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4 Nerastné suroviny – nerudné nerastné suroviny a 

kaustobiolity 
 

 

 

Charakteristika vybraných nerudných nerastných surovín 

Diamant 

Diamant je kubická kryštalická forma uhlíka. Medzi prírodnými materiálmi je najtvrdší (diamant 

– adamas = nepremožiteľný) 

Za posledných 100 rokov mala Afrika v ťažbe diamantov vedúce postavenie, no v súčasnosti jej 

úspešne konkurujú Austrália, ale aj Brazília a Rusko. Najväčší doteraz nájdený diamant Cullinan 

pochádza z Južnej Afriky a váži 3106 karátov. Druhý najväčší diamant pochádza tiež z južnej Afriky – 

Excelsiour  s hmotnosťou 1027,25 karátov. 

Využitie: 

 

Bentonit 

Bentonit je ílová hornina zemitej štruktúry, obyčajne biela, sivá až svetlozelená. Pri styku 

s vlhkosťou je charakteristická najmä jej schopnosť napučiavať, čim môže zväčšiť svoj objem až 12-

násobne.  

Najväčšími producentmi bentonitu na svete sú USA, ale aj Grécko, Turecko, Ruská federácia 

a Japonsko. Na Slovensku je ložisko bentonitu pri Starej Kremničke – Jelšový potok. 

Využitie: 

 

Fosfáty 

Fosfát je nerastná surovina s bilančným obsahom oxidu fosforečného.  

Superfosfát je významné minerálne hnojivo. Podľa obsahu fosforu rozlišujeme jednoduchý, 

dvojitý a trojitý superfosfát. Fosfor je dôležitou zložkou rastlín a živočíchov. V kostiach stavovcov (aj 

človeka) je ho približne 60%, v zubnej sklovine až 90%. Pre ľudský život je nevyhnutný. 

Asi 80% svetovej ťažby fosfátov pripadá na USA, Čínu, Ruskú federáciu, Maroko a Tunisko. 

Využitie: 

Cvičenie 4.1 

Prečítajte si nasledovný text. Ku každej nerudnej nerastnej surovine doplňte, aké je jej využitie. 
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Síra 

Síra je žltá kryštalická látka. Síra je biogénny prvok (nachádza sa v živých organizmoch).  

Dominantné postavenie v ťažbe mali donedávna ložiská rýdzej síry v USA, Poľsku, Ruskej 

federácii, Mexiku a Iraku. 

Využitie: 

 

Azbest 

Azbest je jemne vláknitý minerál bielej alebo zelenej farby. Typickou vlastnosťou azbestu je 

žiaruvzdornosť. Azbest je pevný a ohybný (dajú sa z neho tkať tkaniny). Vlákna azbestu sa dobre viažu 

s cementom preto sa používal na výrobu eternitu, technického potrubia, v chemickom priemysle ale 

hlavne v stavebníctve. Pre svoju tepelnú odolnosť sa využíval na výrobu tkanín určených do 

horľavého prostredia.  

Azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých 

rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, odkiaľ 

neviditeľné vlákna pri nádychu vnikajú do pľúc. U robotníkov pracujúcich s azbestovými výrobkami sa 

zaznamenal zvýšený výskyt azbestózy pĺúc, rakoviny pľúc a rakoviny popľúcnice. Zistilo sa, že príčinou 

týchto závažných ochorení bolo vdychovanie azbestových vlákien. Samočistiaci mechanizmus pľúc, 

ktorý dokáže pri odkašľaní zbavovať pľúca prachu, v tomto prípade nefunguje. V roku 1999 Európska 

komisia rozhodla o všeobecnom zákaze použitia všetkých druhov azbestu. 

 

Zeolity 

Zeolity (gr. zeo - vrieť, lithos - kameň) sú skupinou hydratovaných silikátov, resp. tektosilikátov - 

s trojrozmernými tetraédrickými mriežkami. Obsahujú hlavne Na, Ca, K, Ba a premenlivé množstvo 

vody, ktorá je viazaná na veľké dutiny a tunely v tetraédrickej vrstve. Typickým znakom mnohých 

zeolitov je možnosť dehydratácie pri teplote nad 200 °C a opätovnej rehydratácie. Pri hydratácii 

napučiavajú. Zeolity si udržiavajú tieto vlastnosti až do teploty 700 °C. 

Zeolity sú nerudy so všestranným použitím. Niektorí ich radia do samostatnej kategórie 

environmentálnych surovín. Ich špecifické kryštalografické vlastnosti ich predurčujú k zachytávaniu 

rôznych látok do tunelov a dier vo svojej štruktúre (tzv. molekulové sitá). Rôzne druhy zeolitov majú 

špecifické rozmery týchto dier a tunelov a sú preto vhodné na zachytávanie špecifických molekúl. 

Používajú sa na odstraňovanie ropných škvŕn aj ako nosiče postupne uvoľňujúce zo svojej štruktúry 

hnojivo. To potom nie je odplavované dažďovou vodou do povrchových tokov a pôsobí preto 

efektívnejšie. 

Využitie: 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Silik%C3%A1t
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tektosilik%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tetra%C3%A9der
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerudy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1talografia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hnojivo


  Manažment prírodných zdrojov 
 

 25 

Najvýznamnejšie kaustobiolity z globálneho hľadiska 

Kaustobiolity = fosílne palivá - horľavé sedimenty (Kaustos – horľavý, bios – živý, lithos – kameň). 

Zahŕňa tuhé horniny (uhlie), ale aj kvapalné a plynné produkty premeny organických látok (ropa, 

zemný plyn). 

Ropa 

Ropa je horľavá kvapalina zložená zo zmesi uhľovodíkov, najmä alkánov, nafténov a mnohých 

polárnych organických zlúčenín (merkaptány, tiogény, fenoly, asfaltény, porfyríny a i.). Je dôležitou 

nerastnou surovinou a významnou ekonomickou komoditou. Surová ropa nemá veľkú ekonomickú 

hodnotu. Táto hodnota stúpa po jej petrochemickej úprave – rafinácii, keď sa z nej vyrábajú najmä 

motorové palivá, rozpúšťadlá a mazacie oleje. 

Podľa zloženia možno ropu rozdeliť na: 

- Aromatickú, ktorá vznikla v redukčnom morskom prostredí, 

- Nafténicko-parafinickú (cykloparafinickú), ktorá sa najčastejšie vytvára v riečnych deltách 

a v ústí riek do morí a oceánov. 

Pre meranie objemu ropy sa používa 1 barel = 42 amerických galónov = 35 britských galónov = 

158,97 litrov.  

 

Ťažba ropy 

Ropa pri ťažbe prúdi z ložiska spočiatku pod tlakom (primárny stupeň ťažby). Obvykle je možné 

takto z ložiska získať cca 20 % ropy. Postupne tlak klesá a preto sa musia využiť sekundárne metódy 

(čerpanie ropy pomocou čerpadiel, resp. udržiavanie ložiskového tlaku vhodnou injektážou zemného 

plynu, vzduchu alebo horúcej pary).Primárnymi a sekundárnymi metódami sa spolu získa asi 25–35% 

ropy. Terciárne metódy sa používajú na konci v prípade, že ťažba je naďalej ekonomická. Terciárnymi 

metódami sa vyťaží ďalších 5 – 15 % ropy. Väčšina (asi 3/4) svetovej produkcie sa ťaží na pevnine. 

Objavy nových ropných ložísk dosiahli vrchol v 60. rokoch dvadsiateho storočia a odvtedy 

neustále klesajú. Podľa niektorých zdrojov z oficiálnych štatistík kartelu OPEC (The Organization of 

the Petroleum Exporting Countries) vyplýva, že ťažba tzv. ľahkej ropy je v súčasnosti za svojim 

vrcholom. Tento typ ropy je kvôli svojmu jednoduchému spracovaniu najžiadanejší. Najväčší 

spotrebitelia ropy sa svete sú USA, Čína, Japonsko, Rusko a Nemecko. 

Najväčšie ložiská ropy sú na Strednom východe, hlavne v Saudskej Arábii, v severnej Afrike 

(Líbii), v Ruskej federácii (Západosibírska a Kaspická panva), v USA (Aljaška, Texas), v Iráne, Mexickom 

zálive, v Číne, Venezuele a Nórsku. 
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Cvičenie 4.2 

Na nasledovnom obrázku je graficky znázornená spotreba ropy vo svete. K jednotlivým 

percentuálnym vyjadreniam doplňte odvetvie, v rámci ktorého sa dané množstvo spotrebuje. 

(Plasty, doprava, výroba elektrickej energie, chemikálie, vykurovanie, mazivá) 
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Viete, že? 

... vyše 90% svetovej dopravy zabezpečuje ropa. 

... Energy balance (energia získaná z jedného barelu vs. spotrebovaná na ťažbu 

barelu v nových ložiskách =  7:1 (Saud. Arábia) , 4,3:1 (Irán, Venezuela). 

... ťažba 1 barelu ropy v Saudskej Arábii vyžaduje injektáž 1,5 barelu morskej vody? 

... na výrobu jedného počítača spotrebujete množstvo ropy rovnajúce sa 

desaťnásobku jeho hmotnosti. 

... okrem toho, že ropu využívame ako pohonnú látku do spaľovacích motorov, 

využíva sa aj na výrobu väčšiny plastov, niektorých hnojív, liečiv a pracích práškov. 

 


