšie. Celkovo táto skupina zahrňuje asi 400 minerálov. 

Prehľad najdôležitejších z nich ukazuje tab. 3. 1.  

 
 

Tab. 3. 1 Prehľad sulfidov, sulfoarzenidov, arzenidov, selenidov a teluridov 
 

Chalkozín          Cu2S 
Bornit       Cu5FeS4 
Berzelianit         Cu2Se 
Akantit              Ag2S 
Pentlandit         (Fe,Ni)9S8 
Covellit              CuS 
Sfalerit       ZnS 
Chalkopyrit       CuFeS2 
Nikelín               NiAs 
Pyrotit       FeS 
Millerit              NiS 
Galenit       PbS 
Cinabarit       HgS 
Bizmutin            Bi2S3 
Antimonit          Sb2S3 
Tetradymit         Bi2Te2S 
Molybdenit        MoS2 
Pyrit        FeS2 
Markazit            FeS2 
Gudmundit        FeSbS 
Arzenopyrit       FeAsS 
Kobaltit             (Co,Fe)AsS 

Gersdorfit           NiAsS  
Skutterrudit        (Co,Ni)As3 
Realgár        AsS 
Auripigment       As2S3 
Kertmezit           Sb2S2O 
Proustit              Ag3AsS3 
Pyrargyrit          Ag3SbS3 
Bournotit           PbCuSbS3 
Freibergit           (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 
Tennantit           (Cu,Fe)12As4S13 
Tetraedrit          (Cu,Fe)12Sb4S13 
Stephanit           (Ag,Cu)16Sb2S11 
Polybazit           (Ag,Cu)16Sb2S11 
Bertierit             FeSb2S4 
Krupkait            PbCuBi3S6 
Kobellit             Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 
Jamesonit          Pb4FeSb6S14 
Boulangerit       Pb5Sb4S11 
Zinkenit            Pb9Sb22S42 
Kalaverit           AuTe2 
Sylvanit      (Au,Ag)Te2 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur�
http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth�
http://en.wikipedia.org/wiki/Tellurium�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur�
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Chalkozín 
Cu2S 
 

Stručná charakteristika minerálu. Chalkozín je tmavosivý, nepriehľadný minerál 

s kovovým leskom, zriedkavo sa vyskytujúci v podobe pseudohexagonálnych priziem; 

častejšie má však celistvý habitus. Chalkozín je sekundárnym produktom premeny medi 

a kupritu, a preto sa nachádza v medenorudných ložiskách spolu s týmito minerálmi. 

Vyskytuje sa aj v hydrotermálnych žilách a sedimentárnych horninách.  

Najväčšie svetové ložiská.  Najvýznamnejšie svetové ložiská chalkozínu sú v Mexiku, 

Chile, USA, Peru a v Španielsku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa v priemyselne zaujímavých množstvách 

chalkozín nevyskytuje a ani nevyskytoval.  

Praktický význam minerálu. Chalkozín je dôležitá medená ruda.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 1 Chalkozín 
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Bornit  
Cu5FeS4 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Bornit je zvyčajne medenočervený alebo hnedý 

minerál. Produkty jeho zvetrávania značne rozširujú základné spektrum farieb tohto minerálu. 

 Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie ložiská sú v Peru, Chile, Tasmánii, Kazachstane, 

Kanade a USA.  

Výskyt na Slovensku. Bornit sa na Slovensku v priemyselne zaujímavých množstvách 

nevyskytuje a ani v minulosti sa nevyskytoval. Mineralogické nálezy bornitu pochádzajú 

napr. z melafýrového lomu v Kvetnici pri Poprade a z blízkeho okolia Smoleníc.  

 Praktický význam minerálu. Bornit patrí k medeným rudám.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 2 Bornit 
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Akantit 
Ag2S 
  

Stručná charakteristika minerálu. Akantit je sivý až čierny minerál, tvoriaci prizmatické 

kryštály s kovovým leskom. Nachádza sa najčastejšie v žilách spolu so striebrom, galenitom a 

sfaleritom.  

Najväčšie svetové ložiská. Vo svete sú najvýznamnejšie ložiská striebra v Mexiku, Čile, 

Kanade, Nórsku, Nemecku a Anglicku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa akantit vyskytoval najmä v baniach v okolí 

Banskej Štiavnice. Väčšina striebra sa na Slovensku však získavala z polymetalických rúd. 

Najvýznamnejšia ťažba striebra bola v Kremnici. V povojnovom období sa tam vyťažilo 

2 730 kg tohto kovu. Ťažba bola zastavená v roku 1971.  

Praktický význam minerálu. Akantit je hlavnou striebornou rudou. Ďalšími významnými 

rudami sú proustit Ag3AsS3 a pyrargyrit Ag3SbS3.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 3 Akantit 
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Výroba striebra. Strieborné rudy nie sú hlavnou surovinou tohto kovu, pretože z nich sa 

získava iba asi tretina všetkého kovu. Hlavným zdrojom striebra je  rafinácia rôznych kovov, 

kde striebro predstavuje významný vedľajší produkt. Najdôležitejším zdrojom striebra sú 

olovené rudy. Je niekoľko spôsobov separácie striebra z týchto rúd. Napríklad z galenitu PbS, 

obsahujúceho vyššie spomenuté minerály striebra, sa oxidáciou vzdušným kyslíkom, vháňa-

ným do roztavenej rudy, prevedie olovo na oxid olovnatý a ten sa oddelí vo forme trosky 

plávajúcej na hladine striebra.  

Ďalší spôsob separácie striebra je frakčná kryštalizácia, pri ktorej sa využíva prednostná 

kryštalizácia čistého olova alebo olova s nízkym obsahom striebra, pred kryštalizáciou 

striebra. V takom prípade sa striebro hromadí v tavenine.  

Posledná metóda získavania striebra sa zakladá na prídavku zinku k tavenine olova 

a striebra. Striebro sa prednostne dostáva do ľahšej zinkovej vrstvy, ktorá pláva na tavenine 

vo forme peny. Z nej sa zinok oddeľuje destiláciou. 

Celková svetová výroba striebra z rôznych surovín sa odhaduje na približne 17 000 ton ročne. 

Praktické využitie striebra. V minulosti sa striebro používalo najmä pri výrobe šperkov 

a mincí. V súčasnosti je jeho využívanie v mincovníctve na ústupe. Najdôležitejšími  

vlastnosťami, pre ktoré sa striebro využíva v praxi dnes je vysoká elektrická a vysoká tepelná 

vodivosť. Preto sa využíva najmä v elektrotechnickom priemysle. K ďalším dôležitým 

aplikáciám striebra patrí výroba katalyzátorov pre organickú chémiu, batérií a nanášanie 

tenkých vrstiev pre optické a elektronické aplikácie. Značná časť tohto kovu sa v minulosti 

zužitkovala vo fotografickom a polygrafickom priemysle, avšak v dôsledku prevratného 

nástupu elektronických záznamových médií, je dnešný objem výroby fotochemikálií 

a fotovrstiev neporovnateľne nižší ako v minulosti.  
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Pentlandit 
(Fe,Ni)9S8 
 

Stručná charakteristika minerálu. Pentlandit je žltobronzový minerál s kovovým 

leskom, vyskytujúci sa zvyčajne v zásaditých magmatických horninách.  

Najväčšie svetové ložiská.  Napriek tomu, že hmotnostné zastúpenie niklu na našej 

planéte je piate najvyššie (2,4 hmot. %), priemyselne využiteľné ložiská niklu sú vo svete 

zriedkavé. Dôvod je ten, že nikel je spolu so železom koncentrovaný prednostne v zemskom 

jadre. Z hľadiska možností priemyselného získavania niklu je tiež nevýhodou, že aj v zemskej 

kôre, kde jeho koncentrácia dosahuje 75 ppm, je tento kov značne rozptýlený a nevytvára 

mnoho ekonomicky ťažiteľných ložísk. Veľká časť niklu je rozptýlená v morskej vode 

a zároveň je viazaná na organickú hmotu fosílnych palív. Najdôležitejšie ložiská niklu sú na 

ruskom polostrove Kola, na Kube, v Kanade, v Juhoafrickej republike a v USA.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa nikel vyskytuje iba vo veľmi malých množstvách 

na sideritových ložiskách Spišsko-gemerského Rudohoria a v serpentinizovaných ultra-

bázických horninách.  

Praktický význam minerálu.  Pentlandit je hlavná niklová ruda. Ďalšími minerálmi niklu 

sú millerit NiS, arzenidy nikelín NiAs, gersdorffit NiAsS a chloantit NiAs3, oxid bunsenit 

NiO a kremičitan nepouit, čo je nikelnatá odroda vláknitého antigoritu, patriaceho do skupiny 

fylosilikátov. Tieto minerály sú však v niklových rudách iba minoritnou zložkou železných 

rúd. 

Výroba niklu. Priemyselná výroba niklu sa vo všeobecnosti zakladá na získaní 

koncentrátu sulfidov niklu metódou tavenia, následnej oxidácii niklu na oxid nikelnatý a 

redukcii oxidu na nikel. Napriek jednoduchému základnému princípu tejto metódy, je techno-

logická realizácia komplikovaná, pretože musí riešiť jednak problém nízkeho obsahu niklu v 

rudách a zároveň aj problém vzájomného oddelenia spolu sa vyskytujúcich prvkov železa, 

kobaltu a niklu. Na separáciu týchto zložiek sa používa tzv. hydrometalurgický proces, čo je 

lúhovanie taveniny rudy roztokmi kyselín (napr. kyseliny sírovej alebo kyseliny 

chlorovodíkovej) alebo roztokmi zásad (napr. amoniakálnymi roztokmi). Na Slovensku sa 

v minulosti nikel vyrábal v závode v Seredi. Závod bol postavený v roku 1965 a pracoval do 

roku 1994. Kombinát vyrábal aj kobalt a niektoré nikelnaté soli. Jeho produkcia sa bola 

približne 2000 ton niklu a kobaltu. Vstupnou surovinou bola albánska ruda s nízkym obsahom 

niklu, ktorý sa pohyboval na úrovni jedného hmotnostného percenta. V tejto rude bol hlavnou 

zložkou limonit s približným obsahom kobaltu 0,05 hmot. %. Výroba niklu v Seredi 

využívala tzv. Caronov proces, pri ktorom sa produkt redukčného tavenia lúhoval roztokom 
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uhličitanu amónneho. Týmto spôsobom sa od železa oddelili rozpustné komplexy niklu a 

kobaltu. Zostatok po lúhovaní sa označuje ako tzv. lúženec a tvorí hlavnú časť háld, ktoré 

možno doteraz vidieť v blízkosti bývalého podniku v Seredi.  

Zliatiny niklu sú tvrdé, majú vysokú pevnosť, nekorodujú a majú dobrú tepelnú 

stabilitu. (Teplota topenia niklu je 1453 °C). Používajú sa napríklad pre výrobu elektrických 

káblov, súčastí rakiet, plynových turbín a lodných vrtúľ. Nikel sa používa aj pre výrobu 

dobíjateľných batérií, katalyzátorov a rôznych chemikálií.  

 

Covellit  
CuS 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Covellit je indigovomodrý minerál s vrstevnatým 

alebo celistvým habitusom.  

 Najväčšie svetové ložiská.  V ťažiteľných množstvách sa vyskytuje napríklad v USA, 

Nemecku, Srbsku a Taliansku. 

 Výskyt na Slovensku. Covellit sa v prakticky využiteľných množstvách na Slovensku 

nevyskytoval. Najčastejšie tvoril iba modré povlaky na mineráloch v ložiskách medených rúd, 

napr. v Banskej Štiavnici, Smolníku a Medzeve. 

 Praktický význam minerálu.  Covellit je druhoradá medená ruda. 
 
 
Sfalerit 
ZnS 

 

Stručná charakteristika minerálu. Sfalerit je bežný minerál, tvoriaci tetraédrické a 

dodekaédrické kryštály. Môže sa vyskytovať ako bezfarebný, zelený, žltý, hnedý alebo čierny 

minerál. Najčastejšie sa nachádza sa v hydrotermálnych žilách spolu s kremeňom, dolomitom, 

pyritom, galenitom, fluoritom, baritom a kalcitom.  

Najväčšie svetové ložiská. Vo svete sa ťaží najmä v Kanade, Nemecku, Rakúsku, 

Rumunsku, Španielsku, ale aj na mnohých iných miestach.  

Výskyt na Slovensku. Sfalerit je na Slovensku najrozšírenejším minerálom rudných žíl. 

Vyskytoval sa najmä v Banskej Štiavnici, Kremnici, v okolí Rožňavy, v Nízkych Tatrách 

a v Malých Karpatoch. 

 

 

 



 34

 Praktický význam minerálu. Sfalerit je najdôležitejšia zinková ruda. Druhou 

najvýznamnejšou rudou zinku je smithsonit ZnCO3, z ktorej sa však získava iba malá časť 

svetovej produkcie zinku.  Zinkové rudy zvyčajne obsahujú aj kadmium, ktorý je vedľajším 

produktom výroby zinku. 

 

 

 
 

Obr. 3. 4  Minerál sfalerit  
 
 
 

Výroba zinku. Ročná svetová výroba zinku je približne 6 miliónov ton. Hlavná časť 

tohto kovu (cca 90 %) sa vyrába zo sulfidov zinku, najmä zo sfaleritu, obsahujúceho aj malé 

množstvo wurzitu (Zn,Fe)S. Prvá fáza výroby zinku je praženie rudy v oxidačnej atmosfére: 

 

2 ZnS  +  3O2  →  2 ZnO  +  2 SO2 

 

Z oxidu zinočnatého sa zinok získava redukciou koksom vo vysokých peciach:  

 

2 ZnO  +  C  →  2 Zn  +  CO2 
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Zinok vysokej čistoty sa však vyrába elektrolyticky. V druhom prípade sa oxid zinočnatý 

najskôr rozpúšťa v kyseline sírovej a zinok sa získava z roztoku síranu zinočnatého. Problém 

prvého spôsobu výroby je rýchla oxidácia pár zinku v hornej časti pece. Tej sa zabraňuje 

rýchlym ochladzovaním pár zinku a ich zachytávaním v roztavenom olove. Oba kovy sa 

potom oddelia destiláciou. Vedľajším produktom výroby zinku je kadmium. Tento kov 

možno od zinku oddeliť napríklad destiláciou, pričom sa využíva nižšia teplota varu kadmia 

(765 oC). V súčasnosti sa však oba kovy získavajú najmä elektrolytickým spôsobom.     

Použitie zinku. Zinok má veľmi široké použitie, avšak asi polovica jeho produkcie sa 

spotrebuje na antikorózne galvanické povlaky, ktorými pokrývajú predovšetkým železné 

a oceľové výrobky. Tie majú predovšetkým strešné krytiny, vodovodné a vzduchotechnické 

potrubia, rôzne nádrže a obaly. Veľkým spotrebiteľom týchto výrobkov je potravinársky, 

resp. konzervárenský priemysel. Významná je výroba zinkových zliatin pre automobilový 

priemysel. V niektorých krajinách je zinok aj zložkou mincových zliatin. Zinok sa používa aj 

pri výrobe batérií. Oxid zinočnatý je z hľadiska objemu výroby najvýznamnejšou zlúčeninou 

zinku. Popri oxide titaničitom je to najpoužívanejší biely pigment, využívaný predovšetkým 

vo farbách a náteroch, papierenskom priemysle,  kozmetike, plastoch a zároveň slúži aj ako 

aktivátor pri vulkanizácii gumy. Zinok vo farmaceutických prípravkoch môže byť jednak 

zdrojom tohto prvku a jednak môže mať funkciu antioxidačnej látky. 

 

                  
Chalkopyrit  
CuFeS2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Chalkopyrit je minerál s tetraédrickým tvarom 

kryštálov, s kovovým leskom a s mosadznožltým sfarbením. Je to najrozšírenejší minerál 

medi. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách a vyskytuje sa spolu s kremeňom, galenitom, 

sfaleritom, pyritom a kalcitom.  

Najväčšie svetové ložiská. Chalkopyrit sa ťaží najmä v USA, Kanade, Čile, Rusku, 

Nórsku, Švédsku a v Španielsku.  

Výskyt na Slovensku. Výskyt chalkopyritu na Slovensku bol v minulosti pomerne hojný. 

Do konca 19. storočia sa ťažil v Španej Doline a Ľubietovej, najväčší priemyselný význam 

v neskoršom období mali ložiská v Špišsko-gemerskom Rudohorí (napr. Mlynky, Rudňany a 

Slovinky), ako aj v Banskej Štiavnici a Hodruši-Hámroch, kde sa chalkopyrit vyskytoval 

spolu s galenitom, sfaleritom a pyritom. Ruda sa spracovávala v kovohutách v Krompachoch. 

Praktický význam minerálu. Chalkopyrit je najdôležitejšia medená ruda.  



 36

 

 

 
 

Obr. 3. 5  Chalkopyrit (mosadznožltý minerál) 
 
 

Výroba medi. Svetová ročná produkcia medi predstavuje asi 12 miliónov ton, pričom 

iba asi 15 % percent vyrobenej medi sa vracia recykláciou do výroby. Z medených rúd sa 

tento kov získava pražením, tavením alebo (v prípade chudobných rúd) elektrolýzou roztokov 

získaných extrakciou kyselinou sírovou. Meď s vysokou čistotou sa vyrába elektrolyticky.  

Hutnícky spôsob výroby medi sa nazýva Bessemerova metóda. Je založená na odstránení síry 

oxidáciou a viazaní železa do vrstvy trosky. Metódu charakterizujú tieto reakcie: 

 

2 FeS + 3 O2 → 2 FeO + 2 SO2       

2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2       

Cu2O + FeS → Cu2S + FeO       

2 FeO + SiO2 → 2 FeO · SiO2       

2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2       

Cu2S + 2 Cu2O → 6 Cu + SO2       

 

Maximálna teplota v peciach je približne 1 300 oC a ako troskotvorná prísada sa používa 

kremeň.  
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Oblasti použitia medi. Najväčšia časť medi sa v súčasnosti používa na výrobu 

elektrických vodičov, káblov a elektrických súčiastok (spolu asi 60 %), čo súvisí 

s využívaním nízkeho elektrického odporu medi. Asi 20 % medi sa používa na strešné krytiny 

a potrubia. Zvyšok pripadá na výrobu rôznych zliatin, z ktorých historicky najstaršou je bronz 

(zliatina medi a cínu). Mimoriadne rozšírené je použitie zliatin medi v zbrojárskom priemysle, 

kde sa používajú na výrobu zbraní a streliva. Pentahydrát síranu meďnatého (modrá skalica) 

je dlhodobo najpoužívanejší fungicíd vo vinohradníctve. 

 
 
Pyrotit 
Fe1-xS 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Najčastejšie sa tento minerál vyskytuje v podobe 

bronzovožltých zrnitých, prípadne celistvých agregátov. Pyrotit sa vyznačuje prirodzeným 

magnetizmom. Vzniká kryštalizáciou v bázických a ultrabázických magmatických horninách, 

pričom doprovodnými zložkami pyrotitu sú často minerály niklu a kobaltu. 

 Najväčšie svetové ložiská.  Veľké pyrotitové ložiská sa nachádzajú v Kanade, Mexiku, 

Bolívii, Brazílii, Rusku, Japonsku, Nórsku, Švédsku, Rumunsku a v Nemecku.  

 Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa pyrotit vyskytuje v Malých Karpatoch medzi 

Pernekom a Pezinkom. V týchto ložiskách vznikol premenou pyritu. Ďalej sa vyskytuje 

napríklad severne od Heľpy a pri Tisovci. V žiadnej z týchto lokalít nemal tento minerál 

význam priemyselnej suroviny. 

 Praktický význam minerálu. Pyrotit je menej významná železná ruda.  

 

 
 

Obr. 3. 6 Pyrotit  
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Millerit 
NiS 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Millerit je mosadznožltý vláknitý alebo ihličkovitý 

minerál, ktorý vzniká z iných minerálov niklu. 

 Najväčšie svetové ložiská.  Hlavné priemyselne využiteľné ložiská sa nachádzajú 

v Nemecku, Belgicku, USA, Kanade a v Austrálii.  

 Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa na Slovensku vyskytoval, avšak nemal žiaden 

priemyselný význam. Výskyt milleritu bol zaznamenaný napr. v Železníku, Nižnej Slanej, 

Drnave a Rožňave.   

 Praktický význam minerálu. Millerit je dôležitá niklová ruda. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 7 Millerit 
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Galenit 
PbS 

 

Stručná charakteristika minerálu. Galenit je bežný minerál tvoriaci oktaédrické alebo 

kubooktaédrické kryštály čiernej farby. Vyskytuje sa často spolu s kalcitom, kremeňom, 

fluoritom, sfaleritom a pyritom.  

Najväčšie svetové ložiská.  Významné svetové ložiská galenitu sú v Austrálii (tá je aj 

hlavným svetovým producentom olova), USA, Mexiku, Peru, Číne, Anglicku a v Rakúsku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa galenit vyskytoval v polymetalických ložiskách 

v stredoslovenských neovulkanitoch, v Malých Karpatoch, Nízkych Tatrách a na mnohých 

iných miestach.  

 Praktický význam minerálu. Galenit je najdôležitejšou surovinou pre výrobu olova 

a je zároveň aj dôležitou rudou, z ktorej sa získava striebro. Ďalšími dôležitými olovenými  

rudami sú ceruzit PbCO3 a anglezit PbSO4. 

 

 

 
 

Obr. 3. 8 Galenit v podobe kusovej hmoty    
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 Výroba olova. Ročne sa vo svete vyrobí približne 8 miliónov ton olova. Hlavná časť sa 

vyrába z rúd obsahujúcich galenit. Primárna ťažená hornina zvyčajne obsahuje menej ako 

5 hmot. % galenitu. Mletím horniny a následnou flotáciou sa zvýši jeho obsah na približne 

70 hmot. %. Tento rudný koncentrát sa praží:  

 

2 PbS  +  3O2  →  2 PbO  +  2 SO2 

 

Následne sa produkt s obsahom oxidu olovnatého redukuje vo vysokej peci koksom:  

 

PbO + C → Pb + CO 

 

 Pretože olovo sa často vyskytuje ako sprievodný prvok v rudách zinku a striebra, časť 

tohto kovu pochádza aj z týchto rúd. Na druhej strane troska z vysokých pecí na výrobu olova 

zvyčajne obsahuje meď, striebro, železo, zinok, kadmium a bizmut. Mimo železa sú tieto 

prvky typickým vedľajším produktom spracovania olovených rúd.     

Použitie olova. Olovené vodovodné potrubia sa používali už od dôb Rímskej ríše. 

Používanie olovených spojov na vodovodných potrubiach pretrvalo až do začiatku 

dvadsiateho storočia, pričom  niektoré staršie domy v mestách na Slovensku ich majú doteraz. 

Vzhľadom na toxicitu olova, je toto použitie už zakázané, avšak niekdajšie riziká vyplývajúce 

z tohto využitia olova sa znižovali v dôsledku tvorby obvyklej tvorby kalcifikačnej vrstvy.  

V súčasnosti sa olovo používa najmä na výrobu elektrických batérií, nekorodujúcich 

potrubí, zliatin, skla, náterov, pigmentov, farieb a tieniacich bariér pre rádioaktívne materiály. 

V budúcnosti bude tekuté olovo pravdepodobne látkou, ktorá nahradí vodu ako transportné 

médium tepelnej energie v primárnych okruhoch jadrových elektrární. Táto zmena by sa mala 

prejaviť na výraznom zvýšení bezpečnosti týchto elektrární, ktorých najslabšou stránkou je 

zabezpečenie chladenia reaktora v prípade havárie. V minulosti sa zlúčeniny olova používali 

v obrovských množstvách na zvýšenie oktánového čísla benzínu. Hlavnou látkou využívanou 

pre tento účel bolo tetraetylolovo Pb(CH3CH2)4. Tetraetylolovo je bezfarebná viskózna 

kvapalina s teplotou varu 85 oC, ktorá sa oxidáciou mení na oxid uhličitý, vodné pary a jemné 

častice olova, ktoré boli počas dlhého obdobia významným automobilovým kontaminantom 

ovzdušia. Prvýkrát bola táto látka vyrobená v roku 1854 v Nemecku, avšak do priemyselnej 

výroby bola zavedená až v roku 1920 vo firme General Motors.   
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Vyrábala sa reakciou chlóretánu so zliatinou olova a sodíka: 

 

4 NaPb  +  4 CH3CH2Cl  →  (CH3CH2)4Pb  +  4 NaCl  +  3 Pb 

 

Táto látka sa masívne využívala od roku 1920 do roku 1986. V tomto období sa 

vyrobilo približne  sedem miliónov ton tetraetylolova. Je zaujímavé, že táto látka sa vyrábala 

tak dlhé obdobie napriek tomu, že už od začiatku bolo známe, že sa jedná o toxickú látku. 

Zároveň sa však vedelo, že sa jedná o podstatne horšiu alternatívu ako bol etanol, pretože  

antidetonačné účinky etanolu v benzíne boli známe od roku 1917. Vysvetlenie tohto paradoxu 

je v tom, že použitie tetraetylolova bolo možné na rozdiel od etanolu patentovať a následne 

profitovať z využívania tohto patentu.         

Mnohé z minulých aplikácii olova sú pre jeho toxicitu na ústupe. Reprezentatívnym 

príkladom je práve tetraetylolovo a tiež oranžovočervený pigment mínium, ktorý je zmesným 

oxidom obsahujúcim PbO a PbO2. Mínium je zároveň aj názvom minerálu s podobným 

zložením ako má pigment (Pb2+
2Pb4+O4). (Názov pigmentu je odvodený od názvu minerálu.) 

 
 
Cinabarit 
HgS 

 

Stručná charakteristika minerálu. Cinabarit  je kryštalický, zrnitý alebo celistvý minerál 

hnedočervenej farby s polokovovým leskom. Jeho starší slovenský názov je rumelka. 

Vyskytuje sa v okolí sopečných sopúchov a termálnych prameňov, zvyčajne spolu 

s realgárom a pyritom. Sprievodnými minerálmi sú často tiež ortuť, markazit, antimonit, 

kremeň a kalcit. V zemskej kôre je koncentrácia ortuti 0,08 ppm a minerál cinabarit je jej 

hlavným reprezentantom. 

Najväčšie svetové ložiská.  Veľké svetové ložiská cinabaritu sú napríklad v Taliansku, 

Španielsku a Slovinsku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa cinabarit vyskytoval najmä v Spišsko-

gemerskom Rudohorí a v neovulkanitoch stredného a východného Slovenska. Asi najznámejší  

historický výskyt cinabaritu bol  na východných svahoch Kremnických vrchov (v okolí 

Malachova), kde sa cinabarit ťažil a aj spracovával na ortuť. Cinabarit sa ťažil aj v Slanských 

vrchoch už v 15. storočí v okolí Dubníka a Červenice. Posledne sa priemyselne  využívali 

ložiská v Rudňanoch a Rákoši.   

Praktický význam minerálu. Cinabarit je najdôležitejší minerál ortuťových rúd.  
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Obr. 3. 9 Cinabarit  
 
 

Výroba ortuti. Svetová produkcia tohto kovu je približne 8 000 ton ročne. Na Slovensku 

sa ortuť prvýkrát vyrábala z cinabaritu v Malachove pri Banskej Bystrici. Prvá písomná 

zmienka o ťažbe pochádza z roku 1390. S väčšími či menšími prestávkami sa tu ortuť 

vyrábala až do začiatku 20.storočia. Cinabarit sa spracovával na ortuť tiež v Štefanskej Hute 

pri Krompachoch. Výroba ortuti je v porovnaní s ostatnými kovmi jednoduchá. Je založená na 

tepelnom rozklade cinabaritu, sublimácii pár ortuti a ich následnej kondenzácii. Rozklad 

cinabaritu prebieha v teplotnom rozsahu 250 až 800 oC. Nízka teplota rozkladu umožňovala ju 

v minulosti uskutočniť aj v obyčajných hlinených nádobách. Moderné technológie sú 

založené na tepelnom rozklade rudy v rotačných peciach.    

Použitie ortuti. V minulosti sa ortuť tradične využívala na získavanie zlata z rúd. 

Spotreba tohto kovu bola preto značná; významnú úlohu tu zohrávala aj veľmi nízka úroveň 

recyklácie ortuti, takže väčšina ortuti skončila veľmi často v bezprostrednom okolí 

niekdajších baní. Tento spôsob separácie zlata z rúd sa v niektorých krajinách používa dodnes 

a súčasná ročná spotreba ortuti sa pre tento účel sa odhaduje na 800 ton.   

V súčasnosti sa ortuť využíva na výrobu rôznych zliatin (amalgámov), vrátane zliatin 

dentálnych. Ortuť je zložkou katalyzátorov, používa sa pri výrobe teplomerov, barometrov, 

manometrov, rôznych meracích prístrojov, elektrických spínačov a zriedkavo aj  pri výrobe 

farmaceutických prípravkov, pigmentov a farieb (napr. HgS). Detonátory v rozbuškách 

klasickej munície obsahujú tiež ortuť (Hg(ONC)2). Ortuť sa používa ako kvapalná elektróda 

pri elektrolytickej výrobe chlóru a hydroxidu sodného. V súčasnosti je ortuť nevyhnutná pre 
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výrobu batérií, elektrických článkov, akumulátorov a osvetľovacej techniky. Tradičné 

nízkofrekvenčné žiarivky, ako aj moderné žiarivky nahradzujúce klasické žiarovky, obsahujú 

tiež ortuť. Mnohé niekdajšie aplikácie tohto kovu sú v súčasnosti zakázané pre vysokú 

toxicitu samotnej ortuti a jej zlúčenín.  

 
 
Bizmutinit 
Bi2S3 
  

 Stručná charakteristika minerálu. Tento cínovobiely alebo olovenosivý minerál tvorí 

prizmatické, prípadne ihličkovité kryštály. Môže byť tiež celistvý alebo vláknitý. Tvorí sa vo 

vysokoteplotných hydrotermálnych žilách a pegmatitoch.   

Najväčšie svetové ložiská. Bizmutinit sa ťaží v niekoľkých lokalitách roztrúsených vo 

všetkých svetadieloch, predovšetkým však v Číne, Kanade, Peru, Bolívii, Mexiku a v 

Japonsku.  

Výskyt na Slovensku. U nás sa bizmutinit nachádzal v kobaltovej rude ťaženej v 

Dobšinej.  

Praktický význam minerálu. Bizmutinit je najvýznamnejšou rudou bizmutu. Druhou 

najvýznamnejšou rudou je bizmit Bi2O3. 

 

 

 
 

Obr. 3. 10 Na obrázku je bizmutinit svetlý minerál 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth�
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur�
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Výroba bizmutu. V zemskej kôre je koncentrácia bizmutu veľmi nízka (0,2 ppm). Ročne 

sa vyrobí z novovyťaženej suroviny asi 5600 ton bizmutu. Hlavným zdrojom bizmutu je 

minerál bizmutit Bi2S3 a tzv. bizmutové okry, čo je názov pre sekundárne minerály vznikajúce 

oxidáciou bizmutitu. Tieto okry obsahujú najmä oxid bizmutitý. Z týchto rúd sa bizmut 

pripravuje redukciou železom. Prakticky sa to realizuje tavením rudy so železnými pilinami:  

 

Bi2S3  +  3 Fe  → 3 FeS  + 2 Bi 

 

Druhý spôsob získavania bizmutu je založený na pražení rudy. Pri tomto spôsobe sa 

vzniknutý oxid bizmutitý redukuje uhlíkom. Princíp metódy je podobný ako pri získavaní 

antimónu: 

Bi2S3  +  6 O2  → 2 Bi2O3  + 3 SO2 

Bi2O3  +  3 C  → 2 Bi  + 3 CO 

 

Použitie bizmutu. Bizmut sa používa najmä na výrobu zliatin s nízkou teplotou topenia a 

na výrobu elektrických zariadení, napríklad elektrických poistiek. (Teplota bizmutu je 

271 oC). Asi 75 % vyťaženého bizmutu sa používa v medicíne a kozmetike. Napríklad 

Bi(OH)CO3 sa používa pri röntgenovom vyšetrení žalúdka a zároveň je súčasťou mastí 

a zásypov na popáleniny.    

 
 
Antimonit 
Sb2S3 

Stručná charakteristika minerálu. Koncentrácia antimónu v zemskej kôre sa odhaduje 

na 0,2 až 0,5 ppm a antimonit je jeden z mnohých minerálov tohto prvku. Antimonit je  

olovenosivý minerál s kovovým leskom, vytvárajúci ihlicovité kryštály alebo celistvú resp. 

zrnitú hmotu. Vyskytuje sa najčastejšie v hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi 

antimónu, s galenitom, sfaleritom, cinabaritom a baritom.  

Najväčšie svetové ložiská. Antimonit sa ťaží najmä v Číne, Bolívii, Mexiku, Francúzsku 

a v Nemecku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa antimonit vyskytoval v niekoľkých priemyselne 

využívaných ložiskách, najmä v Pezinku-Cajle a v Perneku v Malých Karpatoch, ako 

aj v Nízkych Tatrách v Dúbrave a Partizánskej Ľupči. V centrálnej oblasti Spišsko-

gemerského Rudohoria boli tiež  antimonitové ložiská; najvýznamnejšie z nich boli v Čučme 

pri Rožňave, Helcmanovciach, Poproči, Zlatej Idke a v Rudníku. 
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Obr. 3. 11 Antimonit s kremeňom  
 
 

 Praktický význam minerálu. Antimonit je najdôležitejšia antimónová ruda, z ktorej sa 

okrem antimónu získavajú aj mnohé iné kovy. Ďalšími minerálmi, z ktorých možno získať 

antimón, sú ullmanit NiSbS, breithauptit NiSb, dyskrazit Ag3Sb, pyrargyrit Ag3SbS3, 

boulangerit Pb5Sb4S11, jamesonit Pb4FeSb6S14 a stephanit Ag5SbS4.  

Výroba antimónu. Technológia výroby antimónu sa zakladá na termickej oxidácii 

antimonitu a následnej redukcii vzniknutého oxidu uhlíkom. Prebieha v rozsahu teplôt  850 až 

1000 oC podľa reakčnej schémy: 

 

Sb2S3  +  5O2  →  Sb2O4  +  3SO2 

 

Sb2O4  +  4C  →  2Sb  +  4CO 

 

Výsledný produkt sa čistí tak, že sublimáciou sa odstráni prítomný As2O3. Ten sa 

v produkte vyskytuje vďaka spoločnému výskytu minerálov arzénu a antimónu. Oxid arzenitý 

je výrazne prchavejší ako oxid antimonitý.  
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Alternatívnym postupom výroby antimónu je redukcia antimonitu železom: 

 

Sb2S3  +  3Fe  → 2Sb  +  3FeS 

 

Veľmi čistý antimón sa však vyrába elektrolyticky. Celosvetová ročná produkcia 

antimónu dosahuje približne 50 000 ton.  

Použitie antimónu. Antimón je široko využívaný kov. Používa predovšetkým na výrobu 

zliatin, najmä s olovom, cínom a meďou a je aj zložkou chrómových ocelí. Sb2O3 sa používa 

na výrobu smaltov, pigmentov,  náterových hmôt a niektorých druhov skiel.  

 

 

 
 

Obr. 3. 12 Antimón 
 
 
Molybdenit 
MoS2 
 

Stručná charakteristika minerálu. Molybdenit je najvýznamnejším minerálom prvku 

molybdénu, ktorého obsah v zemskej kôre je približne 1,5 ppm. Tento minerál vytvára 

šedočierne tabuľkové nepriehľadné kryštály s kovovým leskom. Vzniká v hydrotermálnych 

žilách a granitických horninách.  

Najväčšie svetové ložiská.  Hlavné svetové ložiská molybdenitu sú v USA, Kanade, Čile 

a v Rusku. Tiež sa ťaží v  Austrálii, Nórsku, Taliansku, Maroku a v Nemecku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa molybdenit vyskytoval veľmi zriedkavo. Našiel 

sa v Nízkych Tatrách, Malej Fatre, v Rochovciach na východnom Slovensku. Najväčšie 
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koncentrácie molybdenitu boli v Novoveskej Hute pri Spišskej Novej Vsi. Tu sa nachádzal vo 

forme mikroskopických šupiniek. Žiadna spomenutá lokalita neposkytovala priemyselne 

využiteľnú surovinu.  

Praktický význam minerálu. Molybdenit je najdôležitejšou molybdénovou rudou. 

 

 

 

 
 

Obr. 3. 13 Molybdenit  
 

 

Výroba molybdénu. Svetová ročná produkcia molybdénu predstavuje približne 

90 000 ton. Väčšina molybdénu sa vyrába z molybdenitu a menšia časť z wulfenitu PbMoO4. 

Molybdén sa však zároveň získava aj ako vedľajší produkt pri výrobe volfrámu a medi.   

Molybdén sa pre priemyselné využitie sa dodáva v dvoch formách. Jednak ako zliatina 

zo železom (ferochróm) a jednak ako čistý kov. V prvej forme sa molybdén využíva takmer 

výlučne pre výrobu zliatin.  

Ferochróm sa vyrába redukciou molybdenitu koksom v elektrických peciach. Čistý kov 

sa vyrába z oxidu molybdénového. Ten sa získava pražením molybdenitu pri teplote 700  oC:  

 
2 MoS2  +  7 O2  →  2 MoO3  +  4 SO2 
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Vzniknutý oxid molybdénový sublimuje pri 1 100 oC a molybdén možno následne 

získať redukciou vodíkom. Metóda, ktorá umožňuje zbaviť sa hlavnej časti kontaminujúcich 

prímesí medi, je prevedenie oxidu molybdénového na molybdenan amónny pomocou 

vodného roztoku amoniaku:  

 

MoO3  +  2 NH4OH  →  (NH4)2(MoO4)  +  H2O 
 
Následne sa molybdén vyzráža sírovodíkom (H2S).  

 Použitie molybdénu. Molybdén je veľmi tvrdý a ťažko taviteľný kov. Väčšina jeho 

aplikácií využíva práve tieto vlastnosti. Používa sa na výrobu drôtov do odporových pecí; 

z molybdénu sú zhotovené antikatódy v röntgenových trubiciach. V klasických žiarovkách sú 

volfrámové vlákna zavesené na molybdénovom drôte. Vzhľadom na masívne nahradzovanie 

žiaroviek modernými žiarivkami, sa táto aplikácia stáva v súčasnosti bezvýznamnou. 

Z molybdénu sa vyrábajú chemicky odolné a tepelne stabilné zliatiny. Najväčšie množstvo 

tohto kovu sa však spotrebuje pri výrobe tvrdých ocelí a súčiastok obrábacích nástrojov. 

Tento kov sa používa v jadrovej energetike, elektronike, elektrotechnike, leteckom priemysle 

a ako katalyzátor, napríklad pri spracovaní ropy. Stopové množstvá molybdénu sa aplikujú do 

pôd ako zložka hnojív. Syntetický molybdenit je vysoko stabilný anorganický lubrikant. Na 

výrobu zliatin sa vo svete spotrebuje približne 50 %, na lubrikanty a pigmenty asi 8 % a na 

katalyzátory približne 6 % vyrobeného molybdénu. 

 

 
Pyrit 
FeS2 

 

Stručná charakteristika minerálu. Pyrit je bledožltý kryštalický minerál s kovovým 

leskom, tvoriaci najčastejšie kockovité kryštály. Je to bežný akcesorický minerál nachádzajúci 

sa vo vulkanických, sedimentárnych a aj premenených horninách. Často sa vyskytuje 

s galenitom, sfaleritom a chalkopyritom. Je jedným z najbežnejších a najrozšírenejších 

sulfidov vôbec. 

Najväčšie svetové ložiská.  Vo svete sa ťažia veľké množstvá pyritu napríklad v USA, 

Južnej Afrike,  Nemecku, Taliansku, Španielsku, Grécku, Švédsku a v Nórsku.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa pyrit vyskytoval na mastencovo-magnezitových 

ložiskách v Spišsko-gemerskom Rudohorí, najmä v Kokave nad Rimavicou a v Mútniku. 

Priemyselný význam mali tzv. kýzové ložiská v Smolníku a v Malých Karpatoch medzi 
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Pernekom a Pezinkom. (Termín kýz je starý názov pre niektoré sulfidy ťažkých kovov, ako je 

napríklad pyrit, pyrotit a chalkopyrit.) Hlavným cieľom ťažby  v týchto lokalitách boli však 

iné minerály, ktoré boli sprievodnými prímesami pyritu. 

Praktický význam minerálu. Hlavná časť pyritu sa v minulosti využívala na výrobu 

kyseliny sírovej.  Metóda bola založená oxidácii oxidu siričitého na oxid sírový: 

 

2 SO2  + O2  →  2 SO3 

 

Reakcia sa katalyzovala zmesou tzv. nitróznych plynov (NO, NO2) alebo oxidom 

vanadičným V2O5 s promótorom na báze Na2O.  

Reakciou oxidu sírového možno získať kyselinu sírovú: 

 

 SO3  +  H2O  →  H2SO4 

 

Techologická realizácia posledného kroku výroby kyseliny sírovej je však 

komplikovaná, pretože vyššie uvedená reakcia má charakter explozívneho deja, ktorý navyše 

vedie k vzniku ťažko kondenzujúcej hmly, pozostávajúcej z navzájom odpudzujúcich sa 

kvapôčok kyseliny sírovej a kyseliny disírovej (H2S2O7). (Odpudzovanie kvapôčok súvisí s 

negatívnym nábojom ich povrchu vďaka vytváraniu polymérnych štruktúr, v ktorých 

povrchové vrstvy kvapôčok tvoria kyslíky.) Uvedený problém sa rieši tak, že oxid sírový sa 

pri teplote do 60 oC absorbuje vo vodnom roztoku kyseliny sírovej s koncentráciou 

98,3 hmot. % . Vzniknutý roztok H2SO4 s 20 %-ným obsahom SO3  nazýva óleum.        

Oxid síričitý bol v minulosti produktom praženia pyritu, ktoré sa realizovalo v 

etážových alebo fluidných peciach pri teplote 700 oC: 

 

4 FeS2  +  11 O2  →  2 Fe2O3  +  8 SO2 

 

Okrem pyritu bolo možné využiť aj iné sulfidické minerály, napríklad sfalerit alebo 

galenit, prípadne aj zmes týchto minerálov. Pretože v súčasnosti sú dostupné iné lacnejšie 

suroviny síry, praženie pyritu nie je až na vzácne výnimky aktuálnou technológiou výroby 

kyseliny sírovej. V niektorých krajinách, ktoré majú nedostatok oxidických železných rúd, sa 

pyrit v malom rozsahu využíva ako železná ruda. Často sa však pyritové rudy ťažia ako 

surovina pre získavanie medi a zlata. 
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Obr. 3. 14 Minerál pyrit v mastenci (žltý minerál) 
 
 

 
Markazit  
FeS2 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Tento svetlý alebo bronzovožltý minerál je 

polymorfnou modifikáciou pyritu. Markazit je v porovnaní s pyritom omnoho vzácnejší.    

Často sa vyskytuje v rudách olova a zinku a tiež v rôznych sedimentárnych horninách.  

 Najväčšie svetové výskyty. Najznámejšie výskyty markazitu sú v Anglicku, USA, 

Českej republike a Nemecku.  

 Výskyt na Slovensku. Markazit sa vyskytoval najmä v rudných žilách v Banskej 

Štiavnici a Kremnici, avšak menšie výskyty tohto minerálu boli zaznamenané v mnohých 

iných lokalitách, napríklad Smolníku, Poproči a vo Vyhniach.  

Praktický význam minerálu. O využití markazitu platí to isté ako o pyrite, avšak 

vzhľadom na jeho výrazne vzácnejší výskyt, je jeho význam ešte menší ako v prípade pyritu. 

V krajinách s nedostatkom iných železných rúd sa markazit tiež používal na výrobu železa 

a zároveň bol surovinou pre získavanie zlata a medi. V malom rozsahu sa tiež používal na 

výrobu síry. 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 15 Markazit 

 

Arzenopyrit  
FeAsS 

 
Stručná charakteristika minerálu. Arzenopyrit tvorí strieborne sfarbené kryštály 

s kovovým leskom. Môže mať aj celistvý alebo zrnitý vzhľad. Vzniká v hydrotermálnych 

žilách, vyskytuje sa aj v bázických vyvretých horninách a tiež v metamorfovaných horninách.  

Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložisko arzenopyritu je vo Švédsku. Významné 

ložiská arzenopyritu sa vyskytujú aj v USA, Kanade, Nemecku, Rakúsku a Číne.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa arzenopyrit vyskytoval v Pezinku, Perneku, 

Rožňave, Gelnici, Smolníku, Slovinkách a na niektorých ložiskách v Nízkych Tatrách.  

Praktický význam minerálu. V zemskej kôre je koncentrácia arzénu 1,8 ppm a 

arzenopyrit je hlavným minerálom, v ktorom sa arzén koncentruje. Okrem arzenopyritu sú 

ďalšími minerálmi tohto prvku realgár AsS, auripigment As2S3 a enargit CuAsS4. Arzenopyrit 

je hlavnou surovinou pre výrobu arzénu.  

Výroba arzénu. Výroba arzénu zo sulfidických rúd je založená na ich termickom 

rozklade v prítomnosti vzduchu. Vznikajúci As2O3 sublimuje vo forme pár. Pražením týchto 

rúd v neprítomnosti vzduchu možno získať aj čistý arzén. Čistenie od znečisťujúcich prímesí 
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sa realizuje sublimáciou (pri atmosférickom tlaku arzén sublimuje pri teplote 615 oC) alebo 

destiláciou z tavenín.  

Pre priemyselné využitie sa však hlavná časť arzénu získava ako vedľajší produkt pri 

výrobe medi, zlata, olova a striebra. Najväčším výrobcom arzénu je v súčasnosti Čína, ktorá 

vyrába asi polovicu svetovej produkcie tohto prvku. Ďalšími významnými producentami 

arzénu sú Peru, Čile a Maroko. Vzhľadom na vysokú toxicitu arzénu a jeho všeobecne veľmi 

nepriaznivý vplyv na zdravie človeka, sa v súčasnosti ťažba  rúd a výroba arzénu v Európe a v 

USA veľmi obmedzuje.     

Použitie arzénu. Arzén sa používa na najmä výrobu zliatin, predovšetkým zliatin s 

s olovom. Arzén je aj minoritnou zložkou niektorých ocelí. Tento prvok bol niekedy obvyklou 

zložkou rôznych prípravkov na ničenie škodcov, konzerváciu dreva a dokonca aj niektorých 

farmaceutických prípravkov. V súčasnosti sa používa pri výrobe niektorých druhov skiel, má 

uplatnenie v materiáloch pre elektroniku a používa sa pri výrobe polovodičov a laserov. 

Binárna zlúčenina arzénu s názvom arzán (AsH3) je plynným dopantom pri výrobe 

mikročipov. V minulosti sa z arzénu vyrábal zeleno sfarbený pigment, avšak vzhľadom na 

mimoriadne toxické a kancerogénne vlastnosti arzénu, je jeho súčasné využitie veľmi 

obmedzené.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 16 Arzenopyrit 

 



 53

Kobaltit  
CoAsS 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Kobaltit je oceľovosivý minerál vyskytujúci sa 

v kryštalickej, celistvej alebo zrnitej podobe. Podobne ako nikel, aj kobalt je na našej planéte 

sústredený predovšetkým v zemskom jadre. V zemskej kôre je jeho koncentrácia relatívne 

nízka (25 ppm). Okrem kobaltitu, ktorý je hlavným priemyselne využiteľným zdrojom 

kobaltu, je tento kov aj v erytrite Co3(AsO4)2 · 8H2O, glaukodote (Co,Fe)AsS a skutterudite 

CoAs2–3. 

Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie ložiská kobaltu sú v Kongu, Zambii, Číne, 

Rusku a v Austrálii. Tiež sa ťaží v Kanade, Nemecku, Nórsku a v Maroku.  

Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa vyskytoval na niekoľkých miestach aj na 

Slovensku. Významná ťažba kobaltových rúd bola v Dobšinej, ktorá bola dokonca aj krátke 

obdobie najvýznamnejším svetovým producentom kobaltu. 

 Praktický význam minerálu. Tento minerál predstavuje najdôležitejšiu kobaltovú rudu, 

z ktorej sa niekedy získava ako vedľajší produkt aj striebro.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 17 Kobaltit 
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Výroba kobaltu. Celosvetová ročná produkcia kobaltu je približne 17 000 ton. Napriek 

tomu, že vo svete existujú ložiská kobaltových rúd, väčšina kobaltu sa získava ako vedľajší 

produkt pri výrobe medi, niklu alebo olova. Metóda výroby závisí od toho, o ktorý z 

vymenovaných prípadov sa jedná. Výroba z kobaltitu je založená na pražení minerálu, ktorým 

sa získa zmes síranu kobaltnatého a niektorých oxidov, v rude prítomných prvkov. Zo zmesi 

sa síran kobaltnatý oddelí extrakciou vodným roztokom kyseliny sírovej.  

 Použitie kobaltu. Tento kov sa používa predovšetkým na výrobu vysokopevných 

nekorodujúcich zliatin pre plynové turbíny, letecký priemysel a obrábacie nástroje. Na výrobu 

zliatin a dobíjateľných batérií sa spotrebuje približne 45 % celosvetovej spotreby kobaltu. 

Kobalt sa tiež používa na výrobu permanentných magnetov a magnetických záznamových 

médií. Zároveň je základnou zložkou rôznych anorganických pigmentov pre sklo, keramiku 

a farby. Rádioaktívny izotop 60Co sa používa na ožarovanie potravín pre ničenie 

choroboplodných zárodkov a zároveň v medicíne pre odstraňovanie tumorov. Kobaltové 

katalyzátory sa používajú v ropnom priemysle; zároveň sa z kobaltu vyrába značný počet 

chemikálií. Zlúčeniny kobaltu sú zložkou vysušovadiel (napr. silikagélu), v ktorých indikujú 

zmenou svojej farby stupeň nasýtenia vysušovadla vodou.  
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Skutterudit 
CoAs2–3 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Skutterudit je cínovobiely, striebrobiely alebo 

šedivý minerál, vyskytujúci sa často s kobaltitom a nikelínom a niekedy aj so striebrom, 

bizmutom a arzenopyritom.   

 Najväčšie svetové ložiská. Tento minerál sa vyskytuje spoločne s kobaltitom a preto 

priemyselne ťažené ložiská sú v rovnakých lokalitách.  

 Výskyt na Slovensku. Skutterudit sa vyskytoval najmä v sideritových žilách 

v Dobšinej. Menšie výskyty boli v baniach pri Rožňave, Ľubietovej a inde.    

 Praktický význam minerálu. Skutterrudit je tiež dôležitá kobaltová a niekedy aj niklová 

ruda. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 18 Skutterudit 
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Realgár  
AsS 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Realgár je minerál sýtočervenej, oranžovočervenej 

alebo žltohnedej farby. Vyskytuje sa najčastejšie vo forme zrnitej alebo práškovej hmoty. 

Vzniká v hydrotermálnych žilách alebo sublimáciou v sopečných horninách.  

Najväčšie svetové ložiská. Veľké ložiská arzénových rúd s obsahom realgáru sú 

v Nemecku, Mexiku, na Korzike, v Rumunsku a v USA. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa realgár v minulosti ťažil v Tajove pri Banskej 

Bystrici, kde sa nachádzal spoločne s auripigmentom As2S3. 

Praktický význam minerálu. Realgár predstavuje významnú arzénovú rudu. 

V minulosti sa tento minerál používal tiež ako pigment. Zmes realgáru a dusičnanu 

draselného poskytuje žiarivý biely plameň a preto bola častou zložkou pyrotechnických 

zmesí. Obe aplikácie sú v súčasnosti zakázané.   

 

 

 
 

Obr. 3. 19 Realgár 
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Proustit 
Ag3AsS3 
 
Pyrargyrit 
Ag3SbS3 
 
  

 Stručná charakteristika minerálov. Proustit je sýtočervený minerál, ktorý sa 

v dôsledku vyredukovaného striebra v povrchovej vrstve, mení na sivý minerál. Proustit 

vzniká v hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi striebra. Vyskytuje sa často s 

s galenitom a kalcitom.  

 Pyrargyrit je tmavočervený minerál. Je izoštruktúrny s proustitom a vyskytuje sa tiež 

v podobnom prostredí.   

 Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská oboch minerálov boli v minulosti na 

území dnešnej Českej republiky a Nemecka. V súčasnosti sa ťažia napr. v Čile a Kanade.  

  Výskyt na Slovensku. Proustit sa zriedkavo vyskytoval v Banskej Štiavnici, Hodruši-

Hámroch, Kremnici a Vyhniach. Pyrargyrit sa vyskytoval na tých istých miestach, avšak bol 

hojnejší ako proustit. Žiaden z minerálov nebol významnou zložkou strieborných rúd.  

 Praktický význam minerálov. Oba minerály sú významnými striebornými rudami. 

 

 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 3. 20 Pyrargyrit (tmavosivý minerál) 
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Bournonit 
PbCuSbS3 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Bournonit je šedivý alebo oceľovošedivý minerál, 

vyskytujúci sa v hydrotermálnych žilách spolu s galenitom, sfaleritom, pyritom 

a chalkopyritom.  

 Najväčšie svetové ložiská. V Európe sa ťažil predovšetkým v Nemecku a tiež 

v Anglicku, Taliansku a vo Francúzsku. 

 Výskyt na Slovensku. Minerál sa veľmi vzácne vyskytoval v baniach v okolí Rožňavy, 

v Medzeve a Nižnej Slanej.  

  Praktický význam minerálov. Bournonit patrí k rudám olova, medi a antimónu. 

 
 
 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 21 Bournonit 

 
 
 
 
 
 
 
 



 59

Tetraedrit 
(Cu,Fe)12Sb4S13 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Tento železočierny minerál má typické štvorboké 

kryštály. Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách spolu s galenitom, sfaleritom, pyritom, 

chalkopyritom, baritom a kremeňom.  

 Najväčšie svetové ložiská. Tento minerál sa ťažil sa alebo doteraz sa ťaží na mnohých 

miestach. Najvýznamnejšie sú Nemecko, Anglicko, Rumunsko, Peru, Bolívia, Mexiko, Čile 

a Francúzsko. 

 Výskyt na Slovensku. Tetraedrit sa ťažil na mnohých miestach na Slovensku. 

Najvýznamnejšími bola Rožňava v Rudňany.  

 Praktický význam minerálu. Tetraedrit je dôležitou medenou rudou. 

 

 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 3. 22 Tetraedrit 
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Tennantit 
(Cu,Fe)12As4S13 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Tennantit je tmavý, oceľovošedivý alebo až čierny 

minerál. Je podobný tetraedritu. Tennantit sa nachádza v rovnakom prostredí ako tetraedrit. 

Oba minerály tvoria kontinuálnu radu tuhých roztokov.  

 Najväčšie svetové ložiská: Nemecko, Anglicko, Francúzsko, Rumunsko, Peru, Bolívia, 

Mexiko a Čile.  

 Výskyt na Slovensku. Tennantit sa na našom území vyskytoval najmä v Hodruši-

Hámroch. Z hľadiska priemyselného využitia nemal však veľký význam. 

 Praktický význam minerálu. Tennantit je zložkou medených rúd. 

 
 
 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 3. 23 Tennantit 
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 Stephanit 
Ag5SbS4 

 
 

Stručná charakteristika minerálu. Stephanit je železočierny minerál s prizmatickými 

alebo tabuľkovitými kryštálmi. Vyskytuje sa aj v celistvej alebo zrnitej forme.  
 Najväčšie svetové ložiská. Minerál sa ťaží predovšetkým v USA, Kanade, Mexiku, 

Bolívii, Rusku a Anglicku.    

 Výskyt na Slovensku. Typickými lokalitami stephanitu bola v minulosti Hodruša-

Hámre a Banská Štiavnica.  

 Praktický význam minerálu. Stephanit je dôležitou striebornou rudou. 

 

 
Polybazit 
(Ag,Cu)16Sb2S11 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Polybazit je čierny alebo niekedy aj rubínovo 

sfarbený minerál. Vyskytuje sa v podobe tabuľkovitých kryštálov, ale zároveň aj ako celistvý 

minerál. Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách spolu so striebrom a inými sulfidmi. 

 Najväčšie svetové ložiská. Veľké ložiská boli v minulosti v Nemecku a Českej 

republike. Teraz sa ťaží v napríklad v USA a Hondurase.   

 Výskyt na Slovensku. Najznámejšími lokalitami polybazitu bola v minulosti Hodruša-

Hámre a Banská Štiavnica a tiež sa vyskytoval v Kremnici.  

 Praktický význam minerálu. Polybazit je jednou zo strieborných rúd. 

 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 3. 24 Polybazit (tmavý minerál) 
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Kobellit 
Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69 

 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Kobelit je olovenošedivý alebo oceľovošedivý 

minerál vyskytujúci sa vo vláknitej, zrnitej alebo kusovej forme. Nachádza sa zvyčajne 

s kobaltitom, chalkopyritom, arzenopyritom a inými minerálmi v hydrotermálnych žilách 

a pegmatitoch. 

  Najväčšie svetové ložiská: USA, Švédsko.    

 Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa vzácne vyskytoval v baniach Špišsko-

gemerského Rudohoria, napr. v Smolníku a Rožňave. 

 Praktický význam minerálu. Kobellit patrí k polymetalickým rudám. 

 

 

 
http://tw.strahlen.org/fotoatlas1/kobellite_foto.html 

 
Obr. 3. 25 Kobellit 
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Jamesonit 
Pb4FeSb6S14 
 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Jamesonit je olovenošedivý alebo oceľovošedivý 

minerál, vyskytujúci sa v podobe ihlíc, vlákien, plstnatých agregátov alebo kusového 

materiálu. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách spolu inými sulfosoľami a sulfidmi. 

 Najväčšie svetové výskyty: Mexiko, Bolívia, Rumunsko a Srbsko.     

         Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa vyskytoval v baniach Špišsko-gemerského 

Rudohoria, napr. v Zlatej Idke, Čučme, Rožňave a Drnave a tiež v antimónových baniach 

v Nízkych Tatrách. V Zlatej Idke sa koncom 19. storočia krátku dobu dokonca aj ťažil ako 

zlato a striebro obsahujúca ruda.  

 Praktický význam minerálu. Jamesonit patrí k menej významným rudám olova, 

antimónu  a niekedy aj zlata a striebra. 

 

 
 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 3. 26 Jamesonit (vláknitý minerál) 
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Boulangerit 
Pb5Sb4S11 

 
  
  Stručná charakteristika minerálu. Tento olovenošedivý minerál sa vyskytuje v podobe 

ihlíc, vlákien, plstnatých agregátov alebo kusového materiálu. Nachádza sa v hydrotermál-

nych žilách spolu inými sulfosoľami a sulfidmi. 

 Najznámejšie svetové výskyty: USA, Bolívia, Nemecko a Česká republika.   

 Výskyt na Slovensku. Na našom území sa boulangerit síce vyskytoval na niekoľkých 

miestach, napríklad v Malých Karpatoch alebo v Nízkych Tatrách, avšak iba ako pomerne 

vzácny minerál bez väčšieho praktického významu.  

 Praktický význam minerálu. Jamesonit patrí k málo významným rudám olova, 

antimónu  a niekedy aj zlata a striebra. 

 

 

 
Daniel Ozdín 

 
Obr. 3. 27 Boulangerit 
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Zinkenit 
Pb9Sb22S42 

 
 

 Stručná charakteristika minerálu.  Zinkenit je oceľovošedivý minerál tvoriaci 

pozdĺžne ryhované kryštály, lúčovité agregáty, plstnatú alebo aj kusovú hmotu. Nachádza sa 

v hydrotermálnych žilách spolu inými sulfosoľami a sulfidmi. 

 Najväčšie svetové výskyty: Nemecko, Rumunsko a Bolívia.   

 Výskyt na Slovensku.  Zinkenit bol bežným sprievodným minerálom v antimonitových 

baniach v Nízkych Tatrách.   

 Praktický význam minerálu. Zinkenit patrí k menej významným rudám olova a 

antimónu. 

 

 

 
Daniel Ozdín 

 

Obr. 3. 28 Zinkenit 
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4. HALOGENIDY 

 
Skupina halogenidov zahrňuje asi osemdesiat chemicky veľmi podobných minerálov. 

Túto skupinu tvoria minerály tvorené jednoduchými soľami typu typu XZ, napríklad  NaCl, 

AgCl a CsCl, minerály typu XZ2, napríklad CaF2, podvojné soli, ako napríklad Na3AlF6 a 

 zmiešané soli (napr. atacamit Cu2+
2Cl(OH)3). Štruktúra minerálov tejto skupiny má zvyčajne 

vysoký stupeň symetrie. Halogenidy zahrňujú minerály bezfarebné aj sfarbené, vo vode 

rozpustné aj nerozpustné. Najdôležitejšie hality ukazuje tab. 4. 1.  

 . 

 
Tab. 4. 1. Najdôležitejšie minerály skupiny halogenidov 

 
Chlórargyrit     AgCl 

Halit                 NaCl 

Sylvit               KCl 

Fluorit              CaF2 

Carnallit           KMgCl3 · 6H2O 

Kryolit             Na3AlF6 

Atacamit          Cu2+
2Cl(OH)3 
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Chlórargyrit 
AgCl 
 
 

 Stručná charakteristika minerálu. Tento vo vode nerozpustný minerál je biely, sivý 

alebo zelenkavý, avšak na svetle sa pokrýva čiernou vrstvou vyredukovaného striebra. 

Chlórargyrit tvorí kôry a povlaky na iných mineráloch a často sa vyskytuje aj ako kusový. 

Tento minerál je produktom zvetrávania iných minerálov striebra. Vyskytuje sa spolu 

s rýdzim striebrom a inými minerálmi tohto kovu.  

 Najväčšie svetové ložiská. Najčastejšie sa v minulosti vyskytoval v strieborných baniach 

v Nemecku, Českej republike. Minerál má zastúpenie v rudách ťažených napr. v USA 

a Bolívii. Lokality výskytu ložísk chlórargyritu sa často kryjú s miestami ťažby iných 

strieborných rúd. 

 Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa ako priemyselne ťažená surovina na Slovensku 

nevyskytoval. Mimoriadne vzácne mineralogické nálezy pochádzajú z Banskej Štiavnice.   

 Praktický význam minerálu. Chlórargyrit má síce v niektorých lokalitách ťažby 

strieborných rúd významné zastúpenie, avšak zvyčajne to tak nie je, pretože najčastejšie tvorí 

iba minoritnú zložku strieborných rúd. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 4. 1 Chlórargyrit 
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Halit 
NaCl 

 
 

Stručná charakteristika minerálu. Obsah sodíka v zemskej kôre sa odhaduje na 

2,8 hmot. %, čo znamená, že sa jedná v poradí o šiesty najrozšírenejší chemický prvok 

zemskej kôry. Primárne sa sodík sústreďuje najmä v sodných živcoch, zvetrávaním ktorých sa 

dostáva do morí a oceánov vo forme rozpustných solí. Z nich má najvyššiu koncentráciu 

chlorid sodný.  Jeho priemerná koncentrácia je približne 2,7 hmot. %, zriedkavejšie však 

môže dosiahnuť aj koncentráciu vyššiu (napr. 10 hm. %.) Počet minerálov, v ktorých je 

zastúpený sodík je veľký, avšak halit je najvýznamnejším vo vode rozpustným minerálom 

tohto prvku. Zároveň je halit aj najvýznamnejšou priemyselnou surovinou, z ktorej sa vyrába 

chlór. Koncentrácia chlóru v zemskej kôre je 130 ppm a halit reprezentuje najväčšiu časť 

chlóru v prírode koncentrovanú vo forme tuhej látky.   

Halit je bežný minerál, ktorý vytvára priehľadné alebo biele kubické kryštály. 

V dôsledku obsahu rôznych prímesí môže mať aj iné sfarbenie, napríklad žlté, červené alebo 

modré. Vzniká odparovaním vody z jeho roztokov a vyskytuje sa najmä v sedimentárnych 

horninách spolu so sylvitom, sadrovcom a anhydritom. Častou prímesou je kalcit, dolomit, íly 

a kremenný piesok.  

 Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská halitu sú v USA, Číne, Peru, Indii, Argentíne, 

Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku, Ukrajine, Francúzsku a v Taliansku. V roku 2002 sa 

v USA produkovalo približne 40 miliónov ton soli a v Číne asi 33 miliónov ton. Obe krajiny 

spolu kryjú asi 35 % celej svetovej spotreby, ktorá vtedy predstavovala 210 miliónov ton. 

 Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku je niekoľko významných ložísk. Najdôležitejšie sú 

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

1723. Najskôr sa používal hlbinný spôsob ťažby. Po zatopení bane v roku 1752 sa z bane 

začal čerpať nasýtený roztok soli, z ktorého sa soľ získavala odparením vody. Tento spôsob 

ťažby sa používal až donedávna. (Podnik v Solivare je od roku 2009 v konkurze a soľ sa tu 

neťaží a ani nespracováva.) Najväčšou akumuláciou halitu na Slovensku je ložisko v Zbudzi. 

Praktický význam minerálu. Halit je mimoriadne dôležitá nerastná surovina. 

Celosvetová ťažba soli sa odhaduje na 200 miliónov ton ročne. Najväčšie použitie halitu je 

v potravinárskom priemysle, kde sa používa ako zložka potravín a zároveň aj na konzervačné 

účely. Sodík je biogénny prvok; človek denne spotrebuje v priemere 10 až 12 g NaCl, avšak 

denný príjem soli sa v rámci ľudskej populácie pohybuje od spodnej hranice približne 2 g až 

po hornú hranicu približne 20 gramov. Koncentrácia NaCl v krvi je asi 1 hmot. %.   
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Významné je využitie halitu v chemickom, keramickom a sklárskom priemysle. Z tohto 

minerálu sa vyrába sodík aj chlór, ako aj mnoho iných látok. K najdôležitejším patrí Na2CO3, 

Na2O2, Na2CO3 ·10H2O, NaHCO3, NaOH, NaCN, NaH a NaF.  

Výroba sodíka. Sodík možno priemyselným spôsobom získavať elektrolýzou taveniny 

halitu alebo elektrolýzou jeho vodných roztokov. Technické riešenie zariadenia na elektrolýzu 

taveniny chloridu sodného, do ktorého sa pridáva chlorid vápenatý na zníženie teploty tavenia 

na 600 oC, sa nazýva Dawsonova metóda. Elektrolyzér tvorí kovová nádoba s grafitovou 

anódou v strede jej spodnej časti a kruhovou železnou katódou. Chlór vylučujúci sa na anóde 

sa zachytáva železným lievikom vo vrchnej časti nádoby. Vylúčený sodík od taveniny 

oddeľuje kovová sieťka, obklopujúca katódu po celom jej obvode. Z priestoru medzi katódou 

a sieťkou sa sodík odčerpáva do zbernej nádoby. Uvedený postup sa tiež využíva pri výrobe 

draslíka, lítia a horčíka.    

Výroba  chlóru. Prirodzeným zdrojom chlóru v prírode je predovšetkým minerál halit, 

ďaleko za ním je minerál sylvit KCl, minerál carnallit KMgCl3·6H2O a iné. Chlór sa tiež 

vyrába elektrolýzou taveniny alebo vodných roztokov halitu. Produkty elektrolýzy halitu však 

môžu byť rôzne, pretože závisia od koncentrácie NaCl a typu použitých elektród. Chlór 

vzniká pri elektrolýze zriedenejších roztokov NaCl pri použití grafitových elektród a vodík 

vzniká elektrolýzou koncentrovaných roztokov s použitím železných alebo ortuťových 

elektród. Vo všetkých prípadoch je druhým produktom elektrolýzy roztok hydroxidu sodného. 

V ortuťových elektrolyzéroch je prechodným produktom elektrolýzy amalgám: 

 

2 NaHgn  +  2 H2O  →  2 NaOH  +  H2  +  2 n Hg 

    

Použitie sodíka. Sodík sa používa predovšetkým v osvetľovacej technike, je zložkou 

mnohých zliatin a zároveň je v podobe rôznych zlúčenín, vrátane chloridu sodného, súčasťou 

mydiel a detergentov.  

 Použitie chlóru. Plynný chlór sa dlhodobo používa na dezinfekciu a čistenie vody. 

Napriek tomu, že existujú aj iné, novšie metódy dezinfekcie vody určenej na pitie a bežnú 

spotrebu, táto metóda je stále široko využívaná. Najdôležitejšie priemyselne vyrábané látky 

obsahujúce chlór sú HCl, CaCl2, NaClO4, KClO3 a Mn(ClO3)2. Chlór sa používa 

v papierenskom priemysle na bielenie papiera. Tiež sa využíva v textilnom, ropnom, 

farmaceutickom  a potravinárskom priemysle. Vo veľkých množstvách našiel využitie pri 

výrobe plastov, farieb a insekticídov. Počet organických látok s obsahom chlóru je obrovský.  
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Sylvit 
KCl 

 
Stručná charakteristika minerálu. Sylvit je vo vode rozpustný minerál, vytvárajúci 

kubické a oktaédrické kryštály. Je priehľadný, bezfarebný alebo biely. V dôsledku prítomnosti 

nečistôt môže mať žlté, modré alebo červené sfarbenie. Podobne ako halit, patrí medzi 

evapority a nachádza sa aj v podobnom prostredí ako halit. Na rozdiel od halitu je omnoho 

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

vykryštalizovaní halitu, v dôsledku čoho môže vykryštalizovať ako samostatný minerál. 

Sylvit sa zvyčajne nachádza v ložiskách spolu s halitom a sadrovcom.   

 Najväčšie svetové ložiská:  Nemecko, Kanada a USA. 

 Výskyt na Slovensku.  Sylvit sa na našom území vyskytuje iba akcesorický minerál bez 

priemyselného významu. 

 Praktický význam minerálu. Sylvit je hlavným priemyselne využiteľným zdrojom 

draslíka.  

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 4. 2 Sylvit 
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Výroba draslíka. V minulosti sa draslík v malom rozsahu vyrábal vyššie spomenutou 

elektrolýzou taveniny KCl s prídavkom CaCl2, alebo elektrolýzou taveniny KOH. 

V súčasnosti sa však tento prvok získava redukciou chloridu draselného kovovým sodíkom.   

 Použitie draslíka. Samotný draslík nemá mnoho spôsobov využitia, avšak vo forme 

KNO3 je významnou zložkou hnojív. Jeho soli, ako napríklad KI, K2CO3, KOH, KClO4 

a KClO3, sú dôležité látky, používané pri výrobe ťažkotaviteľných skiel a v chemickom 

priemysle.V minulosti sa niektoré z nich používali v tradičných fotografických technikách, 

založených na tvorbe mikrokryštalických vrstiev vyredukovaného striebra.  

 

 
Fluorit  
CaF2 
 

Fluorit vytvára priehľadné, bezfarebné alebo biele, kubické kryštály. Má však veľké 

spektrum aj iných farebných odtieňov; najčastejšie je svetlozelený, modrozelený, žltý, ružový 

a hnedý. Je to bežný minerál. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách spolu s kremeňom, 

kalcitom, dolomitom, galenitom, pyritom a ďalšími minerálmi.  

 Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie známe svetové rezervy fluoritu má Mexiko, 

avšak súčasným najväčším producentom tohto minerálu je Čína, ktorá ťaží viac ako polovicu 

celosvetovej ťažby fluoritu. (Čína ťaží približne 2, 5 mil. ton a celosvetová ťažba je 4,5 mil. 

ton.) Ďalšími najväčšími dodávateľmi fluoritu sú Mexiko, Rusko, Francúzsko a Južná Afrika. 

 

 

 
 

Obr. 4. 3 Fluorit  



 72

 Výskyt na Slovensku. Fluorit sa ako priemyselná surovina na Slovensku nenachádza. 

Mineralogických nálezov tohto minerálu je však mnoho, napríklad v Banskej Belej, Malých 

Karpatoch, Zlatej Idke, Maglovci pri Prešove, Dubníku, Červenici a v karbonátových 

horninách v okolí Vyšných a Nižných Ružbach.     

Praktický význam minerálu. Fluorit je významnou nerastnou surovinou. Viac ako 50 % 

fluoritu sa využíva v chemickom a oceliarskom priemysle. 

Výroba fluóru. Fluór je trinásty najrozšírenejší prvok zemskej kôry, kde je jeho 

koncentrácia 625 ppm. Fluorit je iba jeden z minerálov obsahujúcich tento prvok, avšak je 

z nich najvýznamnejšou priemyselnou surovinou pre jeho výrobu. Metóda je založená na 

zahrievaní fluoritu s koncentrovanou kyselinou sírovou. Vznikajúci fluorovodík sa používa na 

prípravu hydrogéndifluoridu draselného, ktorého elektrolýzou vzniká na anóde plynný fluór 

a na katóde vodík. Spôsob výroby vyjadrujú nasledovné rovnice: 

 

CaF2  +  H2SO4   →  2 HF + CaSO4 

HF  +  KF  →  KHF2 

2 KHF2  → 2 KF  +  H2  + F2 

 

 Použitie fluóru. Priamo z fluóru sa vyrábajú dve dôležité látky UF6 a SF6, ktoré sa 

používajú v jadrovej energetike. K ďalším dôležitým zlúčeninám fluóru patrí kyselina 

fluorovodíková, ktorá sa používa predovšetkým na leptanie skla a fluorid sodný. Mimoriadny 

význam majú aj termostabilné plasty zo skupiny polyhalogénolefínov, najmä 

polytetrafluóretylén, známy pod názvom teflón. Východiskový monomér sa získava 

z chloroformu a fluorovodíka: 
 

CHCl3  +  2 HF  →  CHClF2  +  2 HCl 
 

2 CHClF2  →  C2F4  +  2 HCl 
   

Polymerizácia tetrafluóretylénu prebieha vo vodnej suspenzii pri tlaku 5 MPa. 

 Pre poškodzovanie ozónovej diery sa významne znížilo používanie pôvodne veľmi 

rozšírených chladiacich médií na báze difluórdichlórmetánu a podobných zlúčenín, známych 

pod názvom freóny.   

 Významná je aj výroba kyseliny fluorovodíkovej, ktorá je vedľajším produktom pri 

výrobe kyseliny fosforečnej z apatitov.  



 73

 Fluorit, väčšinou však ako syntetická látka, sa používa zároveň aj pri výrobe skla, 

keramiky, glazúr, špeciálnej optiky, plochých obrazoviek a polovodičov. Fluoridy, prípadne aj 

iné zlúčeniny fluóru sú súčasťou zubných pást a zubných gélov, pretože fluór v nízkych 

koncentráciách zvyšuje odolnosť zubnej skloviny voči zubnému kazu v dôsledku penetrácie 

fluóru do zubného tkaniva. Efekt vysokých koncentrácií fluóru na organizmus je však úplne 

opačný, pretože predstavuje významné zdravotné riziko so širokou paletou rôznych spôsobov 

poškodenia zdravia vrátane poškodenia zubných a kostných tkanív.   

   

 

Carnallit  
KMgCl3·6H2O 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Carnallit je vo vode veľmi dobre rozpustný minerál. 

Je biely alebo oranžovočervený a vyskytuje sa zvyčajne v celistvej alebo zrnitej podobe spolu 

s ostatnými typmi evaporitov. Carnallit je po halite druhým najvýznamnejším minerálom 

obsahujúcim chlór.  

 Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská tohto minerálu sú v Nemecku, Španielsku, 

Poľsku, Rusku, Mexiku a v USA. 

 Výskyt na Slovensku.  Carnallit sa ako priemyselná surovina na Slovensku nenachádza. 

 Praktický význam minerálu. Tento minerál je dôležitou surovinou pre výrobu hnojív 

a niekedy sa využíva aj pre výrobu horčíka.  

 

 
Kryolit  
Na3AlF6 
 

Stručná charakteristika minerálu. Kryolit je vo vode nerozpustný minerál. Tvorí sa 

zvyčajne vo vyvretých horninách, najmä v pegmatitoch alebo v granitoch. Vytvára bezfarebné 

alebo biele kubické kryštály. Vyskytuje sa často spolu so sideritom, galenitom, sfaleritom 

a chalkopyritom.  

 Najväčšie svetové ložiská.  Priemyselne významných ložísk kryolitu je na svete 

pomerne málo. V súčasnosti je takmer vyťažené ložisko v Grónsku; stále sa ťaží v Španielsku, 

na Urale, v Kanade, USA a v Nigérii. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa priemyselne zaujímavé ložiská kryolitu 

nevyskytujú. 
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 Praktický význam minerálu. Kryolit je dôležitá nerastná surovina. Používa sa najmä  

pri elektrolytickej výrobe hliníka z bauxitu, ako látka znižujúca teplotu topenia suroviny. 

Kryolit bol v minulosti hlavným zdrojom kontaminácie okolia mnohých závodov na výrobu 

hliníka fluórom. Tento minerál sa zároveň používa aj v sklárskom priemysle.  

 

 

 
Roger Weller, http://skywalker.cochise.edu/wellerr/ 

 
Obr. 4. 4 Kryolit 
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5. OXIDY A HYDROXIDY 

 

Oxidy zahrňujú skupinu minerálov, ktoré zvyčajne majú vysokú tvrdosť a vysokú 

hustotu. Jednou z výnimiek je tuhé skupenstvo vody – ľad, avšak jeho tvrdosť sa v závislosti 

na podmienkach vzniku pohybuje od úrovne 4. do úrovne 6. člena Mohsovej stupnice 

tvrdosti. Oxidy sa vyskytujú predovšetkým ako akcesorické minerály vo vulkanických 

a metamorfovaných horninách. V sedimentoch sa nachádzajú ako odolné nezvetrané úlomky. 

Mnohé z oxidov patria k významným rudným surovinám. Niektoré z nich majú aj 

drahokamové odrody. K nim patrí napríklad rubín, zafír a spinel.  

Oxidy sa členia na dve hlavné skupiny jednoduchých oxidov a zložených oxidov. Prvá 

skupina zahrňuje minerály typu X2O (napr. Cu2O),  XO (napr. ZnO), X2O3 (napr. Fe2O3) a 

XO2 (napr. TiO2). Druhá skupina oxidov obsahuje viac ako jeden atóm kovového alebo 

polokovového prvku (napr. MgAl2O4). Najdôležitejšie oxidy ukazuje tab. 5. 1. 

  

 

Tab. 5. 1 Dôležité minerály skupiny oxidov a hydroxidov 

 

Ľad                    H2O 
Kuprit      Cu2O 
Zinkit                ZnO 
Chryzoberyl      BeAl2O4 
Spinel                MgAl2O4 
Chromit             FeCr2O4 
Magnetit            Fe3O4 
Korund              Al2O3 
Hematit              Fe2O3 
Ilmenit               FeTiO3 
Senarmontit       Sb2O3 
Valentinit           Sb2O3 
Kremeň              SiO2 
Tridymit             SiO2 
Cristobalit          SiO2 
Opál                   SiO2 · nH2O 

Kasiterit             SnO2 
Rutil                   TiO2 
Pyroluzit            MnO2 
Ferberit              Fe2+WO4 
Hübnerit            MnWO4 
Columbit–(Fe)  (Fe,Mn,Mg)Nb2O6 
Anatas               TiO2 
Brookit               TiO2 
Pyrochlór           (Na,Ca)2Nb2(O,OH,F)7 
Uraninit              UO2 
Diaspor               α-AlO(OH)   
Goethit                α-FeO.(OH) 
Manganit             MnO(OH) 
Brucit                  Mg(OH)2 
Bohmit                γ-AlO.(OH) 
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Ľad  
H2O 

 

 Stručná charakteristika minerálu. Tento bezfarebný, biely alebo v dôsledku rozptylu 

svetla do modra sfarbený minerál, je na rozdiel od väčšiny iných minerálov stabilný pri 

atmosférickom tlaku len do teploty O oC. Avšak aj pri teplotách výrazne nižších ako je teplota 

mrznutia vody ľad sublimuje, takže na povrchu zeme je pri nízkej vlhkosti okolia veľmi 

nestabilný. Ľad je na zemskom povrchu najrozšírenejším minerálom vyskytujúcim sa 

v podobe čistej látky. Najväčšia stabilná akumulácia tejto látky sa nazýva kryosféra. 

Fyzikálne vlastnosti ľadu sú výrazne ovplyvňované podmienkami jeho genézy, ktoré 

rozhodujú o tom, ktorá z niekoľkých štruktúrnych modifikácií ľadu vznikne. Z hľadiska 

tradičnej geologickej klasifikácie v prírode sa vyskytujúcich anorganických látok, možno ľad 

zaradiť do všetkých troch skupín: vyvretých, sedimentárnych aj metamorfovaných. Zmrznutá 

voda, vytekajúca z veľkých hĺbok, sa považuje za vyvretú látku, sneh za sedimentárnu 

a vrstvy ľadu, rekryštalizované v dôsledku tlaku nadložných vrstiev (často tiež ľadových), sú 

metamorfovaným materiálom. 

       

 

 
 

Obr. 5. 1 Sedimentárne vrstvy ľadu vo Veľkej Fatre 
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 Praktický význam minerálu. Ľad sa v minulosti často využíval na chladenie 

a konzerváciu potravín. Toto použitie je síce aktuálne aj dnes, avšak takmer výlučne sa pre 

tento účel využíva ľad získaný umelým chladením vody.  

 V chemickom priemysle predstavuje kvapalné skupenstvo vody najrozšírenejšie 

reakčné, extrakčné, chladiace a vyhrievacie médium. Ako vyhrievacie médium pre 

dosiahnutie teploty vyššej ako 100 oC, sa zároveň používa plynné skupenstvo vody. Voda je 

najbežnejšou priemyselnou surovinou pre výrobu vodíka. Druhá zložka vody kyslík, sa však 

získava destiláciou kvapalného vzduchu. Vodík možno z vody získať niekoľkými  spôsobmi: 

 

1. Elektrolýzou vody: 

2 H2O (l)  →  2 H2 (g) +  O2 (g) 

 

2. Reakciou vodíka s oxidom uhoľnatým a vodnou parou pri teplote 300 oC: 

 

CO (g)  + H2 (g)  + H2O(g) → CO2 (g) + 2 H2 (g) 

 

 

 

3. Reakciou vodnej pary s koksom pri teplote 1000 oC: 

 

C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g) 

 

Prvým spôsobom sa vyrába asi 4 % z celkovej celosvetovej spotreby vodíka. Najväčšia časť 

vodíka (takmer 50 %), sa získava zo zemného plynu rozkladom metánu pri teplote 1200 oC.  

 
CH4 (g)  → C (s)   + 2 H2 (g)   

 

 Použitie vodíka. Kvapalný vodík patrí k vysokovýhrevným palivám, a preto sa 

používa pre pohon rakiet. Zároveň je vodík aj ekologické palivo, pretože jeho horením vzniká 

iba vodná para. Vodík je v chémii a metalurgii často využívané redukčné činidlo. Vyrába sa 

z neho aj mnoho chemikálií. K najdôležitejším patrí kyselina dusičná, amoniak a metanol. 

Používa sa napr. aj na zváranie a stužovanie tukov v potravinárstve. 
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Kuprit  
Cu2O 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Kuprit je tmavý červenkastý alebo až čierny 

minerál, vyskytujúci sa v podobe zhlukov tenkých vlákien. Táto forma kupritu sa v minulosti 

nazývala plyšovou medenou rudou. Zvyčajne však tvorí zrnitú alebo celistvú hmotu. Kuprit je 

sekundárny minerál, vznikajúci zvetrávaním iných minerálov medi.  

 Najväčšie svetové ložiská: Rusko, Austrália, Francúzsko, USA, ako aj iné miesta 

ťažby medených rúd.  

 Výskyt na Slovensku.  Kuprit sa na Slovensku nachádzal síce často, ale iba v podobe 

pomerne vzácnych mineralogických nálezov. Najznámejšie boli v Dobšinej, Prakovciach, 

Smolníku a Gelnici.  

 Praktický význam minerálu. Kuprit predstavuje druhotriednu medenú rudu.    

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 2 Kuprit  
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Zinkit  
ZnO 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Zinkit je oranžový až tmavočervený akcesorický 

minerál, doprevádzajúci v ložiskách iné  minerály zinku.  

 Najväčšie svetové ložiská: USA a Namíbia.   

 Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa prakticky na našom území nevyskytoval ani 

v podobe mineralogických nálezov. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 3 Zinkit 

 

 

 Praktický význam minerálu. V prírode sa vyskytujúci minerál zinkit je menej 

významná zinková ruda. Na druhej strane syntetický oxid zinočnatý, distribuovaný vo forme 

prášku s rôznou veľkosťou častíc, patrí v súčasnosti k najpoužívanejším bielym pigmentom. 

Má však aj iné, mimoriadne široké využitie. Nevyrába sa z minerálu zinkitu, ale oxidáciou 

zinku: 

 

2 Zn (g) + O2 (g)  → 2 ZnO (s) 
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Oxidácia prebieha pri teplote vyššej ako teplota varu zinku (907 oC), zvyčajne pri 1000 oC, pri 

ktorej zinok sublimuje a oxidácia prebieha v plynnej fáze. Variácia tohto postupu vychádza zo 

zmesi rôznych zinkových rúd, obsahujúcich najmä sfalerit, ktoré sa tavia s čiernym uhlím, 

pričom zinok sa z nich redukuje a uniká vo forme pár, ktoré sa následne oxidujú. Ďalšou 

metódou je kalcinácia uhličitanu zinočnatého alebo hydroxidu zinočnatého pri teplote 800 oC; 

tieto látky sa pripravujú zrážaním z vodných roztokov zinočnatých solí.         

 

 

Spinel  
MgAl2O4 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Spinel je názov minerálu s vyššie uvedeným 

stechiometrickým vzorcom, ale zároveň aj spoločným názvom pre skupinu podvojných  

oxidov typu MO · Me2O3 so stechiometrickým vzorcom MMe2O4. Tie zahrňujú okrem 

samotného spinelu aj minerály gahnit ZnAl2O4, chryzoberyl BeAl2O4, galaxit MnAl2O4, 

hercynit FeAl2O4, magnetit Fe3O4, chromit FeCr2O4, kolumbit 

(Fe,Mn)(Nb, Ta)O6 a franklinit (Zn,Fe,Mn)(Fe,Mn)2O4. Farba spinelov je veľmi variabilná. 

Môže byť modrá, zelená , žltá, červená alebo čierna. Niektoré z nich sú veľmi tvrdé minerály. 

Spinel sa nachádza vo vyvretých a metamorfovaných horninách bohatých na hliník.  

 

 Najväčšie svetové ložiská: Mjanmarsko, Srí Lanka, Madagaskar, Turecko, Pakistan, 

Afganistan, USA, Rusko,  Austrália, Švédsko a Taliansko.   

 Výskyt na Slovensku. Zriedkavé nálezy spinelu na Slovensku nemajú žiaden praktický 

význam.   

 Praktický význam minerálu. Spinel sa zvyčajne ťaží iba ako drahý kameň. Pre tento 

účel sa využívajú predovšetkým farebné variety tohto minerálu. Priemyselne vyrábané spinely 

majú rôzne využitie. Sú napríklad významnou zložkou žiaruvzdorných materiálov a používajú 

sa ako materiály pre elektroniku. Pre výrobu žiaruvzdorných materiálov sa používajú najmä 

spinely s obsahom chrómu.  
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 4 Spinel 

 
 

Chryzoberyl  
BeAl2O4 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Tento minerál sa vyskytuje v žltom alebo zelenom 

sfarbení. Patrí k trom najtvrdším minerálom: v Mohsovej stupnici tvrdosti sa beryl nachádza 

medzi topásom a korundom a teda jeho tvrdosť je 8,5. Vyskytuje sa v granitoch, granitických 

pegmatitoch a tiež v kryštalických bridliciach. Chryzoberyl, ako veľmi tvrdý minerál 

s pomerne vysokou hustotou, zvetráva pomalšie ako ostatné minerály jeho materských hornín 

a  preto sa sústreďuje predovšetkým v usadeninách riečnych štrkov.     

 Najväčšie svetové ložiská: Mjanmarsko, Zimbabwe, Tanzánia, USA, Brazília, 

Madagaskar, Srí Lanka a v minulosti aj Rusko.   

 Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa v podobe priemyselne ťažiteľnej suroviny na 

našom území nevyskytuje a aj jeho mineralogické nálezy sú veľmi vzácne.    

 Praktický význam minerálu. Tento minerál je známy predovšetkým ako drahokam a vo 

väčšine svetových baní sa ťaží práve z tohto dôvodu. Napriek tomu, že minerál obsahuje 

prvok berýlium, nepatrí k jeho významným surovinám. Tými sú predovšetkým silikátové 

minerály bertrandit Be4Si2O7(OH)2, beryl Be3Al2Si6O18 a fenakit Be2SiO4. Tieto minerály sa 

podobne ako chryzoberyl, vyskytujú predovšetkým v pegmatitoch.  
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 5 Chryzoberyl 

 
 
Chromit  
FeCr2O4 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Chromit má zvyčajne celistvý alebo zrnitý habitus, 

zriedkavo sa vyskytuje vo forme hnedých až čiernych oktaédrických kryštálov. Tvorí sa 

v ultrabázických a bázických horninách.  

 Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská chromitu sú v Južnej Afrike, Kazachstane, 

Rusku, Zimbabwe, Fínsku, Indii, a na Filipínach. Tiež sa ťaží v Kanade, na Novom Zélande, 

Kube, Turecku, Macedónsku, Albánsku a v Rakúsku.  

 Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku boli výskyty tohto minerálu zriedkavé, napr. 

v Dobšinej, Jaklovciach, Jasove a Rudníku. Nemali však žiaden priemyselný význam.  

 Praktický význam minerálu. Chróm je 13. najrozšírenejším prvkom zemskej kôry, kde  

jeho koncentrácia predstavuje 185 ppm. Na tomto obsahu sa podieľa neveľký počet 

minerálov. Chromit je z nich však jedinou priemyselne využiteľnou chrómovou rudou. 

Celkovo sa vo svete ťaží asi 14 miliónov ton rudy ročne. Chromit zároveň patrí aj k dôležitým 

žiaruvzdorným surovinám, pričom najvýznamnejšími sú chróm-magnezitové produkty.   
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 6 Chromit 

 

 

Výroba chrómu. Chróm vo forme zliatiny železa a chrómu, ktorá je aj najvyuživanejšia forma 

využitia chrómu, sa vyrába redukciou chromitu koksom v elektrických peciach pri teplote 

2 800 oC. Metódu výroby vyjadruje táto reakčná schéma 

  

FeCr2O4 + 4 C → Fe + 2 Cr + 4 CO 

 

Ako troskotvorná prísada sa používa vápenec a fluorit. Výsledná zliatina ferochróm 

obsahuje 60 až 70 hmot. % chrómu a okrem železa aj okolo 5 % hmot. % uhlíka.  

Čistý chróm sa vyrába z oxidu chromitého hliníkom alebo kremíkom: 

 

Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3 

 4 Cr2O3 +  3 Si → 8 Cr + 3 SiO4 
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Obe reakcie sú silne exotermické a prebiehajú pri teplote 2 000 oC. Východiskový oxid 

chromitý sa pripravuje redukciou dichrómanu disodného uhlíkom. Na2Cr2O7 sa získava 

z chrómovej rudy jej tavením s hydroxidom sodným.  

Najväčšími producentmi chrómu sú Čína, Kazachstan, USA, Juhoafrická republika, 

Anglicko a Japonsko. 

Použitie chrómu. Chróm sa využíva najmä pri výrobe žiaruvzdorných materiálov, 

napríklad výmuroviek hutníckych pecí a odlievacích foriem v metalurgii. Chróm sa aplikuje 

v podobe kvalitnej antikoróznej vrstvy na rôzne kovové materiály. Niekedy sa vrstvy chrómu 

používajú iba na zlepšenie vzhľadu plastových výrobkov. Chróm je hlavnou zložkou 

nehrdzavejúcich ocelí, vyhrievacích vinutí, ako aj červených, žltých, zelených a oranžových 

pigmentov a farieb. Používa sa ako katalyzátor a vyrábajú sa z neho rôzne chemikálie, 

napríklad K2Cr2O7 alebo KCr(SO4)2·12H2O, ktorá sa používa pri morení koží. V dobe 

používania magnetofónov, patrili magnetické pásky na báze Cr2O3 k vyššiemu štandardu 

oproti páskam na báze čistého Fe2O3. Všetky doterajšie aplikácie zlúčenín chrómu, v ktorých 

vystupoval chróm v oxidačnom stupni VI, sa vzhľadom na jeho predpokladané kancerogénne 

účinky, v súčasnosti výrazne obmedzujú.   

 

 

Magnetit 
Fe3O4 

 
Stručná charakteristika minerálu. Magnetit je čierny, kryštalický alebo kusový minerál, 

ktorý sa tvorí najmä vo vyvretých horninách. Môže byť aj hydrotermálneho pôvodu a zároveň 

sa môže nachádzať aj v sedimentárnych horninách. Niektoré druhy magnetitov sú magnetické.  

 Najväčšie svetové ložiská. Magnetitové rudy sa ťažia v USA, Južnej Afrike, vo 

Švédsku, Rusku, Rumunsku, Francúzku, Fínsku, v Nemecku a aj v niektorých ďalších 

krajinách. 

 Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa magnetit hojne vyskytoval na rôznych miestach 

a bol aj zložkou ťažených rúd. Najväčšie akumulácie magnetitových rúd boli v Štiavnických 

vrchoch medzi Vyhňami a Hodrušou, na Magnetovom vrchu pri Tisovci a v Kokave nad 

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

 Praktický význam minerálu. Magnetit je dôležitou železnou rudou. 
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Obr. 5. 7 Magnetit   
 

 

Hematit 
Fe2O3 
 

Stručná charakteristika minerálu. Hlavná časť železa na našej planéte je koncentrovaná 

v zemskom jadre. Napriek tomu je tento prvok významne zastúpený aj v zemskej kôre (štvrtý 

najrozšírenejší prvok s koncentráciou 5 hmot. %). Hematit je jeden z mnohých minerálov 

podieľajúcich sa na tomto vysokom obsahu. Je to kryštalický, celistvý, vláknitý alebo zrnitý 

minerál s hnedastou, červenou, oceľovosivou, resp. železnočiernou farbou. Rozšírenou 

formou hematitu je jeho oceľovosivá forma spekularit. Hematit je bežný minerál. Tvorí sa 

v hydrotermálnych žilách a ako akcesorický minerál sa nachádza aj vo vyvretých horninách. 

Starší slovenský názov toho minerálu krveľ dobre vyjadruje jeho typické sfarbenie.    

 Najväčšie svetové ložiská.  Hospodársky význam majú najmä sedimentárne ložiská 

hematitu. Najväčšie ložiská sú v Číne, Kanade, USA, Austrálii, Indii, Venezuele, Angole, 

Ukrajine, Švédsku, Nemecku a v Rakúsku. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku bol rozšírený najmä spekularit, ktorý bol aj zložkou 

ťažených železných rúd. Vyskytoval sa napríklad v Mlynkoch, Rožňave, Rudňanoch, 

Vyhniach, v Belianskych Tatrách, Západných a Nízkych Tatrách a vo Veľkej Fatre.   

 Praktický význam minerálu. Hematit je najdôležitejšia železná ruda. 
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Obr. 5. 8 Hematit 
 
 
 

 
 

Obr. 5. 9 Spekularit  
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Výroba železa. Železo je v súčasnosti kov s najväčším objemom výroby. Celosvetová 

produkcia železa predstavuje asi 800 miliónov ton, z toho 300 miliónov ton pripadá na výrobu 

z recyklovanej suroviny železného šrotu. Jeho výroba je založená na redukcii oxidov železa 

uhlíkom. Tento proces sa uskutočňuje vo vysokých peciach. Sú to asi 25 metrov vysoké 

stavby s kruhovým prierezom s oceľovým plášťom a žiaruvzdornou výmurovkou. Plnia sa 

zvrchu striedavo vrstvami rudy, koksu a troskotvornými prísadami – najmä drveným 

vápencom. Koks plní funkciu redukčného substrátu, ale zároveň jeho horenie poskytuje teplo 

potrebné pre tavbu. Železná ruda sa pred tavbou upravuje lisovaním do peliet, prípadne aj 

pražením. Do spodnej časti vysokej pece sa vháňa vzduch potrebný na horenie koksu. 

Vytavené surové železo a troska sa vypúšťajú zo spodnej časti pece. Počas tavby teplota pece 

vo vertikálnom  profile  vzrastá od vrchnej časti s teplotou približne 230 oC až po 1510 oC, 

v spodnej časti. V peci prebieha paralelne niekoľko reakcií, pričom určitý typ reakcie je 

hlavným dejom v určitom teplotnom rozmedzí, ktoré je charakteristické pre určitú výšku 

v rámci vysokej pece. Hlavné reakcie sú tieto: 

 

C  +  O2  →  CO2 

C  +  CO2  →  2 CO 

 3Fe2O3  +  CO  →  2 Fe3O4  +  CO2 

Fe3O4  +  CO  →  3 FeO  +  CO2 

FeO  +  CO  →  Fe  +  CO 

CaCO3  →  CaO  +  CO2 

CaO  +  SiO2  →  CaSiO3 

 

 Finálnym produktom je surové železo s obsahom uhlíka, ktoré sa ďalej spracováva na 

veľké spektrum rôznych železných zliatin a ocelí.  

Čisté formy železa sa v malých množstvách pripravujú redukciou oxidov železa 

vodíkom, elektrolýzou železnatých solí alebo termickým rozkladom niektorých jeho zlúčenín, 

napríklad pentakarbonylu železa Fe(CO)5.  

Použitie železa. Produkcia železa sa podieľa na celkovej svetovej výrobe kovov 

približne 95 % a v súčasnosti jeho najdôležitejšou zliatinou je oceľ. Okrem toho, že železo je 

zložkou mnohých iných zliatin, používa sa aj na výrobu veľkého počtu rôznych látok, napr. 

pigmentov, farieb, leštiacich práškov a chemikálií. 
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Ilmenit 
Fe2+TiO3 
 

Stručná charakteristika minerálu. Zastúpenie titánu v zemskej kôre je vysoké 

(0,56 hmot. %); je to jej deviaty najrozšírenejší prvok. Ilmenit predstavuje najvýznamnejšiu 

formu výskytu titánu v prírode. Ďalšími minerálmi titánu sú tri polymorfné modifikácie oxidu 

titaničitého (rutil, anatas a brookit), perovskit CaTiO3 a  titanit CaTiSiO5. Napriek tomu, že 

zastúpenie titánu v zemskej kôre je vysoké, z hľadiska možností jeho ťažby je problémom 

mimoriadna rozptýlenosť uvedených minerálov. Ilmenit vytvára tabuľkové kryštály alebo 

kompaktnú hmotu čiernej alebo hnedočiernej farby. Nachádza sa vo vyvretých horninách, 

pegmatitoch a ako častý akcesorický minerál, aj v rudných žilách.  

Najväčšie svetové ložiská.  Tento minerál sa ťaží najmä v Austrálii, Švédsku, Nórsku, 

na Urale, Kanade a v USA. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa vyskytuje pomerne často, napríklad medzi 

Tisovcom a Muráňom a vo Vihorlate, avšak iba ako akcesorický minerál bez praktického 

využitia.  

Praktický význam minerálu. Ilmenit predstavuje hlavnú titánovú rudu. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 10 Ilmenit (tmavý minerál) 
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Výroba titánu. Celková svetová ročná produkcia titánu je približne 90 000 ton. 

Priemyselne sa titán získava predovšetkým z ilmenitu, výrazne menej z anatasu, perovskitu 

a titanitu. Metóda výroby sa zakladá na reakcii ilmenitu  s uhlíkom a chlórom:  

 

2 FeTiO3  +  6 C  +  7 Cl2 →  2 TiCl4  +  2 FeCl3  +  6 CO 

 

Reakcia prebieha pri teplote 900 oC a realizuje sa tak, že plynný chlór sa zavádza na 

rozžeravený  rudný koncentrát zmiešaný s koksom. Následne sa pary chloridu titaničitého 

redukujú horčíkom za neprístupu vzduchu pri teplote 1100 oC v ochrannej atmosfére argónu:  

 

TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2 

 

Táto metóda sa nazýva Krollov proces a poskytuje titán vo forme pórovitého kovu, 

z ktorého je nutné odstrániť chlorid horečnatý a nezreagovanú časť horčíka. Veľmi čistý titán, 

určený pre niektoré priemyselné aplikácie, sa pripravuje rafináciou titánu s nižšou čistotou. 

Táto metóda je založená na reakcii titánu s jódom pri teplote 200 oC  a následnom termickom 

rozklade vzniknutého jodidu titaničitého pri teplote okolo 1300 oC: 

 

TiI4  →  Ti  +  2 I2 

 

Niektoré zliatiny titánu sa vyrábajú jednoduchšou redukciou koncentrátov titánových 

rúd inými kovmi. Napríklad ferotitán, ktorý obsahuje 15 hmot. % titánu, sa vyrába redukciou 

železných rúd hliníkom. Ferotitán s obsahom uhlíka sa vyrába redukciou ilmenitu uhlíkom 

(koksom), zliatina titánu s meďou – redukciou rutilu meďou a zliatina titánu s mangánom,  

redukciou rutilu mangánom. Vyššie uvedené titánové rudy môžu obsahovať aj prvky zo 

skupiny lantanoidov, ktoré sú často ďalším významným produktom.   
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http://en.wikipedia.org/wiki/Iron%28III%29_chloride�
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Použitie titánu. Titán je ľahký, na vzduchu nekorodujúci kov. Má vysokú pevnosť, 

ktorú si zachováva aj pri vysokých teplotách. Preto sa využíva najmä ako moderný 

konštrukčný materiál, napríklad v strojárstve, medicíne (titánové implantáty), v leteckom, 

kozmickom, strojárskom a automobilovom priemysle, ako aj v mnohých iných oblastiach. 

Často sa však využíva v podobe rôznych zliatin.  

Oxid titaničitý  je najrozšírenejší biely pigment (titánová bieloba). Zásluhu má na tom 

predovšetkým jeho ekologická prijateľnosť, ktorá ho dovoľuje používať aj v potravinárskych, 

kozmetických a farmaceutických produktoch, vysoká krycia schopnosť a absorpcia svetla 

v UV oblasti. TiO2 je zároveň aj jeden z najdôležitejších katalyzátorov, používaný 

predovšetkým pre rozklad organických polutantov vo vodách a vo vzduchu; taktiež sa 

používa ako aditívum do plastov. Karbid titaničitý je veľmi tvrdý materiál, taviaci sa pri 

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

vrstvy na báze TiO2 majú široké využitie v katalýze, elektronike, medicíne a optike. 

Vo menovaných oblastiach našli využitie aj mnohé iné zlúčeniny titánu. 

 

 

Kremeň 
SiO2 
 

Stručná charakteristika minerálu. Kremík je druhý najrozšírenejší prvok zemskej kôry a 

v nezlúčenom stave sa v prírode vôbec nevyskytuje. Kremeň, spolu s hydratovanými  

amorfnými formami oxidu kremičitého a silikátmi, sú z hľadiska hmotnostného zastúpenia 

najvýznamnejšími horninotvornými minerálmi. Kremeň sa nachádza v rôznych geologických 

prostrediach. Okrem tzv. žilného kremeňa, ktorý sa veľmi často vyznačuje vysokou čistotou, 

je kremeň hlavnou súčasťou rôznych hornín, napr. kremenných pieskov, pieskovcov, 

kremencov, kvarcitov, rohovcov, tzv. kyslých vulkanických skiel  alebo rozsievkových hornín 

diatomitu a kremeliny. Kremenné žily môžu mať šírku niekoľkých desiatok centimetrov, 

avšak v niektorých prípadoch dosahujú hrúbku 15 metrov, pričom ich dĺžka môže byť aj 

niekoľko stoviek metrov.  

Minerál kremeň zvyčajne tvorí bezfarebné alebo biele hexagonálne kryštály 

s pyramidálnym zakončením. Vyskytuje sa však aj vo forme mikrokryštalickej, zrnitej alebo 

kusovej hmoty, prípadne aj tvorí povlaky rôznych hrúbok na iných mineráloch. Variety 

kremeňa sú často viac alebo menej sfarbené. Kremeň je tvrdý minerál (7. člen Mohsovej 

stupnice) s hustotou 2,6 až 2,7 g·cm-3. Je veľmi odolný voči fyzikálnemu aj chemickému 

zvetrávaniu. Tieto vlastnosti spôsobujú, že patrí medzi niekoľko málo konečných produktov 
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zvetrávania hornín, čo spôsobuje, že v prírode sa často nachádza v podobe kumulácií 

s relatívne vysokou čistotou (napr. v podobe piesku).  

Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská žilného kremeňa sú v USA, Brazílii, Angole, 

Kanade, Čile, Egypte, Grécku, Indii, Guayane, Indii, Taliansku, Južnej Afrike, Španielsku, 

Srí Lanke, Portugalsku, Namíbii, ale aj na iných miestach. Najväčším producentom čistých 

kremenných kryštálov kremeňa, vhodných pre výrobu piezoelektrických súčiastok, je 

Brazília. Veľké ťažby kremenných pieskov sú napr. v Kanade, Egypte, Anglicku, USA, 

Nemecku a Taliansku. Kvarcity sa ťažia najmä v Austrálii, Kanade, Českej republike, Južnej 

Afrike, Švédsku a USA.  

Výskyt na Slovensku. Kremenná surovina sa na Slovensku ťažila na niekoľkých 

miestach, avšak hlavným dôvodom tejto ťažby bolo to, že kremenné žily často obsahovali 

rôzne rudné minerály. Typickou oblasťou bola Kremnica, ktorej názov bol odvodený od 

latinského (a neskôr nemeckého) názvu kremeňa. Mesto sa preslávilo najmä ťažbou zlata 

a striebra.  

Pre priemyselné využitie sa kvalitný kremeň ťažil v druhej polovici 20. storočia vo 

Švedlári. V tejto obci bol aj závod na spracovanie kremennej suroviny. Ťažba bola ukončená 

koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Začiatkom roka 2010 bolo oznámené, že 

ťažba sa plánuje obnoviť.  

Limnokvarcit je veľmi tvrdá hornina s vysokým obsahom oxidu kremičitého. 

V minulosti sa ťažila pri Starej Kremničke, Lutile a v okrajových častiach Žiarskej kotliny. 

V minulosti sa táto hornina používala pre zhotovenie mlynských kameňov, neskôr sa stala 

surovinou pri výrobe ferosilícia.   

Kremenná hornina kremenec sa od roku 1953 až doteraz ťaží v lome Šobov.  

Spracováva sa v neďalekom závode v Banskej Belej na žiaruvzdorný materiál dinas.  

Kremenné piesky sa povrchovým spôsobom ťažia najmä na mnohých miestach na 

Záhorí. Najvýznamnejšou lokalitou ťažby sklárskych pieskov na Záhorí je Šaštín - Stráže. 

Táto lokalita je zároveň najvýznamnejšou lokalitou ťažby stavebných pieskov na Slovensku.  

V nedávnej minulosti sa ťažil sklársky piesok aj v Šajdíkových Humenciach. Všeobecne však 

sklárske piesky na Slovensku nemajú vysokú kvalitu. Napríklad piesky zo spomenutých 

lokalít majú vysoký obsah oxidu železitého a oxitu titaničitého, čo umožňuje ich využívať iba 

pre výrobu tmavého obalového skla.   

Rozsievková hornina diatomit sa v súčasnosti ťaží v Jelšovci (juhozápadne od 

Lučenca); severovýchodne od Lučenca sa ťaží podobná hornina alginit v lokalite Pinciná. 

Ďalšie ložiská diatomitu sú vo Zvolenskej kotline a pri Banskej Štiavnici (Močiar).  
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Najznámejšie mineralogické nálezy kryštálov kremeňa pochádzajú napr. z Banskej 

Štiavnice, Šobova, Betliara, Nižnej Slanej, Švedlára, Magurky a Rudnian. Fialová varieta 

kremeňa ametyst sa nachádzala v okolí Banskej Štiavnice a Vyhní. Žltá, prípadne hnedá 

varieta s názvom záhneda, sa v minulosti vyskytovala napr. v Hnúšti, Revúcej, Detve 

a Klenovci.  

 

 

 
 

 
 
 

Obr. 5. 11 Kremenná drúza a žilná masívna forma kremeňa  
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Obr. 5. 12 Hornina kremenec z Devínskej Kobyly  
 
 
 

 
 
 

Obr. 5. 13 Diatomit, sedimentárna hornina s vysokým obsahom SiO2, je tvorená 
z opálových schránok jednobunkových rias. Jej hlavnými zložkami sú opál, chalcedón 

a kremeň, vedľajšou zložkou sú ílové minerály. Nespevnená varianta diatomitu sa nazýva 
kremelina   
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Obr. 5. 14 Na obrázku je jemná frakcia vulkanického skla perlitu z ložiska v Lehôtke pod 
Brehmi. Obsahuje približne 70 % SiO2, 5 - 15 % Al2O3 a 1,5 % Fe2O3. (Uvedené v hmot, 

percentách.) 
 
 
 

 
 

Obr. 5. 15 Vrstvy kremenného piesku v Šaštíne – Strážach na Záhorí 
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Praktický význam minerálu. Použitie kremeňa je veľmi široké. Čisté priehľadné kryštály 

kremeňa, bez defektov a s hmotnosťou väčšou ako 50 až 100 gramov, sa používajú 

v elektronike a optike. Menšie kryštály kremeňa sú prekurzormi pre výrobu syntetických 

kryštálov kremeňa. Podmienkou pre takéto využitie je však veľmi nízky obsah nečistôt, ktorý 

by nemal prekročiť hranicu 50 ppm. Najčastejšími nežiaducimi prímesami sú hliník, železo, 

sodík a lítium. Hlavnými výrobkami z čistého kremeňa sú optické hranoly, optické vlákna, 

platničky pre okienka optických prístrojov, rúrky, chemické laboratórne nádoby a aparatúry a 

aparatúry pre výrobu polovodičov. Obsah SiO2 v týchto produktoch je zvyčajne vyšší ako 

99,997 hmot. %.  

Čistý kremeň sa používa pre výrobu skladovacích nádrží pre rôzne chemikálie, 

predovšetkým však pre niektoré kyseliny, napr. HCl, H2SO4 a H3PO4.   

Kremenné horniny sa používajú na výrobu žiaruvzdorných materiálov a niektorých 

ferozliatin, predovšetkým však ferosilícia. 

Kremenný riečny piesok a drobný štrk s veľkosťou častíc menšou ako 5 mm, s čistotou 

pohybujúcou sa okolo hodnoty 99 hmot. % obsahu SiO2, sa používa v rôznych tepelných 

zariadeniach ako akumulátor tepelnej energie alebo predhrievacie médium. Táto aplikácia 

súvisí s vysokou tepelnou stabilitou kremeňa, jeho vysokou hustotou, vysokou tepelnou 

kapacitou a dobrou tepelnou vodivosťou. Kremenné zrná s rôznou veľkosťou častíc sa 

používajú v rôznych oblastiach priemyslu ako filtračný materiál.    

Kvalitné kremenné piesky sú predovšetkým hlavnou surovinou sklárskeho priemyslu. 

Sklo je homogénna tuhá látka, vznikajúca ochladením taveniny, ktorá ako hlavné   

východiskové zložky obsahuje kremenný piesok, uhličitan sodný, resp. uhličitan draselný, 

vápenec a oxidy alkalických kovov. Látky obsahujúce alkalické kovy výrazne znižujú teplotu 

tavenia kremeňa, na druhej strane však znižujú chemickú stabilitu skla. Túto nevýhodu 

čiastočne kompenzuje prítomnosť uhličitanu vápenatého (vápenca). Zvyčajnou zložkou skiel 

sú rôzne anorganické pigmenty, resp. látky, ovplyvňujúce farbu a iné optické vlastnosti skiel.  

Kremenný piesok nižšej kvality sa používa v stavebníctve, napríklad v omietkach, 

betóne, stavebných dielcoch, umelých stavebných kameňoch, ako brúsny a abrazívny 

materiál, pri výrobe porcelánu, farieb a filtračných materiálov.  

Kremenný piesok je zároveň hlavnou časťou odlievacích foriem v zlievarenstve. 

V keramike plní kremeň funkciu tzv. ostriva. Týmto termínom sa vo všeobecnosti označujú 

neplastické látky, ktorých prítomnosť v keramických zmesiach znižuje objemové a tvarové 

deformácie pri sušení. Sú to zvyčajne látky s nízkym stupňom interakcie s vodou.  
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Prudkým zahriatím niektorých kyslých vulkanických skiel s vyšším obsahom vody (cca: 

od 5 až 10 hmot. %) na teplotu 950 až 1250 oC sa získava  materiál s výrazne nižšou 

objemovou hmotnosťou, označovaný ako tzv. expandovaný perlit. Približne 15 násobné 

zväčšenie objemu, v porovnaní s pôvodným perlitom, je dôsledkom zvýšenia pórovitosti 

perlitu náhlym zvýšením tlaku vodných pár pri jeho zahriatí. Jeho výborné termoizolačné 

vlastnosti sa využívajú v rôznych typoch stavebných materiálov. U nás sa táto látka vyrába 

v závode v Lehôtke pod Brehmi, kde sa spracováva surovina pochádzajúca z erupcie našej 

najmladšej sopky Putikov vŕšok už takmer 50 rokov. Zníženie nasiakavosti expandovaného 

perlitu sa dosahuje jeho hydrofobizáciou silánmi alebo polysiloxánmi v plynnej fáze. Toto 

spracovanie môže okrem samotnej hydrofobizácie povrchu viesť aj k uzatvorenie pórov 

v blízkosti povrchu zŕn perlitu. Samotný neexpandovaný perlit sa využíva v metalurgii, 

zlievarenstve, ako filtračný materiál, aditívum do plastov  a zároveň ako látka vhodná pre 

leštenie skla.      

Rozsievková hornina diatomit sa v minulosti používala na stabilizáciu výbušniny 

trinitroglycerínu (glyceroltrinitrát). V súčasnosti sa používa najmä ako filtračný, sorpčný, 

abrazívny, koagulačný a termoizolačný materiál. Spolu s alginitom má aj iné aplikácie 

v poľnohospodárstve, lesnom a odpadovom hospodárstve.    

Z kremeňa sa vyrába kremík a karbid kremičitý. 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.   

Amorfná forma oxidu kremičitého (kremenné sklo), sa oproti bežným typom skla 

vyznačuje veľmi nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti. Táto vlastnosť umožňuje z neho 

vyrábať produkty, ktoré môžu byť vystavené veľkým tepelným zmenám. Najčastejšie sú to 

rôzne chemické nádoby a aparatúry. Zároveň v dôsledku transparencie kremenného skla pre 

ultrafialové svetlo, možno z neho vyrábať reakčné nádoby pre fotokatalýzu. Surovinou pre 

výrobu kremenného skla je najčastejšie žilný kremeň. Kremenné sklo vysokej čistoty sa 

používa pre výrobu optických káblov a elektrických izolátorov. Povlaky a tenké filmy na báze 

SiO2 sú povrchovými vrstvami na veľkom počte optických a elektronických súčiastok, ako aj 

bežných spotrebných produktoch (napr. okuliaroch).  
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Kremeň vysokej čistoty je východiskovou surovinou pre výrobu mimoriadne tvrdej 

látky, karbidu kremičitého SiC (karborundum). Vyrába sa v elektrických peciach zo zmesi 

kremenného piesku a koksu pri teplotách od 1600 do 2500 oC: 

 

SiO2  +  2 C  →  SiC  +  CO2 

 

Táto látka je odolná voči korózii kyslíkom, pretože ju možno pasivovať zahriatím nad 

teplotu 1000 oC, v dôsledku čoho sa vytvára povrchová vrstva oxidu kremičitého, zabraňujúca 

ďalšej oxidácii tohto materiálu. SiC sa používa ako abrazívna látka, pre výrobu nástrojov pre 

strojárenstvo, prekurzor pre výrobu konštrukčnej keramiky a polovodičov. Tenké vrstvy SiC, 

ako aj SiC vysokej čistoty, sa však zvyčajne pripravujú depozíciou z plynnej fázy 

(CVD metódou) alebo rozkladom organických zlúčenín kremíka.   

Významným produktom vyrábaným z jemnozrnného kremeňa alebo syntetického oxidu 

kremičitého sú kremičitany alkalických kovov. Najväčší význam má kremičitan sodný, ktorý 

sa pripravuje tavením uvedených látok s hydroxidom sodným alebo uhličitanom sodným:   

 

 SiO2  +  2 NaOH  →  Na2SiO3  +  H2O 

 SiO2  +  Na2CiO3  →  Na2SiO3  +  CO2 

 

Okyslením vodných roztokov kremičitanov alkalických kovov vzniká vo vode rozpustná 

kyselina tetrahydrogenkremičitá H4SiO4. Tá polymerizuje za vzniku nerozpustných 

amorfných látok. Variabilita ich vnútorných štruktúr je obrovská, čo sa využíva pri výrobe 

rôznych sorbentov pre analytické a separačné metódy. Tieto sorbenty sa líšia predovšetkým 

veľkosťou pórov a veľkosťou špecifického povrchu. Spektrum aplikácií produktov 

polymerizácie kyseliny kremičitej je však obrovské. Analógom niektorých týchto látok môžu 

byť v prírode opálové a rozsievkové horniny.      

  Výroba kremíka. Kremík sa vyrába z kremeňa s nízkym obsahom nečistôt. Výroba 

spočíva v redukcii oxidu kremičitého uhlíkom (uhlím, resp. dreveným uhlím): 

    

SiO2  +  C  →  Si  +  CO2 

 
Výroba sa uskutočňuje v elektrických oblúkových peciach pri teplote 1 900 oC.  
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Pri výrobe môže vznikať aj karbid kremičitý, avšak vhodnou voľbou podmienok 

a pomerov surovín, možno dosiahnuť jeho spätnú redukciu na kremík: 

 

2 SiC  +  SiO2  →  3 Si  +  2 CO 

 

 Získaný produkt s čistotou 96 až 99 hmot. % možno použiť pre metalurgické účely, 

avšak nepostačuje pre väčšinu moderných aplikácií v elektronike. Preto sa čistí metódou 

zonálneho tavenia. Táto metóda je založená na koncentrovaní nečistôt v tavenine a realizuje 

sa tak, že monokryštál v tvare tyče sa pomaly pohybuje cez úzku vyhrievanú zónu, v ktorej sa 

kremeň taví a nečistoty sa sústreďujú na jednom z jeho koncov. Alternatívou je pohyb 

vyhrievanej zóny pri fixovanej polohe monokryštálu. Metóda zonálneho tavenia je pomerne 

univerzálnou metódou pri získavaní veľmi čistých anorganických látok pre výrobu materiálov 

pre optiku, elektroniku a solárne články.   

Veľmi čistý kremík možno tiež získať rozkladom silánov, napríklad trichlórsilánu pri 

teplote 1 100 oC:  

 

2 HSiCl3  →  Si  +  2 HCl  +  SiCl4 

 

Použitie kremíka. Kremík je základným materiálom pri výrobe polovodičov, 

mikroprocesorov, solárnych fotovoltaických článkov a iných moderných elektronických 

a elektrotechnických výrobkov. Je tiež zložkou ocelí a zliatin s neželeznými kovmi, plastov, 

skiel a keramiky. Je zložkou termostabilných silikónových olejov, silikónových mazacích 

a vákuových tesniacich vazelín a silikónovej gumy. Zároveň sa z neho vyrábajú rôzne 

chemikálie, ako napríklad  veľká skupina organokremičitých zlúčenín silánov. Významnými 

látkami sú tiež silicidy, binárne zlúčeniny kremíka s kovmi. Z organických zlúčenín kremíka 

sa vyrábajú koloidné a jemnozrnné formy oxidu kremičitého, ktoré sú významnou zložkou 

veľkého počtu kozmetických a farmaceutických produktov a zároveň sa používajú ako 

aditívum do plastov. 
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Kasiterit 
SnO2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Obsah cínu v zemskej kôre možno hodnotiť ako  

nízky (2 ppm) a kasiterit je jeden z mála minerálov tohto prvku. Kasiterit je bezfarebný, 

hnedý alebo až čierny minerál. Vyskytuje sa v kryštalickej alebo celistvej forme. Tvorí sa 

v hydrotermálnych žilách a vyskytuje sa zvyčajne spolu s kremeňom, chalkopyritom 

a turmalínom.  

Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie ložiská tejto rudy sú v Malajzii, kde sa ťaží asi 

40 % celosvetovej ťažby. Veľké ložiská kasiteritu sa vyskytujú aj v Číne, Thajsku, Barme, 

Indonézii a Bolívii. V Európe sa kasiterit v minulosti ťažil napríklad v Anglicku a v Krušných 

horách (ČR, obec a hora Cínovec). 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa tento minerál vyskytoval len sporadicky, 

napríklad v Gemerskej Polome, Zlatej Idke a Poproči a nemal žiadne praktické využitie. 

Praktický význam minerálu. Kasiterit jedinou priemyselne využiteľnou rudou cínu. 

 

 

 
Roger Weller; http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/ 

 
Obr. 5. 16 Kasiterit 
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Výroba cínu. Celková ročná svetová produkcia cínu je približne 140 000 ton. Cín sa 

vyrába z kasiteritu v šachtových peciach redukciou koksom. Princíp metódy vyjadruje 

reakcia: 

 
SnO2  +  2 C  →  Sn  +  2 CO 

 
Pri tejto metóde značná časť cínu zostáva v troske v podobe kremičitanu vápenatého CaSiO3. 

Z nej možno cín získať redukciou oxidom vápenatým (nehaseným vápnom) a uhlíkom 

(koksom): 

 

SnSiO3  +  CaO  +  C  →  Sn  +  CaSiO3  +  CO 

 

Druhá metóda je tavenie so železom: 

 

SnSiO3  +  Fe  →  FeSiO3  +  Sn 

 

Použitie cínu. Najväčšie množstvo tohto kovu sa vo svete spotrebuje na pokovovanie 

železných plechov. Veľká časť z nich sa používa na výrobu plechoviek a kontajnerov pre 

potravinárske výrobky. V minulosti sa miesto dnešných hliníkových obalových fólií na tuhé 

potravinové produkty často používal práve cín. Fólie z neho sa nazývali staniol. Táto 

aplikácia bola pokračovaním niekdajších nádob na potraviny, ktoré boli vyrobené zo 

zliatin cínu. Zvyčajne obsahovali okolo 90 hmot. % cínu, takže sa zjednodušene označovali 

ako „cínové“.   

Cín je dnes zložkou mnohých zliatin, vrátane dentálnych amalgámov. Zliatina nióbu 

s cínom sa používa v supravodivých magnetoch. Cín je pájkovacím kovom, používaným  

v elektrických obvodoch, takže je súčasťou každého výrobku dnešnej spotrebnej elektroniky. 

Jeho teplota topenia je 232 oC. SnO2 sa tiež používa pri výrobe mliečneho skla, keramiky, 

bielych glazúr, leštiacich práškov a plynových senzorov. Zlúčeniny cínu sa používajú vo 

farbách, pigmentoch, plastoch a v pesticídoch.  
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Rutil, anatas, brookit  
TiO2 

 
 Stručná charakteristika minerálov. Rutil spolu s anatasom a brookitom tvoria tri 

polymorfné modifikácie oxidu titaničitého. Rutil má najčastejšie červenú alebo červenohnedú 

farbu a často sa nachádza v granitoch, pegmatitoch, rulách a kryštalických bridliciach. Anatas 

sa vyskytuje najmä v metamorfovaných a sedimentárnych horninách.  

 Najväčšie svetové ložiská. Väčšie výskyty anatasu sú napríklad v  USA, Brazílii, Nórsku 

a Alpách; rutil sa vyskytuje napríklad v USA, Rakúsku, Francúzsku, Švédsku a Taliansku. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku možno rutil nájsť iba v podobe mikroskopických 

kryštálov, napríklad v Revúcej, pri Tisovci, v Rači pri Bratislave, Rožňave a Vysokých 

Tatrách. Anatas sa spolu s brookitom vyskytoval v priemyselne nezaujímavých množstvách 

v migmatitoch pri Tisovci, Šobove pri Banskej Štiavnici, ale aj na iných miestach stredného 

Slovenska.  

Praktický význam minerálov. Z uvedených minerálov má praktický význam iba anatas, 

ako vedľajšia ruda titánu. 

 

 

   
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 17 Anatas na kremeni (vľavo) a čistý anatas (vpravo) 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 18 Bookit 

 
 
Pyroluzit  
MnO2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Mangán je 12. najrozšírenejším prvkom zemskej kôry 

a pyroluzit je jeden z mnohých minerálov tohto prvku. Je to matný čierny minerál, 

nachádzajúci sa v kusovej podobe alebo ako dendrit. Tvorí sa vo vysychajúcich jazerách, 

bažinách a na dne morí. Veľká časť mangánu sa nachádza vo veľkých hĺbkach na dne 

oceánov vo forme veľkých konkrécií, tvorených rôznymi minerálmi mangánu.  Predpokladá 

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

Najväčšie svetové ložiská. Pyroluzit sa ťaží predovšetkým v Južnej Afrike, Rusku, 

Austrálii, Gruzínsku, na Ukrajine, v Indii a v Brazílii. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa pyroluzit vyskytoval v ložiskách mangánových 

rúd spolu so psilomelánom Ba(H2O)4Mn10O20, napríklad v Lednických Rovniach, Kišovciach-

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

gemerskom Rudohorí. (Psilomelán je sivočierna mangánová ruda sedimentárneho pôvodu, 

tvorená zmesou rôznych oxidov mangánu.) Pyroluzit sa vyskytoval aj v Malých Karpatoch, 

pri Detve a na iných miestach. 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 19 Pyroluzit 

 
 

Praktický význam minerálu. Pyroluzit je najdôležitejšia mangánová ruda. Ďalšími 

minerálmi mangánových rúd sú oxidy pyroluzit MnO2, hausmanit Mn3O4, manganit 

MnO(OH), silikát braunit Mn7SiO12 a karbonát rodochrozit MnCO3. 

 Výroba mangánu.  Ročne sa vo svete vyrobí približne 5 miliónov ton mangánu. 

Vzhľadom na to, že mangán prednostne vytvára karbid trimangánu Mn3C, nie je možné na 

výrobu mangánu využiť redukciu uhlíkom, podobným spôsobom ako v mnohých iných 

prípadoch. Priemyselne sa preto mangán vyrába elektrolýzou roztoku síranu manganatého 

alebo chloridu manganatého. Zliatiny mangánu sa však vyrábajú práve redukciou uhlíkom. 

Tak sa pripravuje aj zliatina mangánu so železom – feromangán.     
Použitie mangánu. Mangán sa využíva v oceliarskom priemysle, ktorý spotrebuje 

takmer 90 % celkovej produkcie mangánu. Zliatina železa a mangánu sa označuje ako 

feromangánu; mangán je aj zložkou mnohých zliatin s Cu, Ni, Al, Sn a Pb. Mangán je 

súčasťou pigmentov určených pre keramiku, sklo a stavebné hmoty. Zároveň sa používa pre 

čírenie skla. MnO2 sa používa ako katalyzátor, oxidačné činidlo pri výrobe chlóru, brómu, 

výrobe dezinfekčnej látky manganistanu draselného KMnO4 (jej triviálne označenie je 

hypermangán), vysušovadiel, farieb a skla. MnO2 je súčasť suchých elektrických článkov. 

Oxid manganatý sa pridáva do hnojív a uhličitan manganatý je súčasťou niektorých 

keramických zmesí. 
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Columbit-(Fe) 
(Fe,Mn,Mg)Nb2O6 

 
Pyrochlór 
(Na,Ca)2Nb2(O,OH,F)7 
 

 

Stručná charakteristika minerálov. Columbit je čierny minerál, ktorý môže obsahovať 

prvok tantal. V minulosti sa columbit s obsahom tantalu nazýval tantalitom. Pyrochlór je 

zvyčajne hnedý a niekedy aj žltý minerál. V dôsledku tepelného rozkladu môže nadobúdať aj 

zelenú farbu. Oba minerály sa často nachádzajú v granitoch a pegmatitoch. 

Najväčšie svetové ložiská. Významné náleziská týchto minerálov sú napríklad 

v Kanade, Zaire, Nórsku, Rusku a USA. 

 Výskyt na Slovensku.  Pyrochlór sa síce vyskytuje napríklad v granitových pegmatitoch 

v Malých Karpatoch pri Bratislave, v Považskom Inovci a v Nízkych Tatrách, ale nemá 

žiaden praktický význam. Minerál columbit-(Fe) sa tiež nachádza na Slovensku  v podobnom 

geologickom prostredí, avšak tiež  nemá žiadne praktické využitie.  

Praktický význam minerálov. Oba minerály sú dôležitými rudami nióbu a tantalu. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 20 Pyrochlór 
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Výroba nióbu a tantalu. Niób sa vyskytuje okrem pyrochlóru aj v columbite a mineráli 

fergusonite (YNbO4). Získava sa prevedením materských minerálov na fluoroniobičnan 

draselný a následnou elektrolýzou jeho vodných roztokov. Druhá metóda je redukcia fluoridu 

niobičného sodíkom. V prípade, že sa niób a tantal vyskytujú spoločne, čo je prípad minerálu 

columbitu, je separácia oboch prvkov náročná. Z východiskovej suroviny sa pripraví roztok 

obsahujúci rozpustnejší K2NbOF5 a menej rozpustný K2TaF7. Postupnou kryštalizáciou sa 

tieto látky vzájomne oddelia. Niób možno získať z oxidu niobičného aluminotermickou 

redukciou: 

 

          3 Nb2O5  +  10 Al  →  6 Nb  +  5 Al2O3 

 

Tantal sa získa elektrolýzou z taveniny. 
 Použitie nióbu a tantalu. Približne 90 % svetovej produkcie tohto kovu sa využíva 

v hutníctve, najmä pre výrobu špeciálnych typov ocelí, napríklad pre plynové turbíny alebo 

chemické reaktory. Niektoré zliatiny nióbu sú supravodivé. Boridy oboch prvkov sa vo forme 

tenkých povlakov sa používajú pre zvýšenie mechanickej odolnosti rôznych kovových 

výrobkov alebo samostatne ako abrazívne a brúsne prášky. Oba boridy sú zároveň aj tepelne 

veľmi stabilnými látkami. V tantalových kondenzátoroch tvorí tantal elektródu a vrstva jeho 

oxidu je diaelektrikom.  

 
 
Uraninit 
UO2 
 

Stručná charakteristika minerálu. Koncentrácia uránu v zemskej kôre je okolo 1,8 ppm. 

Približne jedna desatina všetkých známych minerálov obsahuje prvok urán ako minoritnú 

prímes. Uraninit je však minerál s najvyšším obsahom tohto prvku. 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.  

Najväčšie svetové ložiská.  Ložiská tohto minerálu sú napríklad v Českej republike, 

Kanade, Rusku a Francúzsku.  
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Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa urán vyskytuje v oblasti urán – molybdén –

 medného zrudnenia pri Novoveskej Hute, kde sa v minulosti uránové rudy aj ťažili. Ďalšími 

lokalitami sú Jahodná pri Košiciach, Považský Inovec a v pohorí Kozie Chrbty (južne od 

Popradu). V nedávnej minulosti sa v niektorých lokalitách znova obnovili geologické 

prieskumné práce.  

Praktický význam minerálu. Popri carnotite K2(UO2)2(VO4)2·3H2O a autunite 

Ca(UO2)2(PO4)2·10–12H2O, je uraninit hlavnou uránovou rudou. Uraninit je tiež zdrojom 

rádia, ktoré však obsahuje vo veľmi nízkych koncentráciách.  

 Metódy výroby uránu. Urán obsahuje viac ako 500 minerálov, avšak z nich najväčší 

význam majú oxidy, vanadičnany, fosforečnany a niektoré iné minerály, ktoré vznikli 

zvetrávaním primárnych minerálov vyskytujúcich sa v uránových rudách. Prírodný urán 

pozostáva z 11 izotopov, z ktorých najväčší podiel pripadá na 238U (99,27 %). V poradí 

druhým izotopom s najvyšším zastúpením je 235U (0,72 %).  

 Pri separácii uránu sa v prvom stupni uránová ruda lúži kyselinou sírovou, kyselinou 

dusičnou alebo kyselinou chlorovodíkovou. Na odstránenie rozpustných zlúčenín Al, Fe, Co 

a Mn sa pridáva uhličitan sodný a hydroxid vápenatý. Tieto látky sa vyzrážajú a rozpustný 

uhličitan uranylo-sodný sa rozloží kyselinou chlorovodíkovou. Urán sa pridaním amoniaku 

vylúči ako (NH4)2U2O7 a následne sa termicky  prevedie na U3O8. Postupy získania oxidov 

uránu sa však môžu líšiť v závislosti na konkrétnom type použitej rudy. Pretože redukciu 

uránu uhlíkom komplikuje tvorba karbidov, urán sa redukuje alumotermicky hliníkom alebo 

po prevedení na fluorid uraničitý, vápnikom. Druhý spôsob vyjadruje reakcia:  

 

UF4  +  2 Ca  → 2 CaF2  + U 

 

V jadrových elektrárňach sa ako palivo najčastejšie využíva oxid uraničitý, ktorý sa 

získava pražením UO3 v redukčnej atmosfére. Často je však primárnou východiskovou látkou 

pre výrobu paliva fluorid uránový. Rozkladom v teplotnom intervale 200 až 700 oC 

a následnou reakciou s vodou, sa získa UO2F2. Reakciou s NH3 sa získa (NH4)2U2O7, ktorého 

tepelným rozkladom v redukčnej atmosfére vznikne UO2. Namiesto amoniaku možno použiť 

uhličitan amónny , pričom vzniká UO2CO3·2(NH4)2CO3. V oboch prípadoch sa UO2 získa 

redukciou zmesi vodnej pary a vodíka pri  teplote 500 až 600 oC. 

Použitie uránu. Urán sa používa predovšetkým ako jadrové palivo. Pre toto použitie sa 

obohacuje urán o izotop 235U. V jadrových elektrárňach sa ako palivo používajú pelety 

s tvarom valčeka s priemerom a výškou pohybujúcou sa približne na úrovni 10 mm. Vyrábajú 
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sa zvyčajne zmiešaním práškového UO2 s organickým pojivovým materiálom, následnou 

kompresiou zmesi na požadovaný tvar a finálnym odstránením organického podielu 

kalcináciou v inertnej atmosfére pri teplote približne 1800 oC. Základnou požiadavkou pri 

výrobe peliet je dosiahnutie vysokej mechanickej pevnosti, ktorá zaručuje odolnosť pri 

vysokých  prietokoch vody v primárnom okruhu jadrových reaktorov. Pelety sú vkladané do 

trubiek zo zliatiny zirkónu. Tieto trubky sú umiestnené v nerozoberateľných kazetách. 

Napríklad reaktor v jadrovej elektrárni v Mochovciach pracuje náplňou 42 ton jadrového 

paliva s obsahom 3,3 – 3,6 hmot. % izotopu 235U, ktoré je rozmiestnené v 249 palivových 

kazetách. Tepelná energia získaná z jednej pelety s hmotnosťou 5 g sa vyrovná tepelnej 

energii získanej spálením 400 kg kvalitného čierneho uhlia. Toto porovnanie je hlavným 

argumentom v prospech využívania jadrovej energie.     

Urán sa v minulosti vo forme rôznych zlúčenín využíval na farbenie skla, porcelánu a 

ako chemické činidlo. V súčasnosti je používanie uránu pre tieto účely veľmi obmedzené. 

Urán je východiskovou látkou pre výrobu explozívnej náplne jadrových zbraní a zároveň je 

zložkou prierazných striel v klasických delostreleckých nábojoch. Posledné použitie uránu je 

založené na využití vysokej kinetickej energie, ktoré strely dosahujú vďaka vysokej hustote 

uránu (19 g · cm-3). Pri náraze týchto striel na pancierovú stenu prekážky ju strely prerazia, 

pričom hmota nábojnice, obsahujúca vysoký podiel izotopu 235U sa triešti a kontaminuje 

široké okolie jej dopadu. Urán používaný v týchto strelách je vedľajším produktom pri 

obohacovaní uránu pre jadrové reaktory a jadrové zbrane.     

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 21 Uraninit 
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Korund 
Al2O3 
 

Stručná charakteristika minerálu. Korund je tvrdý minerál (9. stupeň Mohsovej 

stupnice tvrdosti), ktorý môže byť bezfarebný, avšak často má širokú paletu rôznych sfarbení. 

Najznámejšie drahokamové odrody sú zafír a rubín. Prvý je modrý a druhý je červený. 

Korund sa nachádza najčastejšie v metamorfovaných a vyvretých horninách s nízkym 

obsahom oxidu kremičitého. Vzniká chemickým zvetrávaním silikátov, najmä však 

zvetrávaním živcov. Ako tvrdý minerál s vysokou hustotou (cca 4 g · cm-3) sa koncentruje 

najmä v spodných častiach aluviálnych sedimentov.   

Najväčšie svetové ložiská.  Drahokamové ložiská korundu sú napríklad na Srí Lanke, 

Nigérii, Austrálii, Brazílii, Kolumbii, Mjanmarsku, Indii, USA, Rusku a Južnej Afrike. 

Najväčšími producentmi šedej horniny s vysokým obsahom korundu je Turecko a Grécko. 

Turecko vyťažilo v roku 2003 približne 15 mil. ton tejto horniny a Grécko 8 mil. ton. Hlavnou 

lokalitou ťažby v Grécku je ostrov Naxos. Ťažená hornina obsahuje okrem korundu aj spinely 

hercynit FeAl2O4 a  magnetit Fe3O4,  minerál rutil a aj niektoré iné.      

Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa nachádza na Slovensku na niekoľkých miestach, 

avšak je pomerne zriedkavý a nemá žiaden priemyselný význam. Vyskytuje sa napríklad 

v čadičoch v okolí Hajnačky a v kvarcitoch vo Vihorlate.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 22 Korund (červený minerál) 
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 Praktický význam minerálu. Prírodný korund sa vo významných množstvách ťaží iba 

na dvoch miestach na svete a v porovnaní so syntetickým korudnom, resp. inými syntetickými 

formami Al2O3, má veľmi obmedzené použitie. Väčšinou je iba zložkou stavebných 

materiálov (napr. betónu) a protišmykových drtí v cestných asfaltoch. Nedrahokamový 

korund sa tiež používa ako abrazívum do brúsnych a leštiacich materiálov, napríklad 

šmirgľových papierov a brúsnych a leštiacich pást.  

 Syntetický práškový oxid hlinitý je zložkou sklárskych zmesí a zmesí pre výrobu 

smaltov a glazúr. Tvrdosť a vysoká teplota topenia (2 500 oC) sú vlastnosti, pre ktoré je 

korund zložkou žiaruvzdorných materiálov. Všeobecne platí, že minerály s vysokým obsahom 

hliníka, sú významnou surovinou pre výrobu žiaruvzdorných materiálov. K týmto minerálom 

patrí predovšetkým gibbsit, bőhmit, diaspor a korund. Tepelná stabilita týchto minerálov sa 

zvyšuje v uvedenom poradí smerom zľava doprava. V tomto poradí sa pri zvyšovaní teploty 

transformujú cez rôzne medziprodukty až na konečnú fázu, ktorou je α-korund. Jeho  

štruktúru  tvoria hexagonálne usporiadané roviny AlO6 oktaédrov. Oceňovanou vlastnosťou 

tejto látky je, okrem už vyššie spomenutých vlastností, aj nízky koeficient teplotnej 

rozťažnosti, dobrá tepelná vodivosť a nízka chemická reaktivita. Korund patrí k tým 

minerálom, ktorých syntetické analógy našli tiež široké uplatnenie jednak už vo 

vymenovaných oblastiach a jednak v oblastiach úplne nových, napríklad v optike, 

elektrotechnike a elektronike. Najvýznamnejšie použitie rubínov v optike sú lasery. 

Z korundovej keramiky sa vyrába široké spektrum rôznych produktov, napríklad žiaruvzdorné 

rúrky a kelímky; táto keramika je  súčasťou nepriestrelných a pancierových štruktúr zbraní, 

vojenskej techniky a vojenských odevov. Automobilové výfukové katalyzátory sú 

deponované zvyčajne na keramických matriciach a zároveň samotné výfuky môžu mať  

vonkajšie povlaky z keramiky na báze korundu.    

 Výroba syntetického korundu je založená na spekaní práškovej formy oxidu hlinitého 

pri teplotách 1300  až 1600 oC. Práškový prekurzor Al2O3 sa získava tepelným rozkladom 

hlinitanu sodného, pripraveného alkalickým lúžením bauxitu.    
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Diaspor 
AlO(OH)   
 

Stručná charakteristika minerálu. Diaspor je bezfarebný, biely, sivastý, žltkastý až 

hnedý, priehľadný alebo priesvitný minerál. Zväčša sa však vyskytuje vo forme zrnitej alebo 

kusovej hmoty. Tvorí sa v premenených a vyvretých horninách ako produkt zvetrávania 

minerálov obsahujúcich hliník a kyslík. Diaspor, podobne ako korund, vzniká chemickým 

zvetrávaním živcov. Nachádza sa v ílových usadeninách spolu s bauxitom a ílovými 

minerálmi. Zároveň je jednou z troch zložiek bauxitu. Štruktúru minerálu ukazuje obr. 5. 24. 

Najväčšie svetové ložiská.  Významné náleziská diasporu sú v Japonsku, Rusku, Grécku  

a USA. 

Výskyt na Slovensku.  Veľmi známym európskym náleziskom čistého diasporu bola 

v minulosti Banská Belá; nález bol však zaujímavý iba z mineralogického hľadiska.  

Praktický význam minerálu. Horniny s vysokým obsahom diasporu sa používajú ako 

surovina pre výrobu žiaruvzdorných materiálov.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 23 Obrázok ukazuje vzácnu a netypickú formu diasporu  
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Goethit 
α-Fe3+O(OH) 
 

 Stručná charakteristika minerálu. Goethit je žltkastý, hnedý, prípadne až čierny 

minerál, ktorý vzniká zvetrávaním minerálov obsahujúcich železo, napríklad sideritu, pyritu a 

magnetitu. Štruktúru goethitu schématicky znázorňuje obr. 5. 24. 

Najväčšie svetové ložiská.  Známe ložiská goethitu sú v Anglicku, Rusku, Francúzsku, 

USA, Brazílii, Nemecku a Krušných horách. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa goethit vyskytuje vo väčších množstvách najmä 

v oxidačných zónach sideritových ložísk v Spišsko-gemerskom Rudohorí.  

Praktický význam minerálu. Goethit tvorí hlavnú zložku železnej rudy limonitu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5. 24 Štruktúry diasporu AlO(OH) a goethitu α-Fe3+O(OH) sú tvorené dvojitými 

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

 
 

Obr. 5. 25 Goethit  
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Manganit 
MnO(OH) 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Tento oceľovosivý, niekedy až čierny minerál, sa 

vyskytuje v nízkoteplotných hydrotermálnych žilách spolu s baritom, kalcitom, sideritom 

a pyrolusitom (oxidačný produkt manganitu).  

 Najväčšie svetové ložiská:  Nemecko, Anglicko, USA a Kanada. 

Výskyt na Slovensku. Manganit sa ako priemyselne nezaujímavá surovina vyskytovala 

v baniach v Železníku, Nižnej Slanej a Medzeve.  

Praktický význam minerálu. Manganit je druhotriedna mangánová ruda. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 26 Manganit 
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Brucit 
Mg(OH)2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Brucit je zväčša svetlý priehľadný minerál s bielym, 

sivým, bledozeleným, žltým alebo až hnedým sfarbením a matným alebo perleťovým leskom. 

Je dobre štiepateľný a vzniká v premenených vápencoch a kryštalických bridliciach ako 

produkt premeny minerálov bohatých na hliník. Vyskytuje sa zvyčajne spolu so serpentínom, 

dolomitom a magnezitom. Je často aj zložkou bauxitov. Štruktúra brucitu je tvorená 

paralelnými vrstvami Mg2+ iónov, obklopených OH- skupinami v oktaédrickej koordinácii. 

Táto štruktúra je označovaná ako brucitová vrstva a je súčasťou štruktúry niektorých ílových 

minerálov a syntetických anorganických látok.  

Najväčšie svetové ložiská.  Najznámejšie výskyty brucitu sú v USA, Kanade, Taliansku 

a Rusku. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa brucit nachádza iba v nepatrných množstvách 

v serpentinitoch pri Dobšinej a v Jaklovciach. 

Praktický význam minerálu. Brucit je surovinou pre žiaruvzdorné materiály a čiastočne 

aj pre výrobu kovového mangánu.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 27 Brucit 
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Obr. 5. 28 Štruktúra brucitu je tvorená paralelnými vrstvami 
Mg2+ iónov, obklopených OH- skupinami v oktaedrickej 

koordinácii 
 
 
 
 
Bőhmit 
AlO(OH) 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Bőhmit je biely, svetložltý alebo aj svetlozelený 

minerál.   

Praktický význam minerálu. Bőhmit sa samostatne vyskytuje iba veľmi vzácne, avšak 

spolu s gibbsitom a diasporom tvorí horninu bauxit, dôležitú surovinu pre výrobu hliníka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 5. 29 Vrstevnatú štruktúru bőhmitu γ-AlO(OH)  tvoria AlO4(OH)2 
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Gibbsit 
Al(OH)3 

 
Stručná charakteristika minerálu. Gibbsit je najčastejšie priehľadný biely, sivý, ružový 

alebo zelenkastý kryštalický minerál so skleným alebo perleťovým leskom. Je produktom 

hydrotermálneho zvetrávania minerálov bohatých na hliník.  

Najväčšie svetové ložiská. Gibbsit sa ako samostatný minerál vyskytuje pomerne 

zriedkavo, avšak najväčšie jeho akumulácie sa zhodujú s lokalitami ťažby bauxitu.    

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa gibbsit vyskytuje v oblasti Markušoviec. Tu sa 

nachádza v podloží bauxitov, kde vzniká ako produkt rozkladu silikátových minerálov. 

Uvedené ložisko nemá priemyselné využitie. 

Praktický význam minerálu. Gibbsit je významnou zložkou bauxitu. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 5. 30 Gibbsit 
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Bauxit 
  

Stručná charakteristika. Napriek tomu, že v rôznych publikáciách sa bauxit často 

zaraďuje medzi minerály, táto anorganická látka nespĺňa obvyklé kritériá pre jej zaradenia do 

skupiny minerálov. Bauxit je hornina s veľmi premenlivým zložením, ktorú zvyčajne tvorí 

zmes diasporu, gibbsitu, bőhmitu a hydratovaných oxidov železa. Farba bauxitov je biela, 

šedivá, žltá, prípadne červená. Môže to byť sypká, spevnená alebo celistvá látka. Bauxit je 

produktom zvetrávania rôznych hlinitokremičitanov v tropických a subtropických 

podmienkach. 

Najväčšie svetové ložiská. Veľké ložiská bauxitu sú v Austrálii, na Jamajke, Brazílii, 

Rusku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Číne, USA, Ghane a v minulosti bolo veľké ložisko  

aj Maďarsku. 

Výskyt na Slovensku. U nás sa bauxit vyskytuje iba v priemyselne nezaujímavých 

množstvách, napríklad na vrchu Mojtín pri Trenčíne a v Markušovciach pri Spišskej Novej 

Vsi. 

Praktický význam minerálu. Bauxit je najdôležitejšia hliníková ruda.  

 

 

  
 

Obr. 5. 31  Bauxit  
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Metódy výroby hliníka. Hliník je v zemskej kôre najrozšírenejším kovom a celkovo 

tretím najrozšírenejším prvkom na Zemi (8,1 hmot. %). V prírode sa vyskytuje v podobe 

veľkého počtu minerálov, pričom z hľadiska hmotnostného zastúpenia sú najvýznamnejšie 

silikáty. Problémom je, že tieto minerály nemožno využiť na výrobu hliníka, pretože 

ekonomické náklady na separáciu tohto prvku z nich sú mimoriadne vysoké. Súvisí to 

predovšetkým s vysokou energiou väzieb hliníka v polymérnych štruktúrach silikátov.  

Ročná produkcia hliníka z bauxitu predstavuje cca 20 miliónov ton. Asi rovnaký podiel 

hliníka sa získava z recyklovaných surovín. Bauxit je jedinou priemyselne využívanou 

surovinou pre výrobu hliníka. Výroba pozostáva z dvoch hlavných krokov. Prvým je výroba 

čistého oxidu hlinitého, druhým je elektrolytická separácia hliníka. V prvom kroku sa z 

bauxitu odstraňuje oxid kremičitý a oxid hlinitý. Pre tento účel sa využíva žíhanie bauxitu 

s uhličitanom sodným alebo zahrievanie s koncentrovaným vodným roztokom hydroxidu 

sodného. V oboch prípadoch vzniká roztok hlinitanu sodného, z ktorého vykryštalizuje 

nežiaduce železo v podobe hydroxidu železitého a kremík v podobe kremičitanu  

hlinitosodného. Tento červený kal sa z roztoku odstráni filtráciou a stáva sa všeobecne 

známym odpadom závodov na výrobu hliníka. Z čistého roztoku hlinitanu sodného sa 

pôsobením plynného CO2 vylúči hydroxid hlinitý: 

 

2 [Al(OH)4]-  + CO2  →  2 Al(OH)3  +  CO3
2-  + H2O 

 

Alternatívou k tomuto postupu je pridanie malého množstva Al(OH)3) k roztoku hlinitanu 

sodného. Elektrolýza čistého oxidu hlinitého prebieha v tavenine kryolitu Na3[AlF6] pri 

teplotách 935 až 965 oC.  Pri elektrolýze vzniká kyslík, ktorý oxiduje uhlíkové elektródy za 

vzniku CO a CO2, ale zároveň aj fluorid uhličitý CF4. Elektrolýza oxidu hlinitého je 

najrizikovejším krokom výroby hliníka, pretože je spojená s možnosťou úniku rozkladných 

produktov kryolitu. Ukážkou nezvládnutia tohto problému bola  v minulosti výroba hliníka v 

Žiari nad Hronom, ktorá mala za následok katastrofálnu kontamináciu blízkeho aj 

vzdialenejšieho okolia závodu. Problémy súvisiace s niekdajšou výrobou hliníka v Žiari nad 

Hronom sa riešia doteraz.   
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Použitie hliníka. Asi 85 % svetovej produkcie bauxitu sa spracováva na kovový hliník. 

Hliník je druhý najpoužívanejší kov po železe. Jeho prednosťou je nízka hustota (2,7 g · cm-3) 

a odolnosť voči korózii, ktorá je spôsobená samovoľnou pasiváciou povrchu hliníka vrstvou 

oxidu hlinitého. Používa sa predovšetkým ako ľahký konštrukčný materiál v stavebnom 

a strojárenskom priemysle. Zároveň má široké uplatnenie ako obalový materiál, napríklad 

v potravinárskom priemysle (alobal). Medzi moderné kovové materiály patrí penový hliník, 

ktorý môže mať nižšiu hustotu ako voda. Zároveň je hliník dobrým elektrickým vodičom 

a preto nahrádza meď v elektrických vedeniach. Používa sa aj pri výrobe farieb, náterových 

hmôt a chemikálií (napr. Al(CH3COO)3  a KAl(SO4)2 ·12H2O).  

Tenké vrstvy hliníka sú najpoužívanejšími reflexnými vrstvami v bežných zrkadlách,  

ale aj v zrkadlách astronomických teleskopov a rôznych prístrojov. Zároveň sa hliník používa 

pri výrobe pórovitých stavebných materiálov, napr. pórobetónov. Technológia výroby sa 

zakladá na reakcii práškového hliníka s hydroxidom vápenatým (nehaseným vápnom) 

a vodou, pri ktorej sa uvoľňuje vodík, vytvárajúci vakantné priestory v stavebnej hmote: 

 

6 Al  +  3 Ca(OH)2  +  24 H2O  → 3 CaO · Al2O3 · 6H2O  + 9 H2 

 

Zväčšenie objemu stavebnej hmoty predstavuje asi 30 %. Výsledkom je zníženie 

hmotnosti stavebných dielcov a výrazné zlepšenie termoizolačných vlastnosti stavebného 

materiálu. Negatívum je zvýšenie nasiakavosti vodou a zníženie mechanickej pevnosti 

materiálu. 
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Limonit 
 

Stručná charakteristika minerálu. Podobne ako bauxit, aj limonit sa často uvádza 

v odbornej literatúre ako minerál. Jedná sa však o horninu veľmi premenlivého zloženia, 

tvorenú predovšetkým hydratovanými oxidmi železa. Najčastejšie obsahuje minerály goethit, 

hematit, lepidokrokit a jarosit (KFe3+
6(SO4)4(OH)12). Obsahuje asi 35 až 40 hmot. % železa. 

Limonit je žltá, hnedá až čierna amorfná hmota so skleným alebo matným leskom. Vzniká 

v oxidačných zónach iných rúd železa.  

Najväčšie svetové ložiská.  Limonit sa vo veľkých množstvách ťaží napríklad na Kube, 

vo Venezuele, v Brazílii, Angole, Kongu, Indii a v Nemecku. 

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa limonit v minulosti hojne vyskytoval najmä 

v baniach v Spišsko-gemerskom Rudohorí a v Nízkych Tatrách. Typickými lokalitami, 

v ktorých sa limonit aj ťažil, boli Poráč, Rudňany, Medzev, Drnava a Železník. Vyskytoval sa 

aj na ložisku magnezitov v Podrečanoch.  

Praktický význam minerálu. Limonit je dôležitá železná ruda. Jej kvalita je niekedy 

znížená prímesami fosforu a chrómu.  

 

 

 
 

Obr. 5. 32 Limonit  
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6. KARBONÁTY A NITRÁTY 
 
Karbonáty sú veľmi rozšírené minerály, tvoria hlavnú zložku mnohých sedimentárnych 

hornín. Mnohé z karbonátov sú dôležitými priemyselnými surovinami, ktoré sa ťažia  

v obrovských množstvách. Sú to zároveň dôležité stavebné a keramické suroviny. Niektoré 

z nich sú surovinami pre výrobu žiaruvzdorných materiálov alebo pre výrobu rôznych prvkov, 

napríklad železa, zinku, bária, horčíka a mangánu. 

 Nitráty tvoria malú skupinu zriedkavých, vo vode rozpustných minerálov, ktorých 

výskyt sa obmedzuje iba na niekoľko málo arídnych oblastí. Najvýznamnejším zástupcom 

nitrátov je minerál nitratín (NaNO3). Najdôležitejšie karbonáty a nitráty ukazuje tab. 6. 1. 

 

 
Tab. 6. 1. Významné minerály skupiny karbonátov a nitrátov 

 
Kalcitová skupina 
(hexagonálne štruktúry) 
Kalcit             CaCO3  
Magnezit        MgCO3   
Siderit            FeCO3  
Rodochrozit   MnCO3  
Smithsonit      ZnCO3  
 
Aragonitová skupina 
(ortorombické štruktúry) 
Aragonit        CaCO3  
Witherit         BaCO3   
Ceruzit           PbCO3  
Stroncianit     SrCO3  

 
Dolomitová skupina 
(hexagonálne štruktúry) 
 
Dolomit         CaMg(CO3)2  
Ankerit          Ca(Fe2+, Mg, Mn2+)(CO3)2   
 
Monoklinické karbonáty 
s  OH- skupinami 
 
Malachit        Cu2CO3(OH)2  
Azurit            Cu3(CO3)2(OH)2  
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Kalcit 
CaCO3 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Vápnik je piatym najrozšírenejším prvkom na Zemi. 

Je distribuovaný vo veľkom počte rôznych minerálov a hornín, pričom kalcit je jeho hlavným 

zástupcom. Kalcit je jeden z najrozšírenejších minerálov na zemi. Vyskytuje vo vyvretých, 

sedimentárnych aj metamorfovaných horninách, avšak typickým prostredím sú preň horniny 

sedimentárne a metamorfované. Je hlavnou zložkou vápencov a mramorov. Jemnozrnná 

forma vápenca sa nazýva krieda. 

Existuje asi 300 odrôd kalcitu. Často je bezfarebný, priesvitný alebo priehľadný, môže 

však byť aj biely, šedivý, čierny. Sfarbený môže byť aj do červena, žlta, zelena, hneda alebo 

do modra. I keď kalcit vytvára kryštály, vlákna a aj hľuzovité útvary, najčastejšie sa vyskytuje 

ako celistvý.  

Najväčšie svetové ložiská.  Kalcit je natoľko rozšírený minerál, že významných lokalít 

jeho ťažby je mnoho. Najznámejšie miesto výskytu transparentných dvojlomých kalcitov je 

Island.   

Výskyt na Slovensku. Veľké vápencové lomy sú napríklad v Rohožníku pri Stupave, 

Nitre, Novom Meste nad Váhom, v blízosti Púchova a vo Včelároch a Olcnave na východnom 

Slovensku. Mineralogicky zaujímavé exponáty kalcitu boli nájdené v andezitových lomoch 

pri Tlmačoch a Slanci, v čadičoch pri Banskom Studenci a vo vápencových lomoch 

v Gombaseku a v Ladcoch. Najväčšie kryštály kalcitu sa našli pri razení cestného tunela pri 

Stratenej v Slovenskom raji. 

Praktický význam minerálu. Kalcit je významnou nerudnou surovinou. Využíva 

predovšetkým pri výrobe vápna, cementu a stavebných hmôt. Základom výroby tvrdnúcich  

stavebných pojív je termický rozklad kalcitu pri teplote 1100 - 1200 oC: 

  

CaCO3  →  CaO  +  CO2 

 

V niektorých prípadoch, napríklad pri výrobe vápna, sa okrem vápenca môže použiť aj 

dolomit. Rozklad prebieha podľa rovnice: 

 

  CaCO3 · MgCO3  →  CaO  +  MgO  +  2 CO2 

 

Teplota kalcinácie je v tomto prípade  900 až 1000 oC. 
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Z hľadiska objemu výroby je v súčasnosti najdôležitejším produktom cement. Z vyššie 

uvedenej reakčnej schémy vidno, že cementárne sú zároveň aj najväčšie podniky produkujúce 

oxid uhličitý. Tento plyn je jednak reakčným produktom rozkladnej reakcie kalcitu a jednak 

produktom oxidácie palív, ktoré sú potrebné na dosiahnutie teploty rozkladu tohto minerálu. 

Na druhej strane, je celková bilancia oxidu uhličitého, týkajúca sa samotného kalcitu, takmer 

nulová, pretože pri aplikácii cementu a vápna dochádza pri ich tvrdnutí ku spätnej väzbe 

oxidu uhličitého. Táto reakcia je podstatou vytvrdzovania uvedených  stavebných hmôt: 

 

CaO  +  CO2      →        CaCO3 

 

Hasené vápno je tradičný pojivový materiál používaný v stavebníctve. Vzniká zo zmesi 

oxidu vápenatého a vody:   

 

CaO  +  H2O      →  Ca(OH)2 

 

Jeho tvrdnutie je spôsobené interakciou so vzdušným oxidom uhličitým:  

 

Ca(OH)2  +  CO2      →        CaCO3  +  H2O 

 

Zvetrávanie stavebných materiálov na báze kalcitu je spôsobené tvorbou 

bis(hydrogénuhličitanu) vápenatého pôsobením CO2 prítomného vo vode: 

 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 

 

K spätnému vyzrážavaniu CaCO3 dochádza pri poklese koncentrácie oxidu uhličitého: 

 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 

 

Obe reakcie sa podieľajú aj na obrovskom rozsahu transportu vápnika v prírode. 

Reprezentatívnou ukážkou tohto deja je vznik jaskýň vo vápencoch.  

Z hľadiska objemu výroby je v súčasnosti najvýznamnejším sofistikovaným produktom 

vyrábaným z vápenca cement. Termín cement zahrňuje pomerne širokú paletu rôznych látok, 

ktoré sú vyrábané podobnými technologickými postupmi. Hlavnou surovinou pre ich výrobu 

je vápenec (70 až 80 %) a niektoré hlinitokremičité horniny (20 – 30 %), reprezentované 
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predovšetkým ílmi (menej slieňmi alebo bridlicami). Okrem hlavných zložiek môže surovina 

obsahovať aj do 5 hmot. % iných (korekčných) prísad, ktorými sú najmä kremenný piesok,  

železná ruda a niektoré typy priemyselných odpadov. Zloženie východiskových zmesí sa 

často vyjadruje v podobe zastúpenia oxidu vápenatého, oxidu kremičitého, oxidu hlinitého 

a oxidu železitého. Jedná sa o fiktívne zložky, pretože oxidy uvedených prvkov sa ako 

samostatné zlúčeniny v cementárskych surovinách zvyčajne nenachádzajú, resp. ich obsah je 

v nich veľmi nízky. Vzájomný pomer uvedených oxidov výrazným spôsobom ovplyvňuje 

také vlastnosti cementu ako napr. rýchlosť tuhnutia, veľkosť hydratačného tepla, pevnosť  a 

všeobecne jeho mechanické vlastnosti. Uvedené suroviny sa melú a následne sa vypaľujú 

v rotačných peciach. Tieto pece sú asi 150 m dlhé mierne naklonené rúry s priemerom 2 až 

3,5 m obložené šamotovou výmurovkou. Na jednom konci sa pridáva do pece surovina a na 

druhom konci je horák spaľujúci uholný prach, zemný plyn, vykurovacie oleje alebo mazut. 

Na nižšie položenom konci s horákom vypadáva z pece vypálená surovina (slinok). Teplota 

v peci dosahuje až 1500 oC. Ochladený slinok sa následne melie spolu so sadrovcom (do 

3 hmot %) na jemný konečný produkt s požadovanou distribúciou veľkosti častíc. Hlavnou 

zložkou najrozšírenejšieho portlandského cementu sú kalcium silikáty a kalciumalumináty, 

ktoré sú produktom reakcie vznikajúceho oxidu vápenatého s hlinitokremičitanmi.  

Kalcit, ako hlavná zložka vápenca, sa používa aj pri výrobe železa. Tu je troskotvornou 

prísadou, ktorá sa tepelne rozkladá na oxid vápenatý a následne s kremeňom, resp. silikátmi, 

tvorí trosku: 

CaCO3  →  CaO  +  CO2 

CaO  +  SiO2  →  CaSiO3 

  

 Kalcit je zároveň aj dôležitou chemickou surovinou, z ktorej sa vyrábajú bieliace 

a pracie prípravky. Používa sa v gumárenskom, sklárskom a keramickom priemysle. 

V potravinárskom priemysle sa používa najmä pri rafinácii cukru. Jemne mletý kalcit slúži 

ako pôdny kondicionér upravujúci pH hodnoty pôdy. V poľnohospodárstve je jeho využitie  

pomerne široké. Využíva sa tiež ako filtračný a bieliaci materiál, aditívum do rôznych 

materiálov a v malej miere aj pri výrobe žiaruvzdorných materiálov. Čisté a priehľadné formy 

kalcitu sa používajú v optike. 
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Obr. 6. 1  Transparentná forma kalcitu  
 
 
 

 
 

Obr. 6. 2 Vápenec 
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Výroba vápnika. Vápnik je zložkou mnohých minerálov, avšak jeho najväčšia časť je 

sústredená v kremičitanoch, karbonátoch, síranoch a fosforečnanoch (uvedené v klesajúcom 

poradí). Okrem toho je aj vo forme vodných roztokov v prírodných vodách. Vzhľadom na 

jeho vysoké zastúpenie v zemskej kôre, sú možnosti jeho separácie veľmi široké. Čistý 

kovový vápnik sa však najčastejšie získava elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého. 

Prekurzor pre túto výrobu možno získať z väčšiny vyššie spomenutých minerálov.   

Použitie vápnika. Vápnik sa používa predovšetkým pri hutníckej výrobe mnohých 

kovov, kde plní funkciu redukčného činidla viažuceho kyslík. Zároveň je aj zložkou mnohých 

zliatin. K dôležitým zlúčeninám vápnika patrí acetylid vápenatý CaC2 (komerčne nazývaný 

karbid vápenatý). Jeho reakciou s vodou sa pripravuje acetylén – východisková látka pre 

prípravu mnohých organických zlúčenín.  

 

 
Aragonit 
CaCO3 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Aragonit je v bežných atmosférických podmienkach 

menej stabilnou formou uhličitanu vápenatého a preto je aj menej rozšírený. Aragonit vytvára 

predĺžené prizmatické kryštály, ale môže byť aj kvapľovitý, vláknitý alebo koralovitý. Je to 

priehľadný alebo priesvitný minerál so skleným leskom; môže byť bezfarebný, biely, sivý, 

žltkastý, zriedkavejšie zelený, modrý alebo fialový. Najčastejšie vzniká za nízkych teplôt 

v blízkosti zemského povrchu, takže ho nachádzame v oxidačných zóna rudných ložísk, 

v dutinách vápencových pohorí a tiež v povrchových vápencových lomoch ako minoritný 

minerál. 

Najväčšie svetové ložiská.  Najväčšie ložiská aragonitu sú v Nemecku, Španielsku a na 

Sicílii. 

Výskyt na Slovensku. Slovenské výskyty aragonitu sú časté, avšak majú iba 

mineralogický význam. Aragonity sa nachádzajú napríklad na sideritových ložiskách 

v Spišsko-gemerskom rudohorí, v Španej Doline a v mnohých vápencových lomoch. 

V minulosti asi najznámejší nález aragonitu bol v roku 1840 v Španej Doline, keď sa v šachte 

Mária našla aragonitová drúza veľká takmer šesť metrov. Hlavná časť tejto drúzy je 

v zbierkach Mineralogického kabinetu vo Viedni. V súčasnosti najznámejší výskyt aragonitu 

na Slovensku je v Ochtinskej aragonitovej jaskyni.  
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Praktický význam minerálu. Vzhľadom na relatívne nízke zastúpenie aragonitu, 

v porovnaní s kalcitom, má iba veľmi obmedzený praktický význam. Ten spočíva v jeho 

spoločnom využití s kalcitom v ťažených vápencoch. 

 

 

 
 

Obr. 6. 3 Aragonit   
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Witherit  
BaCO3   
 
  
 Stručná charakteristika minerálu. Witherit je zvyčajne biely, bezfarebný, žltý, hnedý 

alebo zelený minerál, vznikajúci v nízkoteplotných hydrotermálych žilách.  

Najväčšie svetové ložiská. Najvýznamnejšie lokality jeho ťažby sú v Anglicku, 

Francúzsku, Japonsku a Turkménsku.     

Výskyt na Slovensku. Witherit sa v priemyselne nevyužiteľných množstvách nachádzal 

vo Vyšnej Boci a v Nižnej Slanej. 

Praktický význam minerálu. Je to po barite druhý najvýznamnejší minerál bária. Ťaží sa 

vo výrazne menšom rozsahu ako barit. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 6. 4 Witherit 
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Stroncianit 
SrCO3  
 
 Stručná charakteristika minerálu. Obsah stroncia v zemskej kôre je relatívne vysoký 

(375 ppm), čo súvisí s častým primárnym výskytom minerálov stroncia vo vulkanických 

horninách. Odkiaľ sa zvetrávaním dostáva aj do zrnitých sedimentárnych hornín.  

Stroncianit je bezfarebný, sivý, zelený, hnedý alebo červenkastý minerál, vytvárajúci 

ihličkovité alebo kopijovité kryštály. Vzniká v nízkoteplotných hydrotermálnych žilách. Často 

sa nachádza aj v celistvej alebo zrnitej podobe.  

 Najväčšie svetové ložiská: Čína, Mexiko, Nemecko, USA, Kórea, Španielsko, USA.   

Výskyt na Slovensku. Stroncianit je na Slovensku veľmi zriedkavý a z hľadiska 

využitia aj úplne bezvýznamný minerál. Našiel sa napr. v antimonitových baniach v Dúbrave 

(v Nízkych Tatrách).   

Praktický význam minerálu. Stroncianit je spolu s celestínom najvýznamnejším 

minerálom stroncia. Väčší priemyselný význam má však stroncianit. Spoločná svetová ťažba 

rúd s obsahom oboch minerálov predstavuje približne 140 000 ton ročne.      

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 6. 5 Stroncianit  
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 Výroba stroncia. Stroncium sa získava pražením a následnou redukciou oxidu 

strontnatého hliníkom: 

 

3 SrO + 2 Al → 3 Sr + Al2O3 

 

Redukcia prebieha vo vákuu. Stroncium sa tiež získava elektrolýzou taveniny chloridu 

strontnatého s prídavkom chloridu draselného. 

 Použitie stroncia. Najvýznamnejšou aplikáciou stroncia je rafinácia zinku. Používa sa 

tiež pri výrobe feritových keramických magnetov, zubných pást a ako aditívum a pigment do 

rôznych materiálov. Ešte v nedávnej minulosti sa používalo stroncium pri výrobe skiel do 

klasických farebných televízorov, založených na vychyľovaní katódových lúčov. Stroncium 

vo forme SrO tvorilo významnú časť hmotnosti týchto obrazoviek (približne 8 hmot. %), kde 

plnilo funkciu látky absorbujúcej röntgenové žiarenie. Začiatok používania SrO na čelnej 

strane obrazoviek sa datuje od roku 1970 a skončilo s nástupom LCD a plazmových 

televízorov. Dusičnan strontnatý je obvyklou zložkou zábavnej pyrotechniky a munície. 

Perspektívnym sa ukazuje použitie optických materiálov s obsahom stroncia s vysokým 

indexom lomu. Izotop 90Sr je nebezpečným beta žiaričom pochádzajúcim z výbuchov 

jadrových zbraní.   
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Magnezit 
MgCO3 

 
Stručná charakteristika minerálu. Zemská kôra obsahuje asi 2 hmot. % horčíka, ktorý 

sa nachádza hlavne v dolomite a magnezite a v podstatne nižších množstvách aj v mineráloch 

kieserite MgSO4·H2O, epsomite MgSO4·7H2O, bischofite MgCl2·6H2O, karnalite 

MgCl2.·KCl·6H2O a v niektorých silikátoch, napr. zo skupiny sepentínu. Vo vodách morí 

a oceánov je horčík v poradí štvrtým prvkom s najvyšším zastúpením. To je jeden z dôvodov, 

prečo sa veľká časť tohto kovu získava práve z morskej vody.  

Magnezit vytvára klencové kryštály, ale často sa vyskytuje aj v celistvej, šupinkovej, 

vláknitej alebo zrnitej podobe. Je to biely biely, šedivý, žltý alebo hnedý minerál. Vyskytuje 

sa v hydrotermálnych žilách, premenených horninách a aj usadeninách.  

Najväčšie svetové ložiská. Veľké svetové ložiská magnezitu sú v Číne, Turecku, 

Grécku, Poľsku, Rusku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. 

Výskyt na Slovensku. Slovenské ložiská magnezitu patria k najväčším v Európe. Z tohto 

dôvodu aj výroba žiaruvzdorných materiálov má u nás veľkú tradíciu. Významné boli ložiská 

v Podrečanoch, Brádne, Ochtinej, v Košiciach, Kokave a v Mútniku. V Lubeníku a Jelšave sa 

magnezit stále ťaží a spracováva.  

 

 

 
 

Obr. 6. 6  Magnezit  
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Praktický význam minerálu. Magnezit je vo všeobecnosti mimoriadne významná 

nerudná surovina, avšak pre Slovenskú republiku je najvýznamnejšou domácou nerudnou 

surovinou. Najväčší význam má magnezit ako surovina pre výrobu žiaruvzdorných 

materiálov. Hlavnou zložkou týchto materiálov je oxid horečnatý. Vyrába sa vysokoteplotnou 

karbonizáciou magnezitu: 

 

MgCO3  →  MgO  +  CO2 

 

Rozklad prebieha v teplotnom intervale 500 až 700 oC. Magnezit sa využíva aj ako 

zdroj horčíka pre chemický priemysel. Ďalšie využitie magnezitu je v medicíne a farmácii. 

Výroba horčíka. V minulosti sa magnezit používal tiež na výrobu kovového horčíka; 

dnes sa však horčík získava predovšetkým z morskej vody.  

Použitie horčíka. Hustota horčíka je nízka (1.74 g.cm -3) a preto sa využíva najmä 

v ľahkých konštrukčných materiáloch. Zliatiny horčíka sa uplatňujú okrem iných oblastí aj 

v leteckom priemysle a kozmických projektoch. V metalurgii železa a ocele sa horčík vyžíva 

ako kov viažuci síru. Zároveň sa horčík používa pri výrobe čistého uránu a tiež ako redukčné 

činidlo. V minulosti sa horčíkové platne používali v tlačovom priemysle. Horenie horčíka na 

vzduchu sa v minulosti využívalo na osvetľovanie interiérov pri fotografovaní. Speleológovia 

tento spôsob využívajú dodnes pri fotografovaní veľkých podzemných priestorov. Vysoká 

intenzita svetla horiaceho horčíka sa hojne využíva aj v pyrotechnike.      
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Siderit 
FeCO3 

 
Stručná charakteristika minerálu. Siderit je bledožltý, sivý a niekedy až čierny minerál. 

Vytvára klencové kryštály, ale často má aj celistvú alebo zrnitú podobu. Nachádza sa 

v hydrotermálnych žilách a vyskytuje sa aj v usadených horninách spolu s ílovým materiálom.    

Najväčšie svetové ložiská.  Siderit sa ťaží sa na mnohých miestach, napríklad v Európe 

sú veľké ložiská v Rakúsku, Nemecku a vo Veľkej Británii. 

Výskyt na Slovensku.  Sideritové ložiská boli na Slovensku hojné a v minulosti boli aj 

intenzívne ťažené. Najvýznamnejšie ložiská boli v Spišsko-gemerskom rudohorí. Najznámej-

šie sideritové bane boli v minulosti v Rudňanoch, Slovinkách, Smolníku, Nižnej Slanej, 

Gelnici, Železníku a v baniach v okolí Rožňavy. Najväčšie ťažené ložisko sideritu bolo 

v nedávnej minulosti Rudňanoch. Ťažba bola zastavená začiatkom deväťdesiatych rokov 

minulého storočia. Posledná ťažba sideritu na Slovensku bola v Nižnej Slanej. Ťažená 

surovina sa termicky spracovávala v neďalekom závode. Peletizovaný rudný koncentrát sa 

dodával železiarňam v Košiciach (bývalé VSŽ, teraz US Steel). Ťažba bola zastavená v roku 

2008. Koncom roka 2010 bolo oznámené, že ťažba a spracovanie sideritu budú opätovne 

obnovené. Siderit v Nižnej Slanej obsahoval aj minerál ankerit Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2. 

Menšie výskyty sideritu boli v Nízkych Tatrách, Veporských vrchoch a v Tribeči. 
Praktický význam minerálu. Siderit je dôležitou železnou rudou. 

  

 
 

Obr. 6. 7 Siderit  
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Smitsonit  
ZnCO3 
 

Stručná charakteristika minerálu. Smitsonit je šedivý, zelený, modrý, ružový alebo žltý 

minerál. Vyskytuje predovšetkým v oxidačných zónach s inými minerálmi zinku, najmä so 

sfaleritom a zinkitom.   

 Najväčšie svetové ložiská:  Mexiko, Austrália, Taliansko, Nemecko a Zambia. 

 Výskyt na Slovensku. Najvýznamnejšie výskyt tohto minerálu boli Ardovo pri Plešivci, 

magnezitová baňa pri Jelšave a Ochtiná. Všetky miesta boli iba mineralogickými lokalitami.  

Praktický význam minerálu. Smitsonit je menej významnou zinkovou rudou. Ťažil sa 

najmä v minulosti.   

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 6. 8 Smitsonit 
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Dolomit 
CaMg(CO3)2 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Dolomit je veľmi rozšírený minerál, ale zároveň 

dolomit je aj označením pre horninu s vysokým obsahom tohto minerálu. Dolomit tvorí 

hlavnú zložku celých pohorí. Môže byť hlavným horninotvorným minerálom, alebo minoritná 

zložka vápencov, mramorov a bridlíc. Vo všeobecnosti sa môže vzájomný obsah vápnika 

a horčíka v karbonátoch kontinuálne meniť, takže jasnú hranicu medzi kalcitom a dolomitom 

je ťažké stanoviť. Dolomit vytvára bezfarebné, biele, šedivé, ružové alebo hnedé klencové 

kryštály, avšak tie sú dosť vzácne. Typický dolomit je celistvý alebo aj zrnitý minerál.    

Najväčšie svetové ložiská. Veľké svetové ložiská sú napríklad v USA, Mexiku, 

Brazílii, Švajčiarsku, Taliansku a Namíbii. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa dolomit ťaží na mnohých miestach. 

Priemyselne významné ložiská sú napríklad v Malých Kršteňanoch, Lúke nad Váhom, v Šuji 

pri Žiline, v Rakši, Kraľovanoch, Ratkovskej Suchej, Ochtinej a v  Jelšave.  

Praktický význam minerálu. Dolomit je významná nerudná surovina. Využíva  sa ako 

stavebný a dekoračný kameň a pridáva sa aj do cementu. Jeho obsah v surovine pre výrobu 

cementu je však obmedzený hranicou približne 4 hmot. %. Z dolomitu sa môže vo vákuových 

peciach pri teplote 1 200 oC vyrábať aj horčík. Tento kov sa však získava predovšetkým 

z morskej vody a z magnezitu. Dolomit sa používa aj v sklárskom a keramickom priemysle. 

 

 

 
 

Obr. 6. 9 Dolomit  
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Ceruzit 
PbCO3 

 
Stručná charakteristika minerálu. Ceruzit vytvára bezfarebné alebo biele tabuľkovité 

kryštály; vyskytuje sa aj v kompaktnej a zrnitej podobe. Obsah nečistôt môže spôsobovať 

sivé, zelenkasté alebo modré sfarbenie. Tvorí sa vo zvetraných častiach rudných žíl. Vzniká 

najmä zvetrávaním galenitu.  

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

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa vyskytujú iba mineralogické nálezy ceruzitu. 

Bolo ho možno nájsť v baniach v okolí Banskej Štiavnice, častejšie však vo Vyhniach. 

Pomerne hojný bol výskyt ceruzitu v antimonitových ložiskách v Nízkych Tatrách a v Ardove 

pri Plešivci. 

Praktický význam minerálu. Ceruzit je dôležitá olovená ruda. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 6. 10 Ceruzit 
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Azurit 
Cu3(CO3)2(OH)2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Azurit je bežne sa vyskytujúci minerál. Nachádza sa 

najmä na ložiskách medených rúd. Spolu s malachitom patrí medzi najrozšírenejšie minerály 

medi. Je azúrovomodrý alebo tmavomodrý, často so skleným leskom. Azurit je oxidačným 

produktom zvetrávania iných minerálov medi. 

Najväčšie svetové ložiská. Azurit je málo významnou rudou, ktorej výskyt sa zvyčajne 

kryje s lokalitami výskytu hlavných medených rúd. Najcennejšie mineralogické nálezy azuritu 

pochádzajú z Francúzka, USA, Grécka, Austrálie a z veľkých ložísk medených rúd v Čile. 

Výskyt na Slovensku.  V súčasnosti ho možno nájsť na Slovensku na mnohých haldách 

po ťažbe rúd, napríklad v Pieskoch a Richtárovej pri Starých Horách, Smolníku, Gelnici, 

Rudňanoch a inde. 

Praktický význam minerálu. Azurit je minoritná medená ruda ťažená spolu hlavnými 

minerálmi medi. 

 

 
 

 
 

Obr. 6. 11 Azurit 
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Malachit 
Cu2CO3(OH)2 

 
Stručná charakteristika minerálu. Malachit je bežný zelený minerál, vyskytujúci sa 

v oxidačných zónach ložísk medených rúd. Je častejší ako azurit. Nachádza sa vo forme 

ihličkovitých kryštálov, hroznovitých agregátov alebo povlakov. 

 Najväčšie svetové ložiská.  Najznámejšie ložisko malachitu sa v minulosti nachádzalo 

na Urale; v súčasnosti je vyťažené. Ďalšie veľké náleziská malachitu sú Austrálii, Kongu, 

Čile, USA a vo Francúzku a v Nemecku. 

Výskyt na Slovensku. U nás sa tento minerál vyskytuje hojne, ale má iba mineralogický 

význam. Cenné mineralogické nálezy pochádzajú zo Španej Doliny a iných lokalít v okolí 

Banskej Bystrice, Rožňavy, ale aj iných miest. Spolu s azuritom možno malachit nájsť na 

mnohých haldách po ťažbe medených rúd.  

Praktický význam minerálu. Malachit je minoritná medená ruda, ktorá sa neťaží 

samostatne, ale iba ako súčasť hlavných medených rúd. Samostatné ložiská malachitu sa 

využívajú predovšetkým pre ťažbu dekoračného kameňa. 

 

 
 

 
 

Obr. 6. 12 Malachit  
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Nitratín  
NaNO3 
 

 Stručná charakteristika minerálu. Koncentrácia dusíka v zemskej kôre je 20 ppm, čo 

možno hodnotiť ako nízku koncentráciu. Na druhej strane dusík je plyn s najvyšším 

zastúpením v zemskej atmosfére (78.084 obj. %), čo znamená jeho dobrú dostupnosť pre 

priemyselné metódy jeho separácie.  

Nitratín je popri nitrite (KNO3) najvýznamnejším minerálom zo skupiny nitrátov.  

Štruktúrou sú podobné karbonátom, na rozdiel od nich sú však pomerne vzácne. Nitratín je 

minerál bez výrazného sfarbenia. Je bezfarebný, biely alebo žltkastý. Ako rozpustná látka sa 

vyskytuje najčastejšie v arídnych (suchých, bezvodých) oblastiach. 

Najväčšie svetové ložiská.  Najvýznamnejším ložiskom nitratínu je čílska púšť Atacama.   

Výskyt na Slovensku. Významné výskyty tohto minerálu neboli zaznamenané.   

Praktický význam minerálu. Vzhľadom na veľmi obmedzený počet ložísk nitratínu, 

nemá v súčasnosti tento minerál veľký priemyselný význam. Nitratín sa v minulosti používal 

predovšetkým na výrobu čierneho pušného prachu a neskôr aj ako hnojivo. (Pozn.: Čierny  

pušný prach je síce zmes dusičnanu draselného, uhlíka a síry v látkovom pomere 2:3:1, avšak 

namiesto dusičnanu draselného sa v niektorých krajinách používal dusičnan sodný).) 

Syntetický dusičnan sodný, ktorý sa pripravuje neutralizáciou kyseliny dusičnej uhličitanom 

sodným, má však široké použitie v najmä potravinárskom priemysle, pyrotechnike, pri výrobe 

výbušnín a keramických glazúr a zároveň ako hnojivo.  

Na rozdiel od veľmi obmedzeného významu minerálov skupiny nitrátov, význam 

syntetických analógov týchto minerálov je z hľadiska ich priemyselného významu 

mimoriadny. 

Výroba dusíka.  Dusík je jeden z mála prvkov, ktoré sa nezískavajú z ťažených 

minerálov. Získava sa destiláciou alebo inými separačnými metódami zo vzduchu.  

Použitie dusíka. Samotný dusík sa používa ako chladiaci plyn. Priemyselne 

najdôležitejšími primárnymi dusíkatými látkami sú amoniak a kyselina dusičná. Významné 

konečné dusíkaté produkty sú hnojivá, výbušniny a široká paleta organických látok pre rôzne 

použitie. V potravinárskom priemysle sa dusíkaté látky používajú ako konzervačné 

prostriedky. 
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7. BORÁTY 
 

 Priemerná koncentrácia bóru v zemskej kôre je 10 ppm. Tento prvok je distribuovaný 

najmä v borátoch. Túto skupinu reprezentuje približne 100 minerálov. Boráty, podobne ako 

kremičitany, majú polymérnu štruktúru. Jej základom je BO3 skupina, ktorá môže vytvárať 

reťazce, vrstvy a izolované skupiny, obsahujúce jeden alebo viac základných jednotiek. 

Mnohé z borátov sú rozpustné vo vode a preto sa na zemskom povrchu vyskytujú najmä 

v arídnych oblastiach. Boráty sú niekedy zložkou vôd prameňov, vyvierajúcich v oblastiach 

s vulkanickou činnosťou. Najrozšírenejším minerálom tejto skupiny je bórax 

Na2B4O5(OH)4 · 8H2O, menej rozšírené sú minerály boracit (Mg,Fe)3B7O13Cl, kolemanit 

CaB3O4(OH)3 · H2O, ulexit NaCaB5O6(OH)6 · 5H2O a kernit Na2B4O6(OH)2 · 3H2O. Všetky 

minerály sú biele, bezfarebné alebo šedivé.  

Najväčšie svetové ložiská.  Boráty sa ťažia predovšetkým v Turecku, Rusku, USA, 

Argentíne, Čile a v Číne (v Tibete). Celková svetová ťažba borátov sa odhaduje na 2 milióny 

ton ročne.   

Výskyt na Slovensku. Tieto minerály sa v podobe priemyselne využiteľnej suroviny 

u nás nevyskytujú a ani mineralogické nálezy nie sú známe. 

Praktický význam minerálov. Boráty sú hlavnou primárnou surovinou pre výrobu látok 

s obsahom bóru. Tieto minerály sa zvyčajne spracovávajú na oktahydrát tetrahydroxo-

pentaoxotetraboritanu sodného (bórax) alebo na  kyselinu trihydrogenboritú (v prírode jej 

zodpovedá minerál sassolit). Obe látky sú východiskovými surovinami pre výrobu ďalších 

produktov.  

 Výroba bóru. Bór sa vyrába redukciou oxidu boritého práškovým horčíkom alebo 

hliníkom: 

 

B2O3  +  3 Mg  →  2 B  + 3 MgO 
 

B2O3  +  2 Al  →  2 B  +  Al2O3 

 
 

Produktom týchto reakcií je bór, ktorého štruktúra je tvorená zoskupením dvanástich atómov 

bóru do tvaru dvadsaťstenu. Výsledný produkt je takmer vždy znečistený boridmi.  
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Čistý bór sa pripravuje redukciou prchavých halogenidov vodíkom pri vysokých teplotách: 

 

2 BCl3 →  2 B  + 3 Cl2 
 

 

Termický rozklad chloridu boritého prebieha na rozžeravenom volfrámovom vlákne za 

neprístupu vzduchu. Veľmi čistý bór pre výrobu polovodičov sa získava termickým 

rozkladom diboránu B2H6. 

  

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 7. 1 Minerál bórax 

 

 

 Použitie bóru. Priemyselne najdôležitejšou látkou bóru je syntetický analóg bóraxu 

Na2[B4O5(OH)4] · 8H2O. Jeho chemický názov je oktahydrát tetrahydroxo-pentaoxotetra-

boritanu sodného. Je to biela kryštalická látka. Vo vode je dobre rozpustná. Má mnoho 

použití, avšak najvýznamnejšia je výroba detergentov a bieliacich prostriedkov. Zároveň sa 

používa pri výrobe sklenených tepelnoizolačných vláknitých materiálov. Bór sa používa aj pri 

výrobe niektorých typov skiel, veľmi pevných vlákien, často využívaných v kozmickom 

priemysle. Bór je zložkou mnohých anorganických aj organických chemikálii. Látky 

obsahujúce bór sa používajú ako konzervačné prostriedky pre potraviny a farmaceutické 

produkty. Z nehrdzavejúcej ocele s prísadou bóru sú vyrobené regulačné tyče v reaktoroch 

jadrových elektrární, určené pre spomalenie štiepnej reakcie buď počas bežnej prevádzky 
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elektrárne alebo v prípade potreby zastavenia jej činnosti. Toto využitie je založené na 

vysokej absorbcii neutrónov bórom. Zároveň sa bór vo forme kyseliny trihydrogenboritej 

nachádza aj vo vode primárneho okruhu jadrových reaktorov. Napriek tomu, že rozpustnosť 

tejto kyseliny vo vode je za bežných podmienok nízka, v dôsledku vysokej teploty tejto vody 

(222 oC – 297 oC) sa jej rozpustnosť výrazne zvyšuje. Absorbcia neutrónov bórom sa využila 

aj pri sanácii následkov havárii jadrových elektrární v Japonsku v marci roku 2010. 
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8. SULFÁTY, CHRÓMANY, VOLFRÁMANY A MOLYBDÉNANY 

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

minerály. Táto skupina obsahuje jednak hydratované a bezvodé soli, ako aj podvojné 

a zmiešané soli. Tradičné mineralogické triedenie ich delí na dve skupiny: baritovú skupinu 

a skupinu hydratovaných a bázických síranov.  

Sulfáty sú pomerne rozšírené minerály. Najčastejšie sa vyskytujúce minerály sú 

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

sfarbené. Takými sú napríklad chalkantit CuSO4·5H2O a kyanotrichit 

Cu2+
4Al2(SO4)(OH)12·2H2O, ktoré sú modré,  brochantit Cu2+

4(SO4 (OH)6) je zelený a langit 

Cu4[(OH)6SO4]·H2O je modrozelený. Niektoré sulfáty sú dôležité priemyselné suroviny.  

Chrómany sú pomerne vzácne minerály a sú väčšinou intenzívne sfarbené. Vzhľadom 

na ich nízke zastúpenie v zemskej kôre, nemajú veľký praktický význam. Chróm sa preto 

získava z iných minerálov. 

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

intenzívne sfarbené. Priemyselne významné sú minerály ferberit FeWO4, hübnerit MnWO4, 

scheelit CaWO4 a stolcit PbWO4.   

          Výber nadôležitejších minerálov skupín sulfátov, chrómanov, volfrámanov 

a molybdénanov ukazuje tab. 8. 1. 

 

 
 

Tab. 8. 1 Dôležité sulfáty, chrómany, volfrámany a molybdénany 
 

 

Bezvodé sírany 

Barit BaSO4 

Celestín SrSO4 

Anglesit PbSO4 

Anhydrit CaSO4 

 

Hydratované a zásadité sírany 

Sadrovec CaSO4 · 2H2O 

Antlerit Cu2+
3SO4(OH)4 

Alunit  KAl3(SO4)2(OH)6 
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Anhydrit 
CaSO4 

 
Stručná charakteristika minerálu. Anhydrit je prevažne biely alebo sivý minerál. Nie je 

natoľko rozšírený ako dihydrát síranu vápenatého (sadrovec). Vytvára tabuľkové alebo 

prizmatické kryštály, ale má aj celistvý, zrnitý alebo vláknitý habitus. Vyskytuje sa zvyčajne 

spolu s dolomitom, kalcitom, sadrovcom, halitom a sylvitom.  

Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská anhydritu sú vo Švajčiarsku, Rakúsku, Poľsku 

a Taliansku. 

Výskyt na Slovensku. U nás sa nachádza najmä v okolí Gemerskej Novej Vsi, kde 

vytvára vrstvy hrubé niekoľko sto metrov. Ďalšie výskyty anhydritu sú napríklad v ložiskách 

sadrovca v Mlynkách, Dedinkách a pri Starých Horách. 

Praktický význam minerálu. Anhydrit je dôležitou nerudnou surovinou. Tento minerál 

sa používa najmä v papierenskom priemysle, ako pôdne aditívum, ako látka využívaná na 

zmäkčovanie vody. Pridáva sa tiež do zmesí na výrobu cementov a v malej miere 

sa v minulosti používal aj na výrobu kyseliny sírovej. 

 

 

 
 

Obr. 8. 1 Anhydrit  
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Sadrovec 
CaSO4 · 2H2O 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Sadrovec je najrozšírenejší minerál zo skupiny 

síranov. Vytvára veľmi rôznorodé kryštály. Často sa vyskytuje aj v celistvej, zrnitej 

a vláknitej podobe. Je biely, sivý, ale môže byť aj sfarbený do modra alebo do červena. Veľmi 

jemnozrnná celistvá varieta sadrovca sa nazýva alabaster a zvyčajne je bezfarebná, svetlosivá 

alebo biela. Sadrovec sa bežne sa vyskytuje v sedimentárnych horninách, kde vznikal 

odparením vody z  vodných roztokov síranu vápenatého. Sadrovec môže vznikať aj 

zvetrávaním anhydritu a tiež zvetrávaním sulfidov. Preto je veľmi rozšírený v rudných 

ložiskách a vyskytuje sa aj na haldách po vyťažení rúd. Sadrovec sa často vyskytuje aj 

v ílovitých horninách. V púštnych oblastiach tvorí obrovské naviate duny a krásne biele 

piesky. Sadrovec  je  vo výnimočných prípadoch aj hlavnou zložkou vôd niektorých jazier, 

napríklad v južnej Austrálii. 

 Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská sadrovca sú USA, Austrálii, Kanade, 

Francúzsku, Taliansku, Ukrajine a v Rusku. 

 Výskyt na Slovensku. Na území Slovenska je niekoľko výskytov sadrovca. 

V súčasnosti sa ťaží hlbinným spôsobom v Novoveskej Hute 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. 

 

 

 
 

Obr. 8. 2 Sadrovec 
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Obr. 8. 3 Typická sadrovcová hornina ťažená v Novoveskej Hute 
 

 

Praktický význam minerálu. Sadrovec je dôležitá nerudná surovina. Tento minerál je 

hlavnou surovinou pre výrobu sadry (hemihydrát síranu vápenatého), ktorá má mimoriadne 

široké využitie v stavebníctve. Vyrábajú sa z nej napríklad omietky a sadrokartónové stavebné 

dielce. Vo všetkých spomenutých aplikáciách sa využíva spätná hydratácia hemihydrátu 

síranu vápenatého na dihydrát. Výroba sadry je založená na termickej dehydratácii sadrovca: 

  

2 CaSO4 · 2H2O  →  2 CaSO4 · 0,5H2O + 3 H2O 

 

Uvedená reakcia prebieha už pri teplotách nad 120 oC, pričom k úplnej dehydratácii na 

bezvodý síran dochádza pri teplote nad 170 oC. (K rozkladu síranu vápenatého na oxid 

vápenatý a oxid siričitý dochádza až pri teplotách nad 1000 oC.) Hemihydrát síranu 

vápenatého sa zvyčajne expeduje v práškovej forme a po zmiešaní s vodou vytvrdne 

v dôsledku spätnej hydratácie: 

  

2 CaSO4 · 0,5H2O  +  3 H2O  →  2 CaSO4 · 2H2O 

 

 Tento princíp tepelného rozkladu sadrovca a jeho spätného vytvrdenia bol známy už od 

čias Rímskej ríše. Pretože sadrovec je mäkký minerál, vytvrdnutý sadrový odliatok možno 
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rozbiť bez veľkých ťažkostí. To sa využíva napríklad pri snímaní sadrových obväzov, 

používaných pre fixáciu fraktúr v medicíne alebo pri odlievaní kovov s nízkou teplotou 

topenia. Pre použitie v medicíne sa spotrebuje asi polovica celkovej svetovej ťažby sadrovca. 

Tento minerál sa pridáva aj do portlandského cementu a používa sa tiež v keramickom 

priemysle. Zo sadrovca sú zhotovené aj odlievacie  formy pre nízkotaviteľné kovy. 

 

 

Anglesit 
PbSO4 

 
 Stručná charakteristika minerálu. Anglesit je minerál s tabuľkovitými alebo 

prizmatickými kryštálmi. Taktiež sa vyskytuje zrnitý, celistvý alebo kompaktný. Je biely, žltý, 

zelený alebo bezfarebný. Vzniká najčastejšie zvetrávaním galenitu. 

Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská tohto minerálu sú v USA, Austrálii, 

Maroku, Anglicku, Nemecku a Sardínii. V minulosti anglesit ťažili najmä Rimania 

v Anglicku. Tento minerál bol hlavným dôvodom pre inváziu rímskych vojsk do Anglicka 

(v r. 43 p.n.l.). V olovených baniach vtedy pracovalo približne 40 000 otrokov, ktorí 

saturovali vysokú spotrebu olova v Rímskej ríši. To sa vtedy používalo najmä na vodovodné 

trubky a výrobu plechov na strechy domov a palácov.   

Výskyt na Slovensku.  Na Slovensku sa anglesit v minulosti neťažil a ani sa teraz 

neťaží. Mineralogické nálezy boli  tiež pomerne vzácne.   

Praktický význam minerálu. Anglesit je popri galenite druhá najdôležitejšia olovená 

ruda. 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 4 Anglesit 

 
 
 
Barit 
BaSO4 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Prvok bárium má v zemskej kôre vysoké zastúpenie. 

S koncentráciou 0,04 hmot. % zaujíma v poradí 13. miesto hneď za mangánom (s približne 

s polovičnou koncentráciou). Najrozšírenejšími formami bária v prírode sú barit a witherit 

BaCO3.  

Barit je pomerne rozšírený minerál. Je priehľadný alebo priesvitný, bezfarebný, biely, 

sivý alebo hnedý. Tento minerál má pozoruhodne vysokú hustotu (4,5 g.cm-3), na základe 

ktorej ho možno odlíšiť od minerálov s podobným vzhľadom. Hustota baritu je približne 

dvojnásobná ako hustota sadrovca. Barit môže byť kryštalický, celistvý, vláknitý a časté sú aj 

jeho agregáty. Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách v asociáciách s rudami striebra, medi, 

olova, kobaltu, mangánu, antimónu a železa. Nachádza sa tiež vo vápencových žilách.  

Najväčšie svetové ložiská. Veľké ložiská baritu sú v USA, Kanade, Nemecku, Anglicku, 

Francúzsku, Španielsku, Indii, Českej republike a Rumunsku. 

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa barit nachádzal v najväčšom množstve v Spišsko-

gemerskom Rudohorí, v menších množstvách sa vyskytoval v Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre 
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a Malých Karpatoch.  Donedávna sa ťažila v Rudňanoch baritovo-sideritovo-ankeritová ruda. 

Barit sa ťažil aj v nedaľekom Poráči. 

Praktický význam minerálu. Barit je najvýznamnejšou surovinou pre výrobu bária. Aj 

keď witherit – druhá dôležitá surovina tohto prvku – sa vyskytuje vo svete na niekoľkých 

miestach v ťažiteľných množstvách, výrazne prevláda barit. Ročne sa ťaží asi 6 miliónov ton 

tohto minerálu.   

Veľká časť baritu sa používa vo výplachových suspenziách pri vrtných banských 

prácach. Barit zvyšuje hustotu týchto suspenzií a tým zároveň aj ich hydrostatický tlak. Tlak 

suspenzie na steny vrtu zabraňuje ich zavaleniu, zároveň však tieto suspenzie znižujú trenie 

medzi vrtnou hlavicou a horninou a  zabezpečujú tiež transport horniny na povrch. Mletý barit 

je tiež aditívom používaným vo farbách, náterových hmotách, v papierenských produktoch, 

gume, plastoch a textile.  

Silná absorpcia RTG žiarenia bária v BaSO4 sa využíva pri výrobe absorpčných 

omietok, určených pre rádiologické pracoviská a pri príprave suspenzií, používaných pri 

röntgenovom vyšetrení žalúdka. I keď bárium je toxický prvok, vzhľadom na veľmi nízku 

rozpustnosť BaSO4, má barit pomerne široké využitie Pre niektoré z vyššie uvedených 

aplikácii sa využívajú syntetické analógy tohto minerálu. 

 

 

 

 
 

Obr. 8. 5  Barit ťažený v Poráči 
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Výroba bária. Tento prvok sa vyrába redukciou oxidu bárnatého pomocou ferosilícia. 

Redukcia prebieha pri teplote 1 200 oC. Oxid bárnatý sa získava tepelným rozkladom 

uhličitanu bárnatého: 

  

BaCO3   → BaO  +  CO2 

 

Druhý spôsob výroby bária je založený na elektrolýze chloridu bárnatého.   

Použitie bária. Spomedzi zlúčenín bária má najväčší význam už spomenutý síran 

bárnatý, a to buď vo forme spracovaného baritu alebo ako syntetická látka. Niektoré soli bária 

sa používajú v pyrotechnických produktoch a sklárskom priemysle. 

 
 
Celestín 
SrSO4 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Celestín je kryštalický minerál, ktorý môže byť aj 

celistvý, vláknitý alebo zrnitý. Je bezfarebný, biely, žltý, hnedý, červený, zelený alebo modrý. 

Celestín – podobne ako barit – má vysokú hustotu (4 g . cm-3). V sedimentárnych horninách 

sa nachádza najmä v pieskovcoch, vápencoch a dolomitoch. Zriedkavo sa vyskytuje 

v hydrotermálnych žilách; v takýchto prípadoch je najčastejšie spolu s kremeňom. Je častou 

prímesou evaporitických minerálov. 

 Najväčšie svetové ložiská.  Celková ročná ťažba celestínu predstavovala začiatkom 

tohto tisícročia necelých 400 000 ton. Najväčšia bola v tom čase v Mexiku, Španielsku 

a Turecku. Všetky tri krajiny sa podieľajú na svetovej ťažbe tohto minerálu viac ako 99 %.  

Výskyt na Slovensku. Na Slovensku sa tento minerál vyskytoval jedine v Španej 

Doline, odkiaľ pochádzajú aj cenné mineralogické nálezy.  

Praktický význam minerálu. Celestín je spolu so stroncianitom (SrCO3) dôležitou 

rudou stroncia.  
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Obr. 8. 6 Celestín 
 
 
 
Chalkantit 
Cu2+SO4 · 5H2O 
 

Stručná charakteristika minerálu. Chalkantit je modrý, vo vode rozpustný minerál. 

Vzniká zvetrávaním iných minerálov medi, najmä však chalkopyritu. Syntetická látka 

s rovnakým zložením sa označuje triviálnym názvom modrá skalica. Zo štruktúrneho hľadiska 

jej zodpovedá vzorec [Cu(H2O)4]SO4 ·H2O, a jej názov je monohydrát síranu tetra-

akvameďnatého. 

Najväčšie svetové ložiská. Tento minerál sa vyskytuje iba v arídnych oblastiach ťažby 

medených rúd. 

Výskyt na Slovensku. Na území Slovenska sa vyskytoval iba v podobe mineralogických 

nálezov. Najznámejšími lokalitami bola Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Kremnica, Špania 

Dolina a Smolník. 

Praktický význam minerálu. Chalkantit je vzhľadom na zriedkavý výskyt – v podobe 

ťažiteľných množstiev – iba málo významnou medenou rudou.  
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 7 Chalkantit 

 
 
Scheelit  
CaWO4 
 
Stolzit 
PbWO4 

 

Stručná charakteristika minerálov. Priemerný obsah volfrámu v zemskej kôre je nízky 

(1,5 ppm). Vo všeobecnosti sa tento prvok vyskytuje najmä s rudami cínu a molybdénu.  

Scheelit je biely, žltý, hnedý alebo zelený minerál. Stolzit je šedivý, oranžový alebo 

zelený minerál s dipyramidálnymi alebo tabuľkovitými kryštálmi. Oba minerály sa vyskytujú  

najmä v pegmatitoch, granitoch a kremenných žilách. 

Najväčšie svetové ložiská volfrámových rúd. Tieto rudy sú napríklad v Číne, Rusku,  

Bolívii, Peru, Kórei, Thajsku a Austrálii. Celková ročná ťažba sa odhaduje na 40 000 ton 

rudy.  

Výskyt na Slovensku. Scheelit bol v minulosti rozšíreným minerálom v baniach v okolí 

Pezinka a Perneku, kde sa vyskytoval spolu s pyritom, kremeňom a stibnitom. Známe sú   

jeho výskyty aj v baniach Nízkych Tatier. Nachádzal sa tiež aj na mnohých iných miestach, 

avšak nemal žiaden priemyselný význam. Stolcit sa na Slovensku nevyskytoval.   
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Praktický význam minerálov. Scheelit je hlavnou rudou volfrámu, stolcit spolu 

s ferberitom a hübneritom sú ďalšími dôležitými suroviny pre výrobu volfrámu.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/   

 
Obr. 8. 8 Scheelit na kremeni 

 
 
 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 9 Stolcit    
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Výroba volfrámu. Priemyselne sa volfrám získava z vyššie uvedených volfrámanov 

konverziou na volfráman sodný: 

 

(Fe,Mn)WO4  +  Na2CO3  →  Na2WO4  +  (Fe,Mn)CO3 
 
Následne sa k produktu pridá kyselina sírová: 

 

Na2WO4  +  H2SO4  →  WO3  + Na2SO4  +  H2O 

 

Z oxidu volfrámového sa čistý kov získa v podobe prášku redukciou vodíkom. Prímes železa 

vo východiskovej rude spôsobuje, že výsledný produkt je v podobe zliatiny ferovolfrámu, 

ktorá obsahuje asi 75 hmot. % volfrámu. Problém výroby a spracovania volfrámu spočíva 

v tom, že vzhľadom na jeho vysokú teplotu topenia, je nutné používať také techniky 

spracovania, ktoré nevyžadujú roztavenie tohto kovu. Sú založené na lisovaní prášku kovu pri 

vysokých tlakoch a následnom zahriatím na teplotu 2500 oC. Pri tejto teplote, ktorá je takmer 

1000 oC pod teplotou tavenia volfrámu, dochádza k čiastočnému nataveniu vzájomne 

susediacich častíc prášku. Pretože pri týchto teplotách okamžite reaguje volfrám s kyslíkom, 

je nutné zabezpečiť ochrannú atmosféru, ktorá zabraňuje oxidácii kovu. Podobné problémy sa 

vyskytujú aj pri výrobe a spracovaní molybdénu. Volfrám sa môže pripraviť aj termickým 

rozkladom chloridu volfrámového na žeravom volfrámovom vlákne.       

Použitie volfrámu. Volfrám je predovšetkým významnou zložkou vysokotvrdých ocelí. 

Používa sa tiež v osvetľovacej technike; v klasických žiarovkách je monokryštál volfrámu 

s hrúbkou niekoľko stotín milimetra. Karbid volfrámu W2C, sa používa na výrobu rezacích 

nástrojov a aj ako mimoriadne odolné abrazívum. Volfrám sa používa v elektródach pri 

oblúkovom zváraní, v elektronických obvodoch, mikročipoch a obrazovkách s kvapalnými 

kryštálmi.  
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Ferberit 
Fe2+WO4 

 
Hübnerit  
MnWO4 
  
 Stručná charakteristika minerálov. Ferberit je zvyčajne čierny minerál vytvárajúci 

sploštené kryštály klinovitého tvaru. Hübnerit je žltohnedý, červenohnedý alebo čierny 

minerál s prizmatickými sploštenými kryštálmi; obsahuje často aj malé množstvo ferberitu. 

Oba minerály sa vyskytujú v granitických pegmatitoch a hydrotermálnych žilách a 

v minulosti sa zvykli spoločne označovať ako volframit.   
Najväčšie svetové ložiská minerálov: USA, Peru, Portugalsko, Rumunsko Japonsko, 

Južná Kórea a Rwanda.     

 Výskyt na Slovensku. Oba minerály boli na Slovensku veľmi zriedkavé a bez 

praktického významu. Hübnerit sa vyskytoval v antimónových žilách v blízkosti Chyžného 

(obec juhovýchodne od Revúcej). Ferberit sa spolu s hübneritom sa vyskytovali v ložisku 

kasiteritu v Hnilčíku a v Gemerskej Polome. Ferberit bolo možné v malých množstvách nájsť 

v antimónovej bani v blízkosti Mníšku nad Hnilcom.   
 Praktický význam minerálov. Oba minerály patria k priemyselne dôležitým rudám 

volfrámu. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 10 Ferberit 
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Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 11 Hübnerit 
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Wulfenit 
PbMoO4   
 

 Stručná charakteristika minerálu. Wulfenit je zriedkavý červený, žltý alebo oranžový 

minerál s kryštálmi platničkovitého tvaru. Vyskytuje sa v oxidačných zónach ložísk olova 

a molybdénu.  

Najväčšie svetové ložiská:  Čína, Mexiko, USA, Slovinsko a Zambia. 

Výskyt na Slovensku. Tento minerál sa na Slovensku vyskytoval iba v podobe mikrosko-

pických kryštálikov. Nález pochádza z Valaskej Belej a nemal žiaden praktický význam.   

Praktický význam minerálu. Wulfenit patrí k molybdénovým rudám, avšak jeho význam 

je popri hlavnej surovine molybdenite MoS2, veľmi malý.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 8. 12 Wulfenit 
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9. FOSFÁTY, ARZENÁTY A VANADÁTY 
 
 Väčšina z týchto minerálov je zriedkavá. Výnimkou je iba apatit, ktorý  sa vyskytuje 

vo všetkých typoch hornín, ale ťažia sa predovšetkým jeho sedimentárne ložiská. Skupina 

fosfátov a vanadátov zahrňuje niektoré minerály, ktoré sú surovinami pre niektoré vzácne 

prvky. Arzenáty a vanadáty sú zvyčajne výrazne sfarbené minerály. Výber dôležitých  

minerálov skupiny fosfátov, arzenátov a vanadátov ukazuje tab. 9.1. 

 

 
Tab. 9. 1 Prehľad významných minerálov skupiny fosfátov, arzenátov a vanadátov 

 
Trifylit           Li(Fe2+,Mn)PO4 

Litiofilit         Li(Mn2+,Fe)PO4 

Monazit         (Ce,La,Y,Th)PO4 

 
Apatitová skupina 

Fluórapatit       Ca5(PO4)3F 

Pyromorfit       Pb5(PO4)3Cl 

Vanadinit         Pb5(VO4)3Cl 

Erytrit              Co3(AsO4)2 · 8H2O 

Amblygonit      (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) 

Lazulit              (Mg,Fe)Al2(PO4)2(OH)2 

Scorzalit           (Fe2+,Mg)Al2(PO4)2(OH)2  

Wavellit            Al3(PO4)2(OH,F)3 · 5H2O 

Tyrkys              CuAl6(PO4)4.(OH)8 · 4H2O 

Autunit             Ca(UO2)2(PO4)2 · 10 -12H2O 

Carnotit            K2(UO2)2V5+
2O8 · 3H2O 

Xenotím-(Y)    YPO4 

Xenotím-(Yb)  YbPO4 
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Xenotím-(Y) 
YPO4 
 
Xenotím-(Yb) 
YbPO4 
  

 Stručná charakteristika minerálov. Priemerný obsah ytria v zemskej kôre je 33 ppm;  

obsah yterbia je takmer desaťkrát nižší ako u ytria (3,4 ppm). Oba uvedené minerály sú 

hlavnou priemyselne ťažiteľnou surovinou oboch prvkov. Xenotímy sú žltohnedé, 

červenohnedé alebo sivé minerály tvoriace sklovité prizmatické kryštály. Vyskytujú sa najmä 

ako akcesorické minerály vo vyvretých horninách a kryštalických bridliciach.  

Najväčšie svetové ložiská.  Veľké ložiská oboch minerálov sú napríklad v Japonsku, 

Malajzii, Švédsku, Nórsku, Nemecku a v Brazílii. 

Výskyt na Slovensku. Xenotím sa vyskytoval a vyskytuje iba v podobe mikrosko-

pických kryštálikov, napr. v pegmatitoch Malých Karpát a vo Vysokých Tatrách.   

Praktický význam minerálu. Oba minerály sú dôležitou najdôležitejšou surovinou pre 

získavanie ytria a yterbia.   

 Výroba ytria a yterbia. Celková svetová produkcia ytria predstavuje necelých 500 ton 

čistého kovu a analogická produkcia yterbia je asi desaťkrát nižšia ako u ytria (necelých 50 

ton). Metóda výroby oboch prvkov sa zakladá na ich prevedení do roztoku pomocou kyseliny 

sírovej a kyseliny chlorovodíkovej a následnom vyzrážaní hydroxidom sodným. Prvotný 

roztok však často obsahuje aj iné lantanoidy, ktoré sa vzájomne oddeľujú pomerne 

komplikovanou metódou, ktorej obtiažnosť súvisí s podobnosťou vlastností solí lantanoidov. 

Príprava čistého ytria je založená na redukcii fluoridu ytritého vápnikom: 

 

2 YF3 + 3 Ca → 2 Y + 3 CaF2 

 

 Druhým priemyselne dôležitým minerálom ytria a zároveň aj lantanoidov je silikát 

gadolinit (Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10. Všetky prvky sa z východiskovej suroviny extrahujú 

kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou dusičnou a následne sa zrážajú kyselinou 

šťaveľovou v podobe šťaveľanov. 

 Použitie ytria a yterbia. Hlavnou aplikáciou ytria bolo v minulosti použitie oxidu 

ytritého ako červeno žiariaceho  luminofóra v klasických televíznych obrazovkách. Tento 

oxid sa dnes používa na zlepšenie vlastností optických skiel pre objektívy kamier. Ytrium je 

zložkou niekoľkých zliatin, katalyzátorov a tiež supravodivých materiálov, obsahujúcich 
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zároveň prvky bárium, meď a kyslík. Zároveň sa z neho vyrábajú chemikálie na výrobu 

týchto supravodičov. Hlavným využitím yterbia je výroba špeciálnych zliatin, katalyzátorov 

a elektroniky.  

 

            
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 1 Xenotím-(Y) 

 
 
 

Monazit-(Ce)         
(Ce,La,Nd,Th)PO4 
 
Monazit-(La)    
(La,Ce,Nd)PO4 

 
Monazit-(Nd)    
(Nd,Ce,La)PO4 
      

Stručná charakteristika minerálov. Obsah céru v zemskej kôre má spomedzi 

lantanoidov najvyššie zastúpenie (cca 60 ppm).  Rovnaký obsah lantánu je približne 30 ppm, 

neodýmu približne 28 ppm a obsah tória je približne 7,2 ppm.  

Všetky tri vyššie uvedené minerály s rôznym zastúpením prvkov vzácnych zemín sa 

označujú všeobecným termínom monazit. Tieto vzácne minerály sa vyskytujú ako 

akcesorické minerály v granitoch, aplitoch a pegmatitoch. Zvetrávaním ich materských hornín 

a ich následnou separáciou v podobe zrnitého materiálu, vytvárajú žltohnedé alebo 

červenohnedé sedimenty (tzv. monazitové piesky).  
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          Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie zásoby monazitu predstavujú pobrežné piesky 

v Brazílii, Indii a Austrálii. Kusový monazit sa ťaží v USA a Južnej Afrike. 

 Výskyt na Slovensku. Monazit-(Ce) sa vyskytuje v iba v podobe akcesorického 

minerálu bez praktického významu. Tento minerál sa nachádza napríklad v granitoch 

a aplitoch Malých Karpát a v niektorých horninách Vysokých Tatier, Malej Fatry a Tríbeča.          

Praktický význam minerálu. Monazitové piesky sú dominantnou surovinou pre výrobu 

tória, v ktorej jeho obsah kolíše medzi jedným až dvadsiatimi hmotnostnými percentami.  

Zároveň su surovinou pre cér, lantán a neodým. Všeobecne sa lantanoidy zároveň môžu 

získavať aj z titánových rúd, napr. ilmenitu Fe2+TiO3, perovskitu CaTiO3 a titanitu CaTiSiO5.   
Výroba tória. Výroba tória z monazitových pieskov je založená na lúžení týchto pieskov 

s NaOH pri teplote 140 oC a následnom zrážaní tória v podobe ThO2. Samotnému lúženiu 

predchádza gravitačná, magnetická a elektrostatická separácia monazitu. Okrem monazitu sa 

tórium vyskytuje aj v minerále thorite ThSiO4. Pre získanie ďalších prvkov, sa monazitový 

koncentrát spracováva kyselinou sírovou, čím sa monazity prevedú na sírany a tie sa 

v ďalšom stupni vyzrážajú amoniakom. Vzniknuté dusičnany sa vzájomne oddeľujú frakčnou 

kryštalizáciou.    

Použitie tória. Ročná celosvetová produkcia tória predstavuje približne 30 000 ton 

čistého kovu. Tórium je hlavným primárnym zdrojom pre palivo v jadrových elektrárňach, 

ktorým je izotop 233U. Okrem vyššie spomenutých krajín sa surovina s obsahom tória ťaží aj 

v Turecku, Egypte, Nórsku, Rusku, Kanade a aj v niektorých iných krajinách.  

Tórium je zložkou rôznych zliatin, používa sa v osvetľovacích telesách a elektrických 

obvodoch. Napriek jeho rádioaktivite, bolo tórium v minulosti aj zložkou zubných pást.   

ThO2 je látka s mimoriadne vysokou teplotou topenia (3300 oC). Využíva sa  

v osvetľovacej technike, zváraní, výrobe tepelne odolnej keramiky a žiaruvzdorných 

materiálov, ako aj skiel s vysokým indexom lomu pre objektívy kamier a optických prístrojov.  

Použitie lantánu. Ročná celosvetová produkcia lantánu je približne 10 000 ton čistého 

kovu. Lantán má pomerne široké uplatnenie, napríklad ako katalyzátor v ropnom priemysle, 

pri výrobe špeciálnych druhov optických skiel pre kamery, teleskopy a meracie prístroje,  

v osvetľovacej technike, je zložkou uhlíkových elektród a v malých množstvách je zložkou 

rôznych zliatin.  

Použitie céru. Ročná celosvetová produkcia céru sa pohybuje okolo 25 000 ton. Cér 

a iné vzácne zeminy sa využívajú najmä pri rafinácii tavenín kovov. Toto použitie je založené 

na ich vyššej afinite ku kyslíku a síre, v porovnaní s čisteným kovom. Táto metóda sa používa 

napríklad pri výrobe volfrámu a nióbu. Zároveň je zložkou rôznych zliatin, napríklad 
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nehrdzavejúcich ocelí;  cér tvorí jadrá uhlíkových oblúkových lámp. Ce2O3 sa používa ako 

katalyzátor napr. pri redukcii oxidov dusíka na dusík alebo je zložkou automobilových 

výfukových katalyzátorov.  Sulfid ceritý patrí medzi moderné pigmenty. Cér a jeho zlúčeniny 

sa tiež využívajú v osvetľovacej technike, v plochých obrazovkách, elektronických obvodoch, 

pri výrobe CD záznamových médií a pri leštení povrchu skla pre optické aplikácie, napríklad 

kontaktných spojov optických káblov.     

Použitie neodýmu. Ročná celosvetová výroba predstavuje približne 5000 ton čistého 

kovu. Neodým, podobne ako tórium a lantán, sa využíva pri výrobe špeciálnych skiel. 

Zároveň  sa používal ako luminofór v starších typoch farebných televízorov. Je zároveň 

zložkou zliatin permanentných magnetov.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 2 Monazit-(Ce)         
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Apatit 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 
 

 Stručná charakteristika minerálu. Apatit je názov skupiny minerálov, ktorých zloženie 

sa vyjadruje vyššie uvedeným súhrnným vzorcom. Hraničnými členmi minerálov apatitovej 

rady sú fluórapatit Ca5(PO4)3F, chlórapatit Ca5(PO4)3Cl a hydroxylapatit Ca5(PO4)3OH.  

Apatity sú bezfarebné, biele, ale aj rôzne sfarbené minerály. Môžu byť napríklad žlté, 

modré alebo zelené. Apatity tvoria často ihličkovité alebo stĺpikové kryštály, ako aj hrubé 

tabuľky. Sú to bežné akcesorické minerály vyskytujúce sa vo všetkých typoch hornín.  

V zemskej kôre je koncentrácia fosforu približne 0,1 hmot. % a apatity sú významným 

priemyselne využiteľným zdrojom tohto prvku. 

Najväčšie svetové ložiská.  Apatity sa vo veľkých ložiskách nachádzajú na niekoľkých 

miestach, napríklad v USA, Maroku, Namíbii, Švédsku, Nórsku, Kanade. Najväčšie ťažené 

ložisko apatitu je na polostrove Kola v Rusku. 

Výskyt na Slovensku.  Apatit sa na Slovensku vyskytuje na niekoľkých miestach, avšak 

jedná sa zvyčajne o mikroskopické vzorky bez praktického významu.   

 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 3 Apatit 
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Praktický význam minerálu. Súčasná svetová ťažba apatitu predstavuje približne 

150 000 ton za rok. Hlavná časť tejto suroviny sa používa ako hnojivo, surovina pre výrobu 

fosforu, kyseliny trihydrogenfosforečnej a kyseliny fluorovodíkovej. Posledná z menovaných 

látok je vedľajším produktom pri výrobe kyseliny trihydrogenfosforečnej z apatitov, 

obsahujúcich vysoký podiel fluórapatitu:  

 

Ca5(PO4)3X + 5 H2SO4 + 10 H2O → 3 H3PO4 + 5 CaSO4·2H2O + HX 
 
 

X môžu byť anióny OH-, F- alebo Cl-. 

 Syntetické analógy hydroxylapatitu sa používajú v medicíne ako biokompatibilná 

náhrada kostného tkaniva. Zároveň sa na tejto látke skúmajú interakcie s rôznymi chemickými 

látkami, ktorá slúži ako modelová náhrada reálneho kostného tkaniva. 

 Výroba  fosforu. Výroba tejto látky je založená na redukcii apatitu koksom: 

  

2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C → P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO 

 

Reakcia prebieha v dvoch stupňoch. V prvom vzniká oxid fosforečný a kremičitan vápenatý 

reakciou apatitu s kremenným pieskom:  

 

Ca3(PO4)2  +  3 SiO2   →  3 CaSiO3  +  P2O5 

 

V druhom stupni sa redukuje vzniknutý oxid fosforečný na fosfor: 

 

  2 P2O5  +  10 C  →  10 CO  +  P4 

 

Produktom reakcie sú pary fosforu, ktoré sa zachytávajú vo vode vo forme bieleho fosforu 

(P4, jedna z štyroch alotropických modifikácii fosforu). Teplota topenia bieleho fosforu je 

44,15 oC a na vzduchu je nestály. Zahriatím v inertnej atmosfére na 250 oC ho možno 

transformovať na stabilný červený fosfor s polymérnou štruktúrou. Výroba fosforu prebieha 

v elektrických peciach pri teplote 1300 až 1500 oC, v ktorých kremičitan vápenatý sa 

koncentruje v troske.  

Použitie fosforu. Použitie fosforu je široké, avšak najväčším jeho spotrebiteľom je 

poľnohospodárstvo, kde sa fosfor využíva v podobe kyseliny fosforečnej alebo fosforečnanov 

ako hnojivo. Fosfor je zložkou niekoľkých zliatin (predovšetkým ocele), pesticídov, 
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herbicídov, detergentov, zubných pást a používa sa aj pri výrobe skla, pyrotechniky 

a osvetľovacích telies (sodíkových lámp). Kyselina fosforečná a fosforečnany sú obvyklou 

zložkou nápojov a potravín. Najsmutnejšie preslávené látky na báze fosforu sú zápalné bomby 

a bojové otravné látky.  

 

 

Pyromorfit 
Pb5(PO4)3Cl 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Pyromorfit je obyčajne šedivý, niekedy aj zelený 

resp. žltozelený minerál, vyskytujúci sa predovšetkým v oxidačných zónach olovených ložísk 

spolu s ostatnými minerálmi olova a zinku.  

Najväčšie svetové ložiská: Anglicko, Nemecko a  USA. 

Výskyt na Slovensku. Pyromorfit sa v minulosti vyskytoval ako vzácny minerál bez 

praktického významu najmä v baniach v okolí Banskej Štiavnice, napríklad vo Vyhniach a 

Hodruši-Hámroch.  

Praktický význam minerálu. Pyromorfit je minoritnou zložkou olovených rúd. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 4 Pyromorfit 
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Vanadinit 
Pb5(VO4)3Cl  
 
 Stručná charakteristika minerálu. Koncentrácia vanádu v zemskej kôre je približne 135 

ppm. Vanád je prvok, ktorý je v prírode veľmi rozptýlený v značnom počte minerálov, kde je 

zabudovaný priamo v štruktúre minerálu alebo sa s nimi vyskytuje v podobe prímesí. Vanád 

obsahuje približne 60 minerálov a zároveň ho často obsahujú aj bauxity.  

 Vanadinit tvorí prizmatické alebo ihličkovité kryštály oranžovočervenej farby. Je to 

sekundárny minerál vznikajúci aj v oxidačných zónach olovených ložísk. V dávnej minulosti 

sa vanád viazal v mikroskopických organizmoch, s ktorými sa následne dostal do ropy. 

Praveké holotúrie mali vo svojich tkanivách mimoriadne vysokú koncentráciu vanádu. 

Predpokladá sa, že ich obsah dosahoval až 24 hmot. %. Práve z týchto organizmov vznikol 

minerál patronit VS4, ktorý sa ťažil predovšetkým v Peru ako priemyselná surovina vanádu.  

Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská vanadinitu sú v USA, Maroku, Brazílii, 

Namíbii a Anglicku. Najväčšie ložiská rúd s obsahom vanádu sú v Rusku a Juhoafrickej 

republike. 

Výskyt na Slovensku. Na našom území sa vanadinit nevyskytuje ani ako mineralogicky 

zaujímavý minerál. 

Praktický význam minerálu. Vanadinit je z priemyselného hľadiska málo významným  

minerálom vanádu. Tým je minerál karnotit a v minulosti bol aj minerál patronit. Vanadinit je 

zároveň málo významnou vedľajšou rudou olova. Ani jeden z vedených minerálov však nie je 

hlavnou surovinou tohto prvku, pretože ten sa koncentruje predovšetkým v železných rudách. 

 Výroba vanádu. Ročná celosvetová produkcia vanádu sa pohybuje na úrovni 

7 000 ton. Vanád sa vyrába predovšetkým zo železných rúd, v ktorých sa nachádza síce 

v malých koncentráciách, avšak vzhľadom na obrovský rozsah ich ťažby, je množstvo 

získaného vanádu relatívne veľké. Vanád sa pri tavení železných rúd dostáva do trosky. Z nej 

sa po obohatení izoluje oxid vanadičný. Vanád sa získa z tohto oxidu redukciou ferosilíciom 

(zliatina železa a kremíka) v podobe zliatiny so železom (tzv. ferovanád). Pridaním oxidu 

vápenatého vo forme nehaseného vápna vytvára kremík ľahko taviteľnú a dobre oddeliteľnú 

trosku kremičitanu vápenatého:        

 
2 V2O5  +  5 Si  →  4 V  +  5 SiO2 

 
5 SiO2  +  5 CaO  →  5 CaSiO3 
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Uvedená metóda sa môže využiť aj vtedy, ak sa oxid vanadičný získa z rôznych 

minerálov vanádu tzv. „mokrou cestou“, to znamená, po ich prevedení do roztoku kyselinou 

chlorovodíkovou a termickým rozkladom vzniknutého vanadičnanu. Čistý vanád sa získava 

redukciou oxidu vanadičného vápnikom alebo chloridu vanadičitého sodíkom: 

 

V2O5  +  5 Ca  →  2 V  +  5 SiO2 
 

VCl4  +  4 Na  →  V  +  4 NaCl 
 

 

Použitie vanádu. Vanád je prvok, ktorého väčšina (asi 80 %)  sa používa v hutníctve. 

Hlavný dôvod je ten, že  zvyšuje pružnosť ocele a vo všeobecnosti znižuje rozsah deformácií 

zliatin pri vysokých teplotách. Zliatiny vanádu sa používajú v extrémne namáhaných 

súčiastkach, ako sú napríklad nosníky a nosné rámy konštrukcií, prevodovky a iné. Zliatina 

vanádu, hliníka a titánu sa používa v leteckých prúdových motoroch. Zliatiny s obsahom 

vanádu tvoria hlavný materiál jadrových reaktorov.  

Praktické využitie zlúčenín vanádu má najmä oxid vanadičný, ktorý sa používa ako 

katalyzátor pri výrobe kyseliny sírovej a syntéze amoniaku. Na druhej strane je vanád často 

nechceným prvkom, pretože jeho prítomnosť výrazne znižuje účinnosť iných typov 

katalyzátorov (katalytický jed). V2O5 sa používa aj ako pigment pre sklá a keramiku. Tenké 

vrstvy na báze V2O5  a VO2 majú rôzne použitie v elektronike a optike. 

 
 

 

    
 

Obr. 9. 5  Vanadinit  
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Erytrit            
Co3(AsO4)2 · 8H2O 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Erytrit je červený, fialovočervený, ružový, ale 

niekedy aj bezfarebný minerál, ktorý síce nemá žiaden ekonomický význam, ale v minulosti 

slúžil prospektorom ako užitočný indikátor výskytu kobaltových rúd.  

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 6 Erytrit  (červený minerál); tmavý minerál je skuttterudit 
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Autunit          
Ca(UO2)2(PO4)2 · 10-12H2O 
 
 Stručná charakteristika minerálu. Autunit je citrónovožltý alebo žltozelený minerál 

tvoriaci šupinkovité agregáty. Patrí medzi minerály fluoreskujúce v ultrafialovom svetle. 

Vzniká v oxidačných zónach premenou iných minerálov obsahujúcich urán. Pretože obsahuje 

urán, je zároveň aj rádioaktívny.  

  Najväčšie svetové ložiská: Anglicko, Nemecko, Japonsko, India, Austrália, Brazília 

a USA.   

Výskyt na Slovensku.  Tento minerál sa vyskytoval v oblasti uránovo-molybdénovo-

meďného zrudnenia pri Spišskej Novej Vsi. Uránové rudy sa ťažili pri Novoveskej Hute 

a vyskytoval sa aj vo východnej časti Nízkych Tatier pri obci Vikartovce na úpätí Kozích 

chrbtov.  

Praktický význam minerálu. Autunit patrí k uránovým rudám. 

   

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 7 Autunit  
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Carnotit 
K2(UO2)2(VO4)2F · 3H2O 
 
 
 Carnotit je žltý minerál vyskytujúci sa najmä ako prášková alebo zrnitá kryštalická 

látka v pieskovcoch a v blízkosti ložísk fosilizovaných rastlinných zvyškov. 

Najväčšie svetové ložiská. Najväčšie ložiská tohto minerálu sú v USA, Kongu, 

Austrálii, Rusku a Uzbekistane. 

Praktický význam minerálu. Carnotit je významná uránová ruda, ktorá sa v minulosti 

ťažila aj pre získanie vanádu. K minerálom obsahujúcim urán patrí aj zelený minerál torbernit 

Cu2+(UO2)2(PO4)2 · 8-12H2O. 

 

 

 
Robert Lavinsky; http://www.irocks.com/ 

 
Obr. 9. 8 Carnotit  
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