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Nerostné suroviny 



Cíl práce 

 

Výzkum několika minerálů ze školní sbírky, které se těží  

pro zisk různých prvků.  

 

 

Metody  

 

Pozorování okem a pomocí lupy.  

Pozorování pomocí mikroskopu s webovou kamerou.  

Fotografování vzhledu minerálů.  



Pyrit 

• Chemický vzorec: FeS2, disulfid železnatý. 

• Obsahuje železo a síru. V minulosti se používal k výrobě 

kyseliny sírové.  

• Nejedná se o významnou rudu železa.  

• Vzniká krystalizací z horkých hydrotermálních roztoků. 

• Jeho tvrdost je 6,5 a přibližná hustota 5,1g/cm³. 

 

Mikrostruktura: 

• Kovově lesklé krystaly ve tvaru krychle.  

 



Snímek pyritu – na obrázku jsou rozeznatelné náznaky pravidelné („kvádříky“)  

struktury.  



Mikroskopické snímky 
Pozn.: obrázky jsou ve zkreslených barvách.  



Galenit 

• Chemický vzorec: PbS, sulfid olovnatý. 

• Obsahuje olovo, to je důvodem těžby galenitu.  

• Připomíná galenit, proto byl také za něj v historii 

zaměňován („sphaleros“ = klamný).  

• Tvrdost: 3, hustota 7,5 g/cm3.  

 

Mikrostruktura: 

• Lesklé, stříbřité plátky, štěpné.  



Snímek galenitu – na obrázku vidíme kovový lesk minerálu, zároveň si můžeme  

všimnout příměsí (bílá, světlá místa).   



Mikroskopické snímky 
Pozn.: obrázky jsou ve zkreslených barvách.  



Sfalerit 

• Chemický vzorec: ZnS, sulfid zinečnatý. 

• Obsahuje zinek, ten je důvodem těžby sfaleritu. 

• Připomíná galenit, proto byl také za něj v historii 

zaměňován („sphaleros“ = klamný).  

• Tvrdost: 3,5 – 4, hustota 4 g/cm3.  

 

Mikrostruktura: 

• Stříbrné krystalky se znatelnými ostrými hrany. 



Snímek sfaleritu – na obrázku jsou vidět ostré hrany minerálu, zelené zbarvení  

není způsobeno barvou, jedná se o vedlejší efekt podsvícení v mikroskopu.   



Mikroskopické snímky 
Pozn.: obrázky jsou ve zkreslených barvách.  



Magnetit 

• Chemický vzorec: Fe3O4, oxid železnato – železitý.  

• Jedná se o důležitou rudu železa.  

• Je to přirozený magnet. 

• Hladký, tmavý, třpytivý povrch. 

• Tvrdost: 6, hustota 5 g/cm³. 

 

 

Mikrostruktura: 

• Malé krystaly ve tvaru osmistěnu s ostrými hranami.  



Mikroskopické snímky 
Pozn.: obrázky jsou ve zkreslených barvách.  



Baryt 

• Chemický vzorec: BaSO4, síran barnatý.  

• Jedná se o důležitou rudu barya, získává se těžkou, 

často se vyskytuje společně s fluoritem.  

• Barevnost různá, na přiložené fotografii narůžovělá, až 

lehce rezavá.  

• Tvrdost: 3 – 3,5, hustotou 4,5 g/cm³. 

 

 



Snímek barytu – na obrázku jsou znatelné dlouhé, úzké krystalky s narůžovělým  

zabarvením.  
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