
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, Česká republika 

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA 

INSTITUT ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Význam povrchových vlastností minerálov a uhlia pre úpravnícke 

procesy 

 

DIZERTAČNÁ PRÁCA 

 

 

 

Autor:     Ing. Lukáš Kovaľ 

Školiteľ:    prof. Ing. Helena Raclavská, CSc. 

Doktorský štúdijný program: Nerastné suroviny 

Obor:     Úpravnictvo 

Forma štúdia:   prezenčná 

 

 

 

 

OSTRAVA 2013  



 
 

ABSTRAKT 

Dizertačná práca sa zaoberá výskumom v oblasti vplyvu prípravy vzoriek nerastných 

surovín na hodnotu kontaktného uhla, a taktiež meraním kontaktného uhla a sledovaním jeho 

závislostí vo vzťahu k chemickým, fyzikálnym a ďalším vlastnostiam sledovaných nerastných 

surovín. K vyjadreniu povrchových vlastností pyritov a uhlia bola v práci meraná hodnota 

kontaktného uhla, ktorá je jednou z mála metód, ktorou je možné priamo merať vlastnosti na 

fázovom rozhraní. 

Pre určenie kontaktného uhla pyritov prebiehalo meranie na vzorkách s reálnym aj 

lešteným povrchom s použitím roztokov draselných a sodných xantogénanov a pre porovnanie 

a štatistické vyhodnocovanie bola pri meraniach kontaktného uhla použitá voda. V práci bol 

ďalej sledovaný vplyv chemického zloženia pyritov a genézy jednotlivých ložísk na hodnotu 

kontaktného uhla. 

Pre určenie a vypracovanie vhodnej metodiky na meranie kontakného uhla uhlia boli 

využité postupy zaliatia vzoriek do epoxidovej živice (zrnitostné triedy ˃2 a ˂0,045mm) a 

karnaubského vosku (zrnitosť 0,1-0,5mm), lisovanie tabliet, a zaliatie tabliet do epoxidovej 

živice a ich následné leštenie. 

Všetky vzorky uhlia boli podrobené petrografickej analýze a elemntárnej analýze a  dva 

vybrané celkové vzorky aj stanoveniu nasákavosti. Obsah vitrinitu sa pohyboval v rozmedzí 62,7 

– 70,3%, hodnota odraznosti od 1,350 do 1,722. V jednotlivých zrnitostných triedach uhlia bol 

stanovený fixný uhlík, prchavá horľavina, obsah popolovín a priemerné hodnoty kontaktného 

uhla. Závislosti kontaktného uhla boli sledované pri všetkých výsledkoch analýz celkových 

vzoriek a taktiež v  jednotlivých zrnitostných triedach uhlia. 

Pri vyhodnocovaní analytických výsledkov bol kladený dôraz na správne štatistické 

spracovávanie výsledkov pomocou štatistických analýz s využitím rady štatistických testov. 

 

 

Kľúčové slová: kontaktný uhol, petrografická analýza, elementárna analýza, termogravimetrická  

analýza, uhlie, mikroanalýza, pyrit  



 
 

ABSTRACT 

 Dissertation thesis deals with research on the impact of sample preparation of mineral 

resources to the contact angle, and also by measuring the contact angle and watching its 

addiction in relation to chemical, physical and other characteristics of observed mineral 

resources. To express the surface properties of pyrites and coal the value of contact angle was 

measured at work, which is one of the few methods by which it is possible to measure the 

properties of the phase interface directly. 

To determine the contact angle of pyrites measurements were carried out on samples with 

realistic and polished surface using solutions of potassium and sodium xanthogens and for 

comparison and statistical evaluation contact angle measurements of water were used. In further 

work the impact of the chemical composition and genesis of deposits of pyrites was studied. 

To identify and develop an appropriate methodology for contact angle measurement of 

coal following procedures were used. Pouring the samples in epoxy resin (grain size over 2mm 

and below 0.045mm) and in carnauba wax (grain size from 0.1 to 0.5 mm), tablet compressing 

and poured tablets in epoxy resin with subsequent polishing. 

All coal samples were subjected to petrographic analysis and elementary analysis and two 

selected samples were subjected to total determination of absorption. Vitrinite content ranged 

from 62.7 to 70.3%, and the reflectance value from 1.350 to 1.722. In each grain size of coal 

samples the contntet of fixed carbon, volatile matter and ash was set and average value of contact 

angle was set. Dependencies of contact angle between all analysis results were monitored in 

complex coal samples and in individual grain size of coals. 

 When evaluating the analytical results emphasis was placed on correct statistical 

processing of results using statistical analysis with the number of statistical tests 

 

Key words: contact angle, petrographic analysis, elementary analysis, thermogravimetric 

analysis, coal, microanalysis, pyrite 
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MOTIVÁCIA 

 

Cieľom dizertačnej práce bol výskum v oblasti merania kontaktného uhla vo vzťahu 

k ostatným vlastnostiam matrice na vzorkách uhlia a pyritu. Touto témou som sa rozhodol 

zaoberať predovšetkým preto, že hodnota kontaktného uhla je jednou z mála metód, ktorou je 

možné priamo merať vlastnosti na fázovom rozhraní. Mimo to je hodnota kontaktného uhla 

dôležitá pre pochopenie množstva priemyselných úpravnických procesov (flotácia, koagulácia), 

ktoré sú kontrolované alebo ovplyvňované medzifázovými vlastnosťami. Preto získané výsledky 

zaručovali prehĺbenie poznatkov v tejto oblasti. V rámci primárneho výskumu bola dôležitým 

motivačným faktorom taktiež možnosť získania veľkého množstva originálnych výsledkov, 

kedže meraniu kontaktného uhla sa v takomto rozsahu v rámci VŠB – TUO nikto nevenoval. 

Kedže šlo o primárny výskum a pre meranie kontaktného uhla neexistujú žiadne metodiky, bolo 

mojou motiváciou prispieť v tomto obore aj v tomto smere. 

Na tomto mieste by som rád poďakoval predovšetkým mojej školiteľke prof. Ing. Helene 
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IGI VŠB – TUO za prevedenie všetkých potrebných chemických a petrografických analýz. Ďalej 

by som chcel poďakovať Doc. PaedDr. Vladimírovi Homolovi, Ph.D. a Ing. Jarmile Drozdovej, 

Ph.D. za štatistické spracovanie množstva výsledkov a Ing. Milošovi Durajovi, Ph.D. za 

poskytnutie vzoriek. Poďakovanie patrí aj Dr. Ing. Daliborovi Matýskovi za mikroanalýzy 

povrchu vzoriek pyritov na prístrojoch zakúpených v rámci projektu CZ.1.05./2.1.00/03.0082 

ICT – Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin. 

Špeciálne poďakovanie patrí zosnulému prof. Ing. Petrovi Fečkovi, CSc. a Jozefovi 

Kovaľovi za ich celoživotnú podporu, rady, pomoc a lásku. Váš odkaz stále žije. 
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1. ÚVOD A CIEĽ PRÁCE 

 

Je jednoznačné, že dokonalé pochopenie a poznanie povrchových vlastností minerálov je 

pre úpravnické procesy absolútne kľúčové. Znalosť povrchových vlastností je prvoradou 

požiadavkou pre zvýšenie efektivity separácie minerálov (Chau 2008). Medzi povrchové 

vlastnosti, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú proces separácie minerálov a úpravu uhlia pri 

úpravnických procescoch patrí aj zmáčavosť ich povrchu (Ding 2009). 

Proces zmáčania minerálnych povrchov fyzikálne vyjadruje parameter nazývaný 

kontaktný uhol (uhol zmáčania), ktorý je základným merítkom ich hydrofobicity, či hydrofilicity 

a odohráva sa na trojfázovom rozhraní (plyn/kvapalina/tuhá látka) (Chau et al. 2009). Kontaktný 

uhol je nepriamou metódou merania povrchovej energie látok a jednou z mála priamo 

merateľných vlastností fázového rozhrania (VUT Brno 2012). Hodnota kontaktného uhlu je 

dôležitá pre pochopenie veľkého množstva priemyselných úpravnických procesov, ktoré sú 

kontrolované alebo ovplyvňované medzifázovými vlastnosťami navzájom na seba pôsobiacich 

systémov (Ofori et al. 2010). 

Pre riešenie doktorskej práce bol z minerálov vybraný pyrit a ako druhý skúmaný 

materiál bolo vybrané uhlie. Sledovanie povrchových vlastností uhlia je dôležitou súčasťou 

úpravnických procesov, ktoré sú dodnes v oblasti OKR využívané, preto bol výskum zameraný 

na uhlie z tejto oblasti. Pyrit je nežiadúcim mikrokonštituentom uhoľnej matrice a znalosť jeho 

povrchových vlastností môže významne pomôcť pri určení správnej úpravnickej technológie na 

jeho odstránenie. V práci sa v tomto smere zaoberám aj štúdiom vzťahov medzi genézou ložiska 

pyritu a kontaktným uhlom. 

Cieľom dizertačnej práce je výskum v oblasti vplyvu prípravy vzoriek nerastných surovín 

na hodnotu kontaktného uhla, a taktiež merania kontaktného uhla a sledovanie jeho závislostí vo 

vzťahu k chemickým, fyzikálnym a ďalším vlastnostiam (zrnitosť, porozita, genéza) sledovaných 

surovín. 
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2. METODIKA RIEŠENIA DOKTORSKEJ PRÁCE 

 

1. Literárna rešerš k príprave vzoriek pre meranie kontaktného uhla 

2. Literárna rešerš pre identifikáciu závislostí medzi vplyvom ďalších parametrov (zrnitosť, 

štruktúra, fyzikálno–chemické vlastnosti) na hodnotu kontaktného uhla 

3. Spracovanie metodiky pre prípravu vzoriek. Jednotlivé vzorky čierneho uhlia a ich 

zrnitostné triedy som na meranie kontaktného uhla na ich povrchu pripravil 

nasledujúcimi spôsobmi: 

 zrnitostná trieda >2mm každej vzorky rozdrvená na zrnitosť 0,5–1 mm 

v  karnaubskom vosku a na zrnitosť <0,045mm v epoxidovej živici (20 vzoriek a 

porovnávacie vzorky čistého karnaubského vosku a epoxidovej živice) 

 zrnitostná trieda >2mm všetkých vzoriek v epoxidovej živici (10 vzoriek) 

 lisované tablety (90 vzoriek) 

 leštené lisované tablety (tablety v epoxidovej živici s leštením = 90 vzoriek) 

4. Štúdium vplyvu vlastností uhlia na hodnotu kontaktného uhla (zdroj materiálov: baňa 

Paskov, závod Staříč, 10 vzoriek z rôznych slojov). Celkové vzorky uhlia boli podrobené 

analýze petrografického zloženia, stupňa prouhoľnenia (odraznosť vitrinitu) a 

elementárnej analýze (C,H,N,S,O). V jednotlivých zrnitostných triedach celkových 

vzoriek uhlia boli urobené tieto analýzy: popolnatosť, fixný uhlík, prchavá horľavina a u 

vybraných vzoriek bola stanovená nasákavosť. 

5. Výber pyritov z rôznych sulfidických ložisiek (zdroj materiálov: Geologický pavilón 

prof. F. Pošepného, VŠB – TUO a vzorky získané od RNDr. Špalka, firma Mineral, 

Kladno) a štúdium vplyvu chemického zloženia a genézy pyritu na hodnotu kontaktného 

uhla. Pre sledovanie kontaktného uhla xantogénanov na reálnom povrchu bolo použitých 

22 vzoriek pyritov, z ktorých 12 bolo možné upraviť leštením a sledovať tak kontaktný 

uhol xantogénanov na leštenom povrchu. Pre štatistické posudzovanie výsledkov 

kontaktného uhla vody s lešteným povrchom bol použitý súbor 18 vzoriek pyritov. 

6. Vyhodnotenie a záver  
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2.1. Štandardizované metódy 

 

Stanovenie organickej a anorganickej zložky uhlia: 

Stanovenie obsahu prchavej horľaviny, fixného uhlíka a popolovín bolo pre všetky 

vzorky čierneho uhlia realizované v jednotlivých zrnitostných triedach. Sitovanie uhlia 

prebiehalo na laboratórnych sitách Retsch (Germany) s veľkosťou oka 0,045, 0,063, 0,1, 0,2, 0,5, 

1, 1,5 a 2 mm. Získané zrnitostné triedy ˃2, 1,5-2, 1,0-1,5, 0,5-1,0, 0,2-0,5, 0,1-0,5, 0,063-0,1, 

0,045-0,063 a ˂0,045mm jednotlivých vzoriek uhlia (celkom 90 vzoriek) boli podrobené 

analýzam na prístroji TGA701 firmy LECO Corporation (USA) v laboratóriu J336 Inštitútu 

environmentálneho inžinierstva pri dodržiavaní noriem ČSN ISO 562 (Černá uhlí a koks – 

Stanovení prchavé hořlaviny), ČSN ISO 5071–1 (Hnědá uhlí a lignity – Stanovení prchavé 

hořlaviny v analytickém vzorku) a ČSN ISO 602 (Stanovení obsahu popelovin). 

Elementárna analýza uhlia: 

Elementárna analýza uhlia bola vykonaná na všetkých celkových vzorkách čierneho uhlia 

z oboch vrstiev (10 vzoriek) na elementárnom analyzátore EuroEA 9000 firmy EuroVector 

(Taliansko) v laboratóriu J438 Inštitútu geologického inžinierstva použitím normy ČSN P ISO 

TS/12902 (Tuhá paliva – Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – Instrumentální metody). 

Petrografická analýza uhlia: 

Petrografická analýza bola vykonaná na všetkých celkových vzorkách čierneho uhlia 

z oboch vrstiev (10 vzoriek) na Ústave geoniky AV ČR, v. v. i. a bola realizovaná na optickom 

polarizačnom mikroskope Leitz v odrazenom svetle s použitím imerzného objektívu podľa 

noriem ČSN ISO 7404/3 (Metody petrografické analýzy uhlí – Část 3: Metoda stanovení 

macerálových skupin) a ČSN ISO 7404/5 (Metody petrografické analýzy uhlí – Část 5: Metoda 

mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu). 

Stanovenie nasákavosti uhlia: 

Nasákavosť uhlia bola stanovená vo vybraných vzorkách čierneho uhlia (121 5340 a 112 

5447) v laboratóriách J433 Inštitútu geologického inžinierstva podľa ČSN 44 1376 (Hnědá uhlí 

a lignity – Stanovení maximální nasákavosti)  
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2.2. Neštandardizované metódy 

 

Mikroanalýza pyritov: 

Pre štúdium chemického zloženia sulfidov bola v rámci doktorskej práce využitá metóda 

elektrónovej mikroanalýzy. Vzhľadom k tomu, že pre meranie kontaktného uhlu boli využité 

kusové vzorky pyritu z majetku Geologického pavilonu F.Pošepného, nie je možné chemické 

zloženie (prítomnosť stopových prvkov v rámci izomorfného zastupovania v štruktúre) študovať 

klasickým postupom po úplnom rozklade vzoriek. Naviac bolo u sulfidov dokázané, že hodnoty 

kontaktného uhla sa môžu meniť aj v rámci jednotlivých zŕn, čo môže byť ovplyvnené zmenami 

chemického zloženia alebo heterogenitou častíc (Muganda et al., 2011, 2012). 

 Elektrónová mikroanalýza vznikla dômyselným spojením techniky elektrónovej 

mikroskopie a rentgenovej spektrálnej analýzy. Elektrónová mikroanalýza umožňuje rentgenovú 

spektrálnu analýzu zvolených malých objemov (µ
3
) pomocou primárnej emisie na povrchu 

tuhých vzoriek. Vzorka sa budí elektrónovou mikrosondou a emitované rentgenové 

charakteristické žiarenie sa analyzuje podobne ako pri rentgenovej spektrálnej analýze, pri čom 

sa povrch vzorky sleduje vhodným zariadením. Najväčšími výhodami elektrónovej mikroanalýzy 

je možnosť presnej voľby vzorky bez nutnosti homogenizácie, vďaka čomu je možné zisťovať 

skutočné zloženie vzorky. Prednosťou je taktiež nedeštruktívnosť metódy, štruktúra a textúra 

vzoriek pri nej ostáva neporušená (Johan et al. 1970). 

Bodová chemická analýza povrchu prebiehala na pracovisku elektrónovej mikrosondy 

inštitútu ICT, obraz jednotlivých vzoriek bol získaný metódou spätne odrazených elektrónov 

(BSE) s použitím energio-disperzného analyzátora (EDX) na skenovacom elektrónovom 

mikroskope FEI Quanta 650 FEG firmy FEI (USA).  
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Meranie kontaktného uhla na vzorkách uhlia a pyritov: 

Po prvotnom výskume a obmedzeniach, ktoré počas neho nastali došlo k zmenám v 

postupe práce. Kedže nebolo možné vytvoriť nábrus pre všetky vzorky, ktoré som spočiatku mal 

k dispozícii, súbor vzoriek sa značne zúžil. Po konzultáciach som súbor vzoriek z geologického 

pavilónu prof. F. Pošepného VŠB-TUO doplnil o nové vzorky, ktoré boli zakúpené za účelom 

ďalšieho výskumu od firmy Mineral. 

Nábrusy všetkých pyritov som pripravoval v laboratóriu prípravy geologických vzoriek 

J335 inštitútu IGI na VŠB-TUO postupným brúsením jednotlivých vzoriek na rotujúcich 

brúsnych papieroch so zrnitoťou 600, 800, 1200 a 2500 (počet zŕn na palec) pod tečúcou vodou 

na brúske Metasinex a následným doleštením na textilnom povrchu s použitím SiO prášku alebo 

hlinníkovej pasty na prístroji Phoenix 3000 firmy Buehler (USA). Príprava všetkých leštených 

vzoriek uhlia priebiehala rovnakým spôsobom avšak bez použitia ďalších dolešťovacích práškov 

alebo pást. 

Meranie kontaktného uhla na všetkých pripravených vzorkách uhlia a pyritu prebiehalo v 

laboratóriu fyzikálno–chemických metód RE211, inštitútu ICT na optickom tenziometri 

Attension Theta firmy BiolinScientific (Finland) metódou položenej kvapky (sessile drop 

method) o objeme 5μl, pri štandartných laboratórnych podmienkach (25 °C). 

3. PREHĽAD METÓD PRE MERANIE POVRCHOVÝCH 

VLASTNOSTÍ 

 

V tejto kapitole podrobnejšie popisujem metódy, ktoré sa používajú pri výskume 

povrchových vlastností minerálov a sú dôležitou súčasťou ich výskumu. Povrchové vlastnosti 

minerálov majú určujúcu úlohu pri zvolení správnych úpravníckych postupov v procese ich 

spracovania a následného využitia (Ofori et al. 2009). Koagulácia, penová flotácia, olejová 

aglomerácia a mnohé ďalšie fyzikálno-chemické deje v úpravníctve ovplyvňuje zmáčavosť 

minerálov (vyjadrená kontaktným uhlom) (Furenstenau et al. 1991, Arnold a Aplan 1989, 

Gutierrez-Rodriguez et al. 1984) porozita (Li et al. 2012, Shojai Kaveh 2012, Keller 1987) a zeta 

potenciál (Raichur 2011, Orumwense 1998).  
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3.1. Kontaktný uhol 

 

Kontaktný uhol je intenzívne študovaný viac ako jedno storočie (Kwok a Neumann 

1999). Koncept kontaktného uhla je dôležitý k pochopeniu množstva prírodných a 

priemyselných procesov, ktoré sú kontrolované alebo ovplyvňované medzifázovými 

vlastnosťami navzájom na seba pôsobiacich látok rôznych skupenstiev (Ofori et al. 2009). 

Kontaktný uhol je bežným merítkom hydrofóbnosti pevných povrchov a dôležitým parametrom 

v procese zmáčania minerálov vo flotácii (Chau et al. 2009). Pre zvýšenie efektivity separácie 

ťažených minerálov pomocou flotácie je poznanie charakteristík zmáčania prvoradé (Chau 

2009). Zmáčavosť a hydrofobicita uhoľných povrchov je teda z technologického hľadiska veľmi 

dôležitá. Charakterizácia zmáčavosti povrchov meraním kontaktného uhla vytvoreného na 

sledovanom minerálnom povrchu je atraktívna najmä vďaka svojej relatívnej jednoduchosti, s 

ktorou môže byť kontaktný uhol meraný (Ofori et al. 2009). 

 Pôvod kontaktného uhla (uhla zmáčania) môžeme vysvetľovať ako rovnováhu síl 

pôsobiacich na línii kontaktu medzi kvapalinou a tuhou látkou (Atkins 1992). Vzťah medzi 

povrchovým napätím a kontaktným uhlom bol prvýkrát popísaný Youngom. Kontaktný uhol 

vyjadril ako mechanickú rovnováhu v rámci vzájomného pôsobenia troch medzifázových napätí, 

a to: povrchového napätia tuhá látka – vzduch (γs/g), povrchového napätia tuhá látka – kvapalina 

(γs/l) a povrchového napätia kvapalina – vzduch (γl/g). 

Kontaktný uhol vyjadrený rovnováhou síl povrchových napätí tak poznáme ako Young-

ov kontaktný uhol θ (obrázok 1) a vzťah popisujúci túto rovnováhu ako Young-ovu rovnicu. 

γs/g = γ s/l + γl/g cosθ 

 
Obrázok 1: Kontaktný uhol (Chau et al. 2009) 
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Kontaktný uhol a zmáčavosť uhlia sú ovplyvňované mnohými fyzikálnymi a chemickými 

faktormi (Chau et al. 2009). Zmáčavosť uhlia závisí aj na stupni preuheľnenia a obsahu uhlíka 

(Gosiewska et al. 2002, Orumwense, 1998) a na zastúpení macerálov (Kaveh et al. 2011). Uhlie 

s vyšším stupňom prouhoľnenia je hydrofóbnejšie (Dey 2012, Orumwense 1998). Uhlie s nižším 

stupňom prouhoľnenia obsahuje väčšie množstvo kyslíka a funkčné skupiny, ktoré majú 

hydrofilný charakter (Arnold et al. 1989, Fuerstenau et al. 1983, Gutierrez-Rodriguez et al. 1984, 

Sun 1954). Pre subbituménové a bituménové uhlie platí, že hodnota kontaktného uhla vzrastá 

v závislosti na stupni prouhoľnenia (vyjadrenú odraznosťou), obsahu uhlíka a kyslíka a u 

antracitov klesá (Arnold 1989). Zmáčavosť uhlia ovplyvňuje aj stupeň oxidácie uhlia (Sokolovic 

et al. 2006). Pri oxidácii uhlia v ňom narastá počet karbonylových skupín (teda počet 

uhľovodíkových derivátov, v ktorých je kyslík viazaný na atómy uhlíka dvojitou väzbou) 

(Mitchell et al. 2005). Prítomnosť karboxylovej skupiny znižuje hydrofóbnosť na povrchu uhlia 

zvýšeným počtom pozícií, ktoré vytvárajú vodíkové väzby s molekulami vody (Sen et al. 2009). 

Vplyv obsahu kyslíka a počtu karboxylových skupín sa prejavuje v prípade, že obsah kyslíka 

v uhlí je vyšší než 6% (Charriere et al. 2010). Zmáčavosť uhlia ovplyvňujú aj ďalšie faktory, 

medzi ktoré patrí obsah popolovín a veľkosť častíc. Macerály majú hydrofóbny charakter, 

popoloviny hydrofilný (Charriere et al. 2010). Zvýšené množstvo popolovín znižuje hodnotu 

kontaktného uhla, vzrastajúca veľkosť zŕn spôsobuje nárast hodnoty kontaktného uhla 

(Gosiewska et al. 2002, Ikechuks 2011). 

 Na pevnom minerálnom povrchu je možné merať kontaktný uhol dvoma metódami na 

rozhraní troch fáz. Kvapka vody môže byť položená na minerálny povrch (tzv. sessile drop 

method), alebo môžeme na vo vode ponorený minerálny povrch prichytiť vzduchovú bublinu 

(tzv. captive bubble method). V princípe sú oba tieto metódy rovnaké (Chau 2009). 

 Spôsob prípravy vzoriek sa u autorov značne odlišuje. Pri uhlí autori používali lisovanie 

uhlia do tabliet (Murata 1981), zaliatie vybranej zrnitostnej triedy do epoxidovej živice (Chau et 

al. 2009, Ofori et al. 2009), nábrus uhoľných vzoriek (Gosiewska et al. 2002). Vo všetkých 

prípadoch však povrch vzoriek upravovali leštením. 

Najpoužívanejšia metóda, ktorá sa pri príprave povrchu minerálnych vzoriek na meranie 

kontaktného uhla používa je metóda, ktorú vo svojej práci uvádza Drelich et al. (1997 a 2000). 

Vo všeobecnosti je môžné jeho postup zhrnúť do dvoch krokov, v prvom kroku sa jedná o 

brúsenie na rotačnej brúske, s použitím rady brúsnych papierov (od najdrsnejšieho po 
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najjemnejší) pod tečúcou vodou. V druhej fáze o leštenie na rotačnej brúske na textilnom 

povrchu s prídavkom jemného abraziva (SiO prášok, hliníková pasta).  
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3.2. Porozita 

 

Porozita je zlomkom (percentom) objemu uhlia, ktorý je tvorený pórmi (Speight J. G. 

2005). Poróznu textúru uhlia je všeobecne možné charakterizovať vnútorným povrchom 

a veľkosťou pórov (Roubíček V. 2002, Roubíček V. 1996). Keďže je uhlie porézny materiál, 

porozita má veľký vplyv aj na veľkosť kontaktného uhla (Li et al. 2012, Shojai Kaveh 2012, 

Keller 1987). 

Dobre známa metóda pre určenie merného povrchu tuhých poréznych látok je metóda 

adsorpcie plynov BET (Brunauer, Emmett, Teller). 

Metóda je založená na tendencii všetkých pevných povrchov priťahovať okolité 

molekuly plynu, čím vzniká proces sorpcie plynu. Monitorovanie procesu poskytuje mnoho 

užitočných informácií o vlastnostiach látok, ako je veľkosť merného povrchu látok, či veľkosť 

ich pórov. 

Pred samotnou analýzou merného povrchu, či veľkosti pórov, sa pevné povrchy zbavujú 

znečistenia, ako je voda alebo olej odplynením. To sa najčastejšie vykonáva umiestnením vzorky 

pevnej látky do sklenenej cely, ktorá sa zahrieva vo vákuu alebo prietokom suchého inertného 

plynu. Akonáhle je povrch čistý (odplynený), vzorka sa uvedie do konštantnej teploty pomocou 

externého kúpeľa, typicky v Dewarovej nádobe s tekutým dusíkom, kde je kryogénne prostredie. 

Potom sa malé množstvo plynu (absorbátu) privedie do sklenenej cely s meranou vzorkou. 

Molekuly absorbátu rýchlo dosiahnu povrch každého póru meranej vzorky (adsorbentu), 

od ktorého sa buď odrazia alebo priľnú na jeho povrchu. Molekulám, ktoré priľnú k povrchu 

hovoríme adsorbované. Sila, ktorou adsorbované molekuly interagujú s povrchom, určuje, či sa 

jedná o proces adsorpcie fyzikálnej (slabej) alebo chemickej (silnej) (Gas sorption 2006) 

K meraniu vnútorného povrchu uhlia, ktoré obsahuje mikropóry o priemere menšom ako 

5 nm je používaný oxid uhličitý CO2, pri -78 °C, k meraniu pórov nad 5 nm sa používa N2 pri -

195 °C. Distribúcia pórov v uhlí podľa ich veľkosti može byť však určená metódou BET, 

využívajúc plyny s rôznym rozmerom molekuly. 
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Póry v uhlí delíme do troch tried: 

- mikropóry (4 – 12 nm) 

- mezopóry (12 – 300 nm) (Hg porozimetria) 

- makropóry (300 – 29 600 nm) (Hg porozimetria) (Roubíček 1996 a 2002) 

 

Distribúcia pórov podľa veľkosti a výsledná porozita sa menia s preuhoľnením. 

Hodnotením typu štruktúry uhlia je porozita založená na RTG difrakcii. Podľa typu štruktúry 

delíme uhlie na: 

- otvorená štruktúra (nízkopreuhoľnené uhlie C
daf

 < 75% - makropóry) 

- kvapalná štruktúra (C
daf

 = 76-84% - mezopóry a mikropóry) 

- antracitická štruktúra (C
daf

 > 85% - mikropóry) 

Na porozitu vplýva aj petrografické zloženie uhlia. Póry vitrinitu sú hlavne mikropóry 

s jednotnou distribúciou, zatiaľ čo póry inertinitu patria do triedy mezopórov s veľkým podielom 

mezopórov s veľkosťou pod 100 nm. Liptinit sa javí ako najmenej porézny macerál 

s nepravidelnými tubulárnymi makropórmi (Roubíček 1996). 

 Pri zrnitostostnom rozmedzí od 250 nm do 7µm a od 5 do 10 nm distribúciu veľkosti 

pórov silne ovplyvňuje kategória a typ uhlia (vyjadrený obsahom vodíka alebo obsahom 

vitrinitu). Naopak malý vplyv na distribúciu pórov majú zrnitosti v strednej oblasti. Počet 

malých pórov je nižší v uhlí s vyšším obsahom uhlíka (Sakurovs et al. 2012).  
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3.3. Zeta potenciál 
 

Vytvorenie náboja na povrchu každej častice vo vodnom prostredí zapríčiňuje distribúciu 

iónov v priľahlej medzifázovej oblasti, ktorej výsledkom je zvýšená koncentrácia iónov 

opačného náboja v blízkosti povrchu častice. Preto okolo každej častice existuje takzvaná 

elektrická dvojvrstva. Táto ,,pohyblivá,, vrstva obklopojúca každú časticu nachádzajúcu sa vo 

vodnom prostredí je rozdelená na dve časti. Na takzvaný vnútorný región, ktorý nazvývame 

Stern-ova vrstva, v ktorej sú ióny veľmi silne viazané k povrchu častice, a preto nepohyblivé 

a vonkajší región, takzvanú difúznu vrstvu, kde sú ióny k povrchu častice viazané slabšie. 

V difúznej vrstve sa nachádza pomyselná hranica, vo vnútri ktorej ióny s časticami vytvárajú 

stabilné jednotky. Ak sa častica pohybuje (napríklad v dôsledku gravitácie), ióny spadajúce do 

tejto hranice sa pohybujú s ňou, zatiaľ čo ióny mimo tejto hranice nie. Túto hranicu inak 

nazývame povrchom hydrodynamického šmyku, alebo rovinou kĺzania. Potenciál existujúci na 

tejto hranici je známy ako elektrokinetický potenciál, alebo tiež zeta potenciál, ako ukazuje 

obrázok 2 (Zeta potential 2001, 2012, Zeta potential theory 2010). 

 

Obrázok 2: Zeta potenciál (Zeta potential theory 2010) 

 Veľkosť zeta potenciálu určuje stabilitu koloidných systémov. Pri zeta potenciále nás 

teda budú zaujímať fázové rozhrania: tuhá látka – kvapalina a kvapalina – kvapalina (emulzia). 
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 Za všeobecnú hranicu medzi stabilnými a nestabilnými suspenziami je považovaný náboj 

+30 mV alebo -30 mV, kedy častice s vyššou, alebo nižšou hodnotou zeta potenciálu 

považujeme za stabilné (Zeta potential 2001). 

Častice s takýmito hodnotami zeta potenciálu majú totiž tendenciu vzájomne sa 

odpudzovať, naopak častice s nízkou hodnotou zeta potenciálu sa priťahujú a vytvárajú tak 

agregáty, čo je podstatou procesov ako je koagulácia, flokulácia, či flotácia (Zeta potential 2001, 

2012). 

Najpodstatnejším faktorom ovplyvňujúcim zeta potenciál je hodnota pH. Hodnota zeta 

potenciálu sama o sebe, bez priradenej hodnoty pH, je prakticky bezvýznamným číslom. Ako 

ukazuje graf na obrázku 3, bod, v ktorom prechádza krivka závislosti zeta potenciálu na pH cez 

hodnotu nulového zeta potenciálu, nazývame izoelektrický bod (alebo bod nulového náboja, 

anglicky point of zero charge). 

Tento bod je veľmi dôležitý z praktického hľadiska, pretože nám hovorí o hodnote pH, 

pri ktorej bude koloidný systém najmenej stabilný a naopak, pri ktorej bude dochádzať 

k najlepšiemu zhlukovaniu častíc tuhých látok vo vodnom prostredí (Zeta potential theory 2010). 

 

Obrázok 3: Závislosť zeta potenciálu na pH (Zeta potential theory 2010) 

 Dôležitým dôsledkom existencie elektrického náboja na povrchu častice je, že bude pod 

vplyvom aplikovaného elektrického poľa vykazovať určité účinky. Tieto účinky sú súhrne 

definované ako elektrokinetické javy. Známe sú štyri a rozdeľujú sa podľa spôsobu, akým sú 

vyvolané. Jedná sa o elektroforézu, elektroosmózu, prúdový a sedimentačný potenciál (Zeta 

potential 2001, 2012, Zeta potential theory 2010)  
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4. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI SULFIDOV 

Sulfidy vytvárajú približne 600 minerálov, tj. 15% všetkých dnes známych minerálov. 

Asi 20 sulfidov je v prírode častých, ostatné sulfidy a všetky ostatné minerály 2. triedy podľa 

Strunzovej klasifikácie sa vyskytujú vzácne, až veľmi vzácne. Ložiská sulfidov a ich analógov sú 

ekonomicky najdôležitejším zdrojom neželezných kovov (Zamarský et al. 2008). Väčšina z nich 

sa získava jedinou metódou, a to flotáciou (Fander 1985). Najbežnejším a najrozšírenejším 

sulfidom, ktorý vzniká za veľmi rozličných podmienok, je pyrit (Klein 1998). 

Z hľadiska zloženia môžeme minerály 2. triedy považovať za soli odvodené od sulfánu 

(H2S), alebo disulfidu vodíka H2S2, resp. obdobných zlúčenín  Se, Te, As, Sb a Bi. Ako katióny 

najčastejšie vystupujú Fe
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

, Sb
3+

, Ag
+
, Bi

3+
, Co

2+
, Ni

2+
. Najčastejšie ide o 

binárne, menej často ternárne a komplikovanejšie zlúčeniny. Bežné je izovalentné a 

heterovalentné izomorfné zastupovanie prvkov a prítomnosť vakancií v štruktúrach. Pri rade 

sulfidov sa uplatňuje veľmi výrazne izomorfia, najmä pri vyšších teplotách. Pri ochladzovaní 

potom dochádza u niektorých zmesí k odmieseniu jednotlivých zložiek. Veľmi často býva 

prítomná izomorfia typu  

  Ag
+ 

+ Sb
+++

  2Pb
++

 (v galenite) 

  Cu
+
 + Ga

+++ 
 2Zn

++
 (ve sfalerite) 

 

Vďaka izomorfnému zastupovaniu prvkov v štruktúre minerálov vznikajú u mnohých 

prvkov ich priemyselne využiteľné koncentrácie (Ga, Cd, In, Ge aj). Väzby v štruktúrach 

sulfidov majú najčastejšie kovalentný alebo prechodný kovaletne-kovový charakter, niekedy s 

podielom kovovej väzby. Sulfidy vytvárajú radu unikátnych štruktúrnych typov (Zamarský et al. 

2008).  
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4.1.  Vznik sulfidov 

 

Rudné ložsiká sulfidov vznikajú hydrotermálnymi pochodmi. Silne prehriate roztoky z 

magmy prenikajú z hĺbky zeme k povrchu a trvoria ložiská žilného typu. V týchto roztokoch je 

význačný obsah ťažkých kovov, ktoré sa so sirovodíkom zrážajú ako sulfidy. Sulfidy 

jednotlivých kovov sa prirodzene nevylučujú súčasne. Z hlavných kovov je zostavená 

schématická rada od najvyšších teplôt roztoku k najnižším: 

Au 

Bi, As, Cu Zn, Pb, Sb, As, Hg 

U Ag 

Vzácne kovy sú prítomné obyčajne vo veľmi malých množstvách a sú viazané na výskyt 

všeobecných kovov, ako je to v rade vyznačené. 

Ložiská sulfidov teda tvoria žily a sú metasomatické (substitučné). Ďalším typom 

ložisiek, kde sa sulfidy vyskytujú, sú ložiská impregnačné. Ložiská sulfidov môžeme podľa 

stupňa teploty, pri ktorej vznikali a podľa charakteristických asociácií nerastov, rozdeliť zhruba 

na niekoľko formácií: 

- zlatá a zlato–strieborná formácia, 

- Ag–Co–Ni–Bi–U– formácia 

- pyritová a chalkopyritová formácia 

- Pb–Zn–Ag–formácia 

- Sb–As–Sc–formácia 

- Hg–formácia (Slavík et al. 1972) 
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4.2. Mineralogické, chemické a fyzikálne vlastnosti pyritu 

 

Vzorec: FeS2 

Strunzovo číslo: 2.EB.1 

Zaradenie 

v klasifikácii: 

 

2/D2.17 Skupina pyritu 

Sústava: kubická 

Oddelenie: 4/m B3 2/m 

Parametre el. bunky: a = 0.542 nm 

Štruktúra: štruktúra pyritu je podobná halitu. Jednu plošne centrovanú 

mriežku tvoria ióny Fe, druhú rovnobežne vsunutú kongruentnú 

mriežku tvoria dvojice atómov síry. 

Kryštálové tvary: je známych viac ako 60 tvarov. Prevláda kocka, ďalej 

pentagondodekaeder (210), ktorý sa vyskytuje samostatne alebo 

v kombinácii s oktaedrom a hexaoktaedrom. 

Habitus: izometrický, na plochách kocky je vyvinuté charakteristické 

rýhovanie. 

Morfológia: kryštály, zrnité a masívne agregáty, konkrécie, impregnácie, 

povlaky, dendrity, pseudomorfózy. 

 

Pyrit obsahuje: 46.6 % Fe a 53.4 % S. Prímesi: Ni, Co, As, Se, Cu, Zn, Ag, Au, Tl. Tvorí 

izomorfnú radu s cattieritom (CoS2) a ferroselitom (FeSe2) (Slavík et al. 1972, Betechtin 1955, 

Rösler 1979). 
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4.3. Pôvod, význam a ložiská pyritu 
 

Pyrit je najrozšírenejším sulfidom v zemskej kôre a vzniká za veľmi rozličných 

podmienok. V mnohých magmatických horninách sa vyskytuje v podobe drobných vtrúsených 

zrniek. Vo väčšine prípadov je vzhľadom na silikáty epigenetickým minerálom a vzniká 

hydrotermálnou činnosťou. 

V kontakne metasomatických ložiskách takmer vždy sprevádza sulfidy v skarnoch a 

magnetitových ložiskách. Často obsahuje prímes kobaltu. Vzniká spolu s inými sulfidmi v 

hydrotermálnom štádiu kontaktno metamorfných pochodov. 

Pyrit sa hojne vyskytuje ako sprievodný minerál takmer vo všetkých typoch 

hydrotermálnych ložísk v paragenéze s ďalšími minerálmi. Obyčajne sa vyskytuje nie len vo 

vlastnej rude, ale býva vtrúsený i v okolitých horninách. Často v nich tvorí pekne vyvinuté 

kryštály, ktoré vznikli metasomaticky (metakryštály). 

Pyrit je veľmi bežný aj v sedimentárnych horninách a rudách. Konkrécie pyritu sa hojne 

vyskytujú v pieščito-hlinitých sedimentoch, v ložiskách uhlia, železa, mangánu, bauxitov a 

podobne. Vznik pyritu v týchto horninách a rudách je spojený s rozkladom organických zvyškov 

bez prístupu vzduchu v hlbších častiach vodných nádrží. V týchto podmienkach sa v paragenéze 

s pyritom vyskytujú aj markazit, siderit a iné. 

V oxidačnej zóne je pyrit nestály a oxiduje na FeSO4, ktorý za prítomnosti voľného 

kyslíka, ľahko prechádza na Fe2[SO4]3. Ten sa hydrolyzuje a rozkladá na nerozpustný hydroxid 

železa (limonit) a voľnú kyselinu sírovú, ktorá prechádza do roztoku. Preto sú v prírode veľmi 

hojné pseudomorfózy limonitu po pyrite (Rösler 1979). 

Samotný pyrit často tvorí pseudomorfózy po organických látkach. V endogénnych 

podmienkach tvorí pyrit pseudomorfózy po pyrotíne, magnetite, hematite a iných mineráloch 

obsahujúcich železo. Tieto pseudomorfózy vznikajú pôsobením H2S na pôvodné minerály.  
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Pyritické rudy sa využívajú hlavne pri výrobe kyseliny sírovej. Stredný obsah síry v 

rudách dobývaných za týmto účelom sa jej obsah pohybuje v rozmedzí od 40 – do 50%. Pyritové 

rudy sa pražia a získaný SO2 sa pomocou oxidov dusíka oxiduje za prítomnosti vodnej pary na 

kyselinu sírovú. Pri tomto procese býva škodlivou prímesou pyritických rúd arzén (Betechtin 

1955). 

Pyritické rudy však často obsahujú meď, zinok, zlato, selén a iné prímesi, ktoré sa 

získavajú ako vedľajšie produkty a to predovšetkým flotačne (Chandra et al. 2012, Mehrabani et 

al. 2010, Hodgkinson et al. 1994). 

Ložiská pyritu sú tak veľmi rozšírené. Pyrit sa v nich vyskytuje vo väčších, či menších 

množstvách. Nachádza sa v ložiskách najrozličnejších genetických typov, no prevažná časť 

výskytov je endogenného pôvodu (Betechtin 1955, Rösler 1979). 
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5. VLASTNOSTI UHLIA 

5.1. Preuhoľnenie a petrografické zloženie 

 

Preuhoľnenie môžeme definovať ako zložitý geochemický proces vytvárajúci za pomoci 

teploty a tlaku z vrstiev rašeliny a sapropelu hnedouhoľnú, čiernouhoľnú, alebo antracitovú sloj. 

(Roubíček 2002)  

Podľa preuhoľnenia je uhlie možné rozdeliť do troch skupín na uhlie hnedé, čierne a 

antracity. Táto klasifikácia uhlia vychádza z kontinuálneho evolučného procesu premeny 

odumretých organických látok na materiál s vyšším alebo veľmi vysokým obsahom uhlíka. 

Preuhoľnenie uhlia rastie s rastúcim obsahom uhlíka C
daf

 a s klesajúcim obsahom prchavej 

horľaviny V
daf

 v suchom bezpopolnatom stave (ČSN 44 1310) (Roubíček 1996, 2002). 

Štandardným a rozhodujúcim parametrom preuhoľnenia je obsah prchavej horľaviny 

V
daf

, čo je dané rýchlosťou a jednoduchosťou skúšky jej obsahu v uhlí (ČSN ISO 5071 – ,,Hnědá 

uhlí a lignity – Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorkuˮ) (Roubíček 1996, 2002). 

 Z petrologicko-genetického hľadiska je pre stanovenie stupňa preuhoľnenia uhlia 

určujúcim parametrom stanovenie svetelnej odraznosti vitrinitu RoV, ktorý je najrožšírenejšou 

macerálovou skupinou uhlia. Česká norma (ČSN 44 1346) rozoznáva osem typov čierneho uhlia 

na základe strednej svetelnej odraznosti vitrinitu RoV a pomocného kritéria V
daf

, viď tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1: Určenie typu čierneho uhlia podľa ČSN ISO 1928 (Dušák V. 2006) 

Typy uhlia 

Znaky akosti 

C 

[hmot. %] 

výhrevnosť Q
r
i 

[MJ/kg] 

Wt
r
 

[hmot. %] 

O2 

[hmot. %] 

plamenné 
80 32,9 8 až 10 

16 až 18 

pálavé > 10 

plynové  33,9  7 

mastné 
90 

35,0 

< 10 

4 

hubené 35,4 3,2 

antracit 
91 

35,4 2,8 

metaantracit 35,4 2,5 
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 Mikrokonštituenty uhlia sú označované ako macerálové skupiny, ktorých pôvod je 

odvodzovaný z macerácie pôvodného rastlinného materiálu. Macerálové skupiny čierneho uhlia 

sú vitrinit, liptinit a inertinit (Zoznam náhrad normy: (441345) ČSN ISO 7404). Ak sa vyhneme 

hlbšiemu členeniu macerálov na submacerály a kryptomacerály a pominieme makroskopické 

delenie uhlia na lithotypy, potom nám pre orientáciu z pohľadu chemického zloženia postačí 

nasledujúca tabuľka 2 (Roubíček 1996). 

 

Tabuľka 2: Macerálové skupiny a uhoľné macerály čierneho uhlia (Roubíček 1996) 
Macerálová skupina Macerál 

Liptinit 

Sporinit 

Kutinit 

Rezinit 

Alginit 

Subertinit 

Liptodetrinit 

Vitrinit 

Telinit 

Kolinit 

Vitrodetrinit 

Inertinit 

Mikrinit 

Makrinit 

Semifuzinit 

Fuzinit 

Sklerotinit 

Inertodetrinit 

  

Odlišnosť macerálov a macerálových skupín je daná rozdielnosťou pôvodného 

rastlinného materiálu a podmienkami ovplyvňujúcimi proces preuhoľnenia. Dôsledkom je ich 

rozdielne chemické zloženie z hľadiska podielu hlavných prvkov C, H, O v jednotlivých 

macerálových skupinách, ktoré majú aj preukázateľne odlišnú chemickú štruktúru. Pre čierne 

uhlie stredného stupňa preuhoľnenia platí: 

- podiel vodíka klesá v macerálových skupinách s ich rastúcim preuhoľnením, 

- tomu zodpovedá aj klesajúci atómový pomer H/C v poradí liptinit-vitrinit-inertinit 

resp. klesajúca hodnota obsahu prchavej horľaviny V
daf

 liptinit-vitrinit-inertinit, 

- významnú úlohu pri rozlíšení chemickej štruktúry jednotlivých macerálových skupín 

majú už zmienené parametre C
daf

, V
daf

 (Roubíček 2002) 
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Ak porovnáváme macerálové skupiny rovnakého preuhoľnenia, pri uhlí s preuhoľnením 

C
daf

 78 – 88%, potom vitrinit obsahuje najviac uhlíka, liptinit vodíka a inertinit kyslíka, čo 

potvrdzuje aj tabuľka 3 (Roubíček 2002). 

 

Tabuľka 3: Chemické zloženie macerálových skupín uhlia (ČSN ISO 17247 (441381)) 

vzorka V
daf

 (%) 
Prvkové zloženie macerálových skupín (

daf
,%) 

C H O N S0 H
at

/C
at 

liptinit 66,7 84,1 7,0 6,3 1,3 1,3 0,99 

vitrinit 35,2 83,9 5,5 8,0 1,4 1,2 0,78 

inertinit 22,9 85,7 3,9 8,0 1,2 1,2 0,54 

 

 Distribúcia vodíka medzi aromatický (Har) a alifatický (Hal) vodík v troch pojednávaných 

macerálových skupinách je taktiež rozdielna. Zreteľne vzrastá atómový pomer Har/H a klesá 

pomer Hal/H od vitrinitu k inertinitu. Liptinit obsahuje taktiež preukázateľne viac alkyl-skupín, 

prípadne alicyklických jadier, viď tabuľka 4. 

 

Tabuľka 4: Distribúcia vodíka v macerálových skupinách uhlia (Roubíček V. 2002) 

vzorka 
Distribúcia vodíka (%) Atómový pomer 

H Hal Har HOH (diff) Hat/H Har/H 

liptinit 7,0 5,4 1,4 0,2 0,77 0,2 

vitrinit 5,5 3,3 1,9 0,3 0,6 0,35 

inertinit 3,9 1,7 2,0 0,2 0,44 0,51 

 

Z uvedených hodnotení je odvodzované, že v liptinite sú vyššie obsahy uhlíka a vodíka v 

alifatických skupinách a že vo vitrinite existujú špecifické intermolekulárne sily polárnej povahy 

(Roubíček 1996 a 2002). 

 Uhlie z oblasti OKR je súčaťou Hornoslezskej uhoľnej panvy a predstavuje jedno 

z najvýznamnejších európskych uhoľných ložísk. V uhoľných slojoch tejto oblasti prevláda uhlie 

bituménové, občas sa môže vyskytovať aj uhlie sapropelitického zloženia. Petrografické štúdie 

uhlia OKR poukazujú na rozdiely v macerálovom zložení uhlia (tabuľka 5) (Dopita 1993). Na 

hranici zlomu medzi týmito druhmi uhlia dochádza k veľkým rozdielom v petrografickom 

zložení. Dôkazom je dolná hranica Karvinskej formácie, kde dochádza k náhlemu zvýšeniu 

množstva inertinitu (viac ako 80% uhoľnej zložky). Jednou z najatraktívnejších vlastností uhlia 

oblasti OKR je obsah síry (Dopita 1993). Priemerné obsahy síry v jednotlivých vrstvách 

a oblastiach sú obvykle nižšie ako 1%, v dobývaných slojoch v priemere 0,6 – 0,8 %  
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Tabuľka 5: Priemerné macerálové zloženie uhlia z rôznych oblastí OKR (Dopita M. 1993) 

Súvrstvie Vrstvy 
Vitrinit Liptinit Inertinit 

[%] 

Karvinské 

Doubravské 67,2 10,7 22,1 

Horní sušské 65,1 8,1 26,8 

Spodní sušské  60,9 9,0 30,1 

Sedlové 47,6 9,8 42,6 

Ostravské 

Porubské 66,7 7,7 25,6 

Jaklovecké 67,2 9,6 23,2 

Horní hrušovské  77,4 7,8 14,8 

Spodní hrušovské 78,7 1,9 19,4 

Petřkovické 81,3 0,6 18,1 

 

V jednotlivých vzorkách spôsobujú vysoké obsahy síry obvykle konkrécie pyritu (Dopita 

1997) Prehľad priemerných hodnôt chemického zloženia uhlia z karvinského súvrstvia zobrazuje 

tabuľka 6. 

Tabuľka 6: Priemerné chemické zloženie uhlia (Dopita 1993) 

Karvinské súvrstvie 
Voda Popol V

daf 
C H N S O 

[%] 

Doubravské vrstvy 0,79 24,12 33,37 83,72 5,22 1,36 0,75 8,70 

Horní sušské 0,99 23,59 31,49 84,88 5,14 1,28 0,58 7,39 

Dolní sušské 0,87 19,51 29,91 85,85 5,18 1,24 0,62 6,94 

Sedlové 0,99 14,35 27,30 86,50 5,05 1,25 0,47 7,00 

Ostravské súvrstvie 

Porubské 1,44 18,20 27,90 86,19 5,36 1,11 0,98 6,30 

Jaklovecké 0,54 19,53 23,97 - - - - - 

 

 V slojoch OKR sa vyskytuje uhlie veľmi rozdielneho stupňa preuhoľnenia od antracitov 

v petřkovických vrstvách, až po pálavé uhlie v stratigraficky najvyšších porubských slojoch 

a vyšších doubravských vrstvách karvinskej oblasti. V zhode s Hiltonovým pravidlom platí aj 

v OKR, že pri normánlom uložení vrstiev rastie so stratigrafickou hĺbkou aj preuhoľnenie 

(Dopita 1997). 

 Obsah uhlíka v horľavine C
daf

 je jedným z objektívnych ukazovateľov stupňa 

preuhoľnenia. S rastúcim preuhoľnením stúpa obsah C
daf

. Najviac uhlíka je preto v slojoch 

petřkovických vrstiev. Priemerné obsahy C
daf

 v jednotlivých oblastiach sa pohybujú od 89,5 do 

90,6%, smerom do vyšších stratigrafických jednotiek klesajú na 83–84% (Dopita 1997). 

  



29 
 

5.2. Voda v uhlí 

Každé tuhé palivo obsahuje vodu, ktorá je nehorľavá, a preto jeho nežiadúca zložka 

(Roubíček 2002). V uhlí sa nachádza voda rôzneho pôvodu. Vegetácia, z ktorej uhlie vznikalo, 

mala vysoký percentuálny obsah vody, ktorá v nej bola viazaná chemicky aj fyzikálne a rôzne 

množstvo takto viazanej vody bolo prítomné aj pri rôznych fázach procesu preuhoľňovania. 

Avšak celkové množstvo vody sa v procese preuhoľňovania eliminovalo, zvlášť v poslednom 

stupni, čo je evidentné pri porovnaní obsahu vlhkosti rôznych druhov uhlia od lignitu po antracit 

z tabuľky 7 (Speight  2005). 

Tabuľka 7: Zloženie rôznych druhov uhlia (Speight  2005) 
parameter [%] Antracit Bitúmenové Sub-bitúmenové Lignit 

vlhkosť 3 – 6 2 – 15 10 – 25 25 – 45 

prchavá horľavina 2 – 12 15 – 45 28 – 45 24 – 32 

fixný uhlík 75 – 85 50 – 70 30 – 57 25 – 30 

popol 4 – 15 4 – 15 3 – 10 3 – 15 

Na vlhkosti uhlia sa podieľa aj voda prítomná v baniach a jej cirkulácia v slojoch, voda 

využívaná pri úprave uhlia a samozrejme aj voda atmosférická v podobe zrážok, či snehu, 

s ktorou uhlie prichádza do kontaktu pri uskladnení a transporte. 

Celková vlhkosť uhlia je stanovená vlhkosťou (vo všetkých formách mimo kryštalickej 

vody minerálnej zložky uhlia), ktorá sa nachádza v uhoľnej matrici (Speight 2005). Voda je v 

uhlí viazaná rôznymi spôsobmi. Len jej malá časť, hydrátová voda, ktorá je viazaná na 

popoloviny a voda konštitučná, ktorá je chemicky viazaná na horľavinu sa analyticky 

nestanovujú. Prímesovú vodu je možné z paliva odstrániť odkvapaním, filtráciou alebo 

odstredením. Zvyšná voda sa delí na hrubú (stráca sa postupným vysychaním uhlia na vzduchu), 

hygroskopickú (analyticky zbytková – stráca sa pri sušení uhlia pri 105 °C) a okludovanú (stráca 

sa pri vyšších teplotách pri rozklade uhlia) 

Všetká voda v uhlí Wt je súčtom hrubej vody Wex a zvyškovej Wh. Presný postup 

dvojstupňového stanovenia obsahu hrubej, zvyškovej a celkovej vody v uhlí popisuje norma 

ČSN 44 1377 (Roubíček 2002, Roubíček 1996). Čím viac je uhlie preuhoľnené, tým menej 

obsahuje vody, čo je zrejmé z tabuľky 7 (Špetl 1954). Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu, 

tým viac vody uhlie príjme, nie je to však priamo úmerné a tento dej je závislý na štruktúre uhlia. 

Čím menej kyslíku a prchavých látok uhlie obsahuje, tým menej vody nasaje (Pavlíček 1927).  
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5.3. Obsah popolovín 

 

Obsah popola v uhlí udávaný v bezvodnom stave (A
d
 %) kolísa v širokých medziach. 

Najčistejšie sloje hornoslezskej panvy majú obsah A
d
 menší ako 5%. Maximálny obsah A

d
 je 

vymedzený podmienkami využiteľnosti. Obsah A
d
 v jednotlivých slojoch je rozdielny (Dopita 

1997). 

V popolovinách prevládajú prvky K, Na, Ca, Mg a Fe a ich obsah je všeobecne veľmi 

malý. Uhlie s veľmi nízkym obsahom popolovín (< 5%) obsahuje vysoké koncentrácie oxidov 

prvkov – K2O, Na2O, MgO, CaO, Fe2O3 a iné. Sekundárne syngenetické popoloviny zastúpené 

predovšetkým ílovými minerálmi a kremeňom (hlavné prvky Si, Al a Ti) obvykle tvoria 

rozhodujúci podiel anorganických zložiek (Dopita et al. 1997). S rastúcim obsahom popolovín 

(A
d
) sa rýchle zvyšuje podiel SiO2 a Al2O3. Priemerné obsahy oxidov v popolovinách, sa 

v jednotlivých vrstvách vzájomne príliš nelíšia (Dopita et al. 1997) 

Obsah popolovín v uhlí ovplyvňuje jeho zmáčavosť. Popoloviny majú hydrofilný 

charakter (Charriere D. et al. 2010). Zvýšené množstvo popolovín znižuje hodnotu kontaktného 

uhla. (Gosiewska et al. 2002, Ikechuks 2011). 

5.4. Prchavá horľavina a fixný uhlík 
 

Kopp et al. (2000) porovnával atómový pomer H/C a O/C a percento prchavej horľaviny 

vypočítané z databázy amerického geologického prieskumu (US Geological Survey) vo snahe 

potvrdiť a rozšíriť model strát prchavej horľaviny počas procesu preuhoľnenia. Vo svojej štúdii 

využil atómové pomery H/C a O/C z 2693 vzoriek uhlia a graficky ich vyhodnotil s ohľadom na 

obsah prchavej horľaviny. Z oboch porovnaní vyplynulo, že organická zložka počas procesu 

preuhoľnenia dosahuje takmer rovnovážny stav, ak percentuálny podiel prchavej horľaviny 

klesne približne na 31% (Kopp et al. 1998, 2000). 

Porovnanie atómového pomeru H/C s obsahom prchavej horľaviny dokazuje, že 

organická zložka uhlia stráca počas procesu preuhoľnenia vodík takmer lineárne, až po 

bituménové uhlie s nízkym obsahom prchavej horľaviny. V ďalších kategóriách uhlia rýchlosť 

úbytku vodíka (vzhľadom k rýchlosti úbytku uhlíka) narastá (Kopp et al. 2000). 



31 
 

Zvýšený pokles atómového pomeru H/C, môže byť spôsobený zvýšeným poklesom CH4 

pri prechode uhlia do vyšších kategórií (van Heek et al. 1974). Na základe rapídneho poklesu 

atómového pomeru O/C sa zdá, že obsah kyslíka v uhlí rapídne klesá, tento pokles sa však 

spomaľuje pri bituménovom uhlí s vysokým obsahom prchavej horľaviny a pokračuje 

v pomalom poklese až po uhlie antracitové. Vyšší pokles atómového pomeru O/C v prvých 

fázach preuhoľnenia môže byť výsledkom vyššieho uvoľňovania CO2 ako CO (van Heek et. al. 

1974). 

Organickú hmotu uhlia označujeme ako horľavinu (Roubíček V. 1996). Je to sumárny 

obsah všetkých spáliteľných látok obsiahnutých v uhlí a delí sa na prchavú horľavinu V
daf

 

(prchavé látky) a tuhý zvyšok C
fix

 (fixný uhlík) (VEC, VŠB-TUO 2012). Horľavina uhlia je 

zložená prevažne z uhlíka C, menšieho množstva vodíka H a z malých množstiev dusíka N a síry 

S. Veľmi rozdielne je množstvo kyslíka O. So vzrastajúcim stupňom preuhoľnenia stúpa 

množstvo uhlíka C
daf

 v horľavine a klesá množstvo kyslíka O
daf

 a vodíka H
daf 

(Roubíček V. 

1996). 

V stratigraficky najvyšších vrstvách OKR sa obsahy vodíka v horľavine H
daf

 pohybujú 

okolo 5,4%, v petřkovických vrstvách klesajú až na 4,4%. V jednotlivých vzorkách kolísajú od 

3,5 do 6%. Priemerné obsahy dusíka v horľavine N
daf

 kolísajú medzi 1,2–1,5%. Priemerný obsah 

kyslíka v horľavine O
daf

 v ostravskej oblasti stúpa z 3,5% v petřkovických vrstvách na 9,45% 

v porubských vrstvách. V karvinskej oblasti sa zvyšuje priemerné množstvo O
daf

 z 6,3% 

v porubských slojoch na 8,7% v doubravských slojoch (Dopita M. 1997) 

Prchavá horľavina vyjadrená štandardnými testovacími metódami (ČSN ISO 562 ,,Černá uhlí 

a koks – Stanovení prchavé hořlaviny“ a ČSN ISO 5071–1 ,,Hnědá uhlí a lignity – Stanovení prchavé 

hořlaviny v analytickém vzorku“) je percentom prchavých produktov, mimo vodných pár, 

uvoľnených zahrievaním uhlia alebo koksu za pevne stanovených podmienok. Výsledný hmotnostný 

úbytok, upravený o úbytok vlhkosti, stanovuje množstvo prchavých látok uhlia za daných podmienok 

testu. Určovanie množstva prchavej horľaviny Vdaf v uhlí je dôležité pre klasifikáciu uhlia, 

pretože prchavá horľavina je parametrom vhodnosti uhlia pre procesy spaľovania a karbonizácie. 

Fixný uhlík charakterizuje množstvo horľaviny, ktoré zostává vo vzorke po odstránení 

prchavej horľaviny a odpočítaní množstva popolovín a vlhkosti. Fixný uhlík neodpovedá hodnote 

stanovenia koncentrácie uhlíka metódou elementárnej analýzy (hodnota fixného uhlíka obsahuje 

aj podiel vodíka).  
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5.5. Odraznosť 

 

Odraznosť uhlia (R – reflectance) je najpresnejší vizuálny parameter stupňa 

prouhoľnenia, zmeny hodnoty odraznosti sú viazané na vzrastajúcí stupeň aromatizácie (Suarez-

Ruis et al. 2008).  Podľa „The new vitrinite classification 1994“ je spodná hranica mezdi nižším 

stupňom a stredným stupňom prouhoľnenia (hnedé/čierné uhlie) 0,5 % (stredná hodnota 

odraznosti vitrinitu). Za hranicu medzi černym uhlím a antracitom je považovaná hodnota 

strednej odraznosti vitrinitu R 2,4 %. 

Odraznosť uhlia je indikátorom dôležitých vlastností uhlia, vrátane určenia macerálového 

zloženia, ktoré je dôležité z hľadiska priebehu úpravnických procesov (Davis, 1978; Davis et. al., 

1991).  Náhodná odraznosť vitrinitu Rr sa často využíva ako indikátor kategórie uhlia, nezávisle 

na petrografickom zložení, a pri charakterizácii uhlia ako suroviny pre karbonizáciu, 

splyňovanie, skvapalňovanie a spaľovacie procesy (Speight J. G. 2005). 

Analýza odraznosti čierneho uhlia sa realizuje na optickom polarizačnom mikroskope 

v odrazenom svetle s použitím imerzného objektívu. Odraznosť uhlia je hodnotená na základe 

obrazu získaného mikroskopom a vyhodnotení jeho stupňov šede.  
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6. METODIKA PRE PRÍPRAVU VZORIEK PYRITOV 

 

Výskum na vzorkách pyritov prebiehal v niekoľkých fázach a bol postupne upravovaný 

podľa obmedzení, ktoré počas práce nastali. Podrobnejšie vysvetlenia sú súčasťou nasledujúcich 

podkapitol. 

Jednotlivé kroky však je možné zhrnúť nasledovne: 

- meranie kontaktného uhla vybraných vzoriek pyritov s roztokmi xantogénanov 

- porovnanie jednotlivých roztokov,vplyv lešteného a reálneho povrchu 

- mikroanalýza povrchu pyritov 

- meranie kontaktného uhla leštených vzoriek pyritov s vodou 

- vytvorenie metodiky pre prípravu vzoriek pyritov 
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6.1. Meranie kontaktného uhla – xantogénany 
 

Prvotný výskum pyritov som zameral na meranie kontaktného uhla použitím roztokov 

xantogénanov, ktoré sa pri flotácii pyritu používajú ako zberače (Chandra et al. 2012). Keďže šlo o 

začiatky výskumu, pre merania neexistovala žiadna metodika, nakoľko k danej problematike nie je k 

dispozícii dostatočné množstvo literárnych zdrojov, merania som tak pre každú vzorku opakoval trikrát 

pre každý roztok xantogénanu. V kapitole sú uvedené priemerné výsledky analýz troch meraní. 

Pred meraním kontaktného uhla som povrch vzoriek očistil isopropylalkoholom. Meral som 

reálny (bez úpravy) a leštený povrch pyritov. Pri meraní som používal 10% roztoky sodných a draselných 

xantogénanov (isobutyl sodný (CH3)2CHCH2OCS2Na (SIBX), isopropyl sodný (CH3)2CHOCS2Na 

(SIPX), ethyl sodný CH3CH2OCS2Na (SEX), isobutyl draselný (CH3)2CHCH2OCS2K (PIBX), amyl 

draselný (CH3)2CH(CH2)2OCS2K (PAX) a ethyl draselný CH3CH2OCS2K (PEX)), ktoré sa pri flotácii 

uhlia používajú ako typické zberače pyritu. Výsledky meraní kontaktného uhla na reálnom povrchu 

(priemerné hodnoty kontaktného uhla vypočítané z troch meraní) zobrazuje pre jednotlivé vzorky a 

roztoky tabuľka 8. 

Tabuľka 8: Priemerné hodnoty kontaktného uhla na reálnom povrchu pre všetky roztoky 

Vzorka 
SIBX SEX SIPX

 
PIBX PAX PEX 

Kontaktný uhol (priemer °θ) 

Navajun 1 51,198 41,568 49,010 51,378 47,334 45,481 

Navajun 2 55,854 56,165 49,538 47,472 47,150 55,152 

Navajun 3 66,803 68,286 62,332 59,517 64,427 62,086 

Lomnice u Sokolova 71,701 77,320 56,240 63,915 77,326 69,772 

Rožňava 61,410 51,816 67,232 48,387 65,683 64,692 

Hnúšťa 55,030 70,165 67,682 70,880 77,646 72,123 

Oberdorf 74,517 91,872 80,614 84,061 72,865 69,067 

San Miguel 69,580 78,126 80,762 84,484 80,060 82,112 

Bohutín 38,652 76,171 76,012 85,890 79,833 79,357 

Hnúšťa 2 48,065 80,847 76,135 76,097 77,360 77,345 

Kokava 47,377 61,208 66,007 68,681 62,209 65,908 

Južný Ural 72,938 58,833 70,761 78,312 71,654 62,385 

Jáchymov 58,066 26,221 62,459 45,468 59,706 37,105 

Rosia Montana 75,358 84,436 83,107 79,509 81,323 63,702 

Trepča-Mitrovice 68,266 61,130 73,645 80,242 76,034 74,484 

Sadon 75,628 69,432 87,032 84,232 71,328 63,124 

Norilsk-Talnakh 63,161 65,328 59,044 71,727 79,542 60,389 

Kutná Hora 67,885 57,472 64,266 74,620 83,767 64,781 

Traversella 63,063 61,398 73,439 62,309 56,637 50,433 

Rio Marino 45,839 60,428 63,024 63,078 71,408 58,674 

Borieva 61,138 53,969 68,348 70,549 75,715 70,305 

Guizhou 46,423 61,381 63,644 65,046 64,003 48,914 

Vysvetlivky: SIBX – xantogenan isobutyl sodný, SEX – xantogenan ethyl sodný, SIPX – xantogenan isopropyl 

sodný, PIBX – xantogenan isobutyl draselný, PAX – xantogenan anyl draselný, PEX – xantogenan ethyl draselný  
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Aby výsledky meraní kontaktného uhla spĺňali podmienky Youngovej rovnice musia mať 

hladký povrch (Chau T.T. 2008). Preto som z vybraných vzoriek vyrobil nábrus. 

Na vzorkách Navajun, Hnúšťa, Kokava, Jáchymov, Sadon a Talnach bol nábrus 

zhotovený priamo na ich povrchu. Zo vzoriek Kutná Hora, Lomnice u Sokolova, Oberdorf a 

Guizhou sa ich kusy mechanicky odlomili, zaliali epoxidovou živicou a nábrus sa zhotovil po jej 

vytvrdnutí. Takto pripravené vzorky som podrobil ďalšiemu meraniu kontaktného uhla. Kedže 

poskytnuté vzorky boli priamo zo zbierok geologického pavilónu prof. F. Pošepného a jednalo sa 

o vystavené kusy, nebolo možné zhotoviť nábrus každej. Preto výsledky kontaktného uhla na 

hladkom leštenom povrchu existujú len pre vzorky, u ktorých to bolo možné. Vzorky spolu s 

hodnotou vypočítaného priemerného kontaktného uhla uvádza tabuľka 9. Pre prehľadnejšie 

porovnanie sú výsledky meraní na reálnom a hladkom povrchu pre jednotlivé vzorky a roztoky 

zobrazené v tabuľke 10 a 11. 

Tabuľka 9: Priemerné hodnoty kontaktného uhlu pyritu na leštenom povrchu 

Vzorka 
SIBX SEX SIPX

 
PIBX PAX PEX 

Kontaktný uhol (priemer °θ) 

Navajun 1 54,506 49,009 57,167 50,946 56,073 37,597 

Navajun 2 56,876 37,931 54,680 52,631 53,190 43,007 

Navajun 3 54,335 34,268 50,321 51,098 46,274 39,361 

Lomnice u Sokolova 56,374 46,565 65,332 55,702 34,801 42,583 

Hnúšťa 65,570 67,066 62,529 66,705 67,911 49,587 

Oberdorf 67,884 75,822 67,836 57,608 58,039 59,118 

Kokava 54,158 51,579 58,735 52,364 54,452 43,031 

Jáchymov 35,693 38,060 48,273 56,718 42,944 49,778 

Sadon 57,788 54,875 37,754 66,555 54,178 68,444 

Norilsk-Talnakh 67,552 66,489 57,939 72,506 74,770 72,214 

Kutná Hora 55,932 55,731 51,016 56,481 31,010 39,093 

Guizhou 59,270 62,174 54,869 57,340 59,934 46,044 

Vysvetlivky: SIBX – xantát  isobutyl sodný, SEX – xantát  ethyl sodný, SIPX – xantát isopropyl sodný, PIBX – 

xantát isobutyl draselný, PAX – xantát anyl draselný, PEX – xantát ethyl draselný 
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Tabuľka 10: Priemerné hodnoty kontaktného uhlu pyritov na reálnom a leštenom povrchu 

Vzorka 

SIBX SIBX SEX
 

SEX SIPX
 

SIPX
 

reálny leštený reálny leštený reálny leštený 

Kontaktný uhol (priemer °θ) 

Navajun 1 51,198 54,506 41,568 49,009 49,010 57,167 

Navajun 2 55,854 56,876 56,165 37,931 49,538 54,680 

Navajun 3 66,803 54,335 68,286 34,268 62,332 50,321 

Lomnice u Sokolova 71,701 56,374 77,320 46,565 56,240 65,332 

Hnúšťa 55,030 65,570 70,165 67,066 67,682 62,529 

Oberdorf 74,517 67,884 91,872 75,822 80,614 67,836 

Kokava 47,377 54,158 61,208 51,579 66,007 58,735 

Jáchymov 58,066 35,693 26,221 38,060 62,459 48,273 

Sadon 75,628 57,788 69,432 54,875 87,032 37,754 

Talnach (Norilsk-Talnakh) 63,161 67,552 65,328 66,489 59,044 57,939 

Kutná Hora 67,885 55,932 57,472 55,731 64,266 51,016 

Guizhou 46,423 59,270 61,381 62,174 63,644 54,869 

Vysvetlivky: SIBX – xantát  isobutyl sodný, SEX – xantát  ethyl sodný, SIPX – xantát isopropyl sodný 

 

Tabuľka 11: Priemerné hodnoty kontaktného uhlu pyritov  na reálnom a leštenom povrchu 

Vzorka 

PIBX PIBX PAX PAX PEX PEX 

reálny leštený reálny leštený reálny leštený 

Kontaktný uhol (priemer °θ) 

Navajun 1 51,378 50,946 47,334 56,073 45,481 37,597 

Navajun 2 47,472 52,631 47,150 53,190 55,152 43,007 

Navajun 3 59,517 51,098 64,427 46,274 62,086 39,361 

Lomnice u Sokolova 63,915 55,702 77,326 34,801 69,772 42,583 

Hnúšťa 70,880 66,705 77,646 67,911 72,123 49,587 

Oberdorf 84,061 57,608 72,865 58,039 69,067 59,118 

Kokava 68,681 52,364 62,209 54,452 65,908 43,031 

Jáchymov 45,468 56,718 59,706 42,944 37,105 49,778 

Sadon 84,232 66,555 71,328 54,178 63,124 68,444 

Talnach (Norilsk-Talnakh) 71,727 72,506 79,542 74,770 60,389 72,214 

Kutná Hora 74,620 56,481 83,767 31,010 64,781 39,093 

Guizhou 65,046 57,340 64,003 59,934 48,914 46,044 

Vysvetlivky: PIBX – xantát isobutyl draselný, PAX – xantát anyl draselný, PEX – xantát ethyl draselný 

 

Pre doporučenie metódy prípravy vzoriek sulfidov som merania kontaktného uhla urobil 

pre leštené a neleštené (reálne) povrchy s použitím činidiel SIBX, SEX, SIPX a PIBX, PAX, 

PEX. 
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Obrázok 4: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre SIBX. 

 
Obrázok 5: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre SEX.

 
Obrázok 6: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre SIPX. 

 
Obrázok 7: Medián kontaktného uhlu pre celý súbor. 

 

Z obrázkov 6–8 a z tabuľky 10 je zrejmé, že pri vzorkách SIBX bola nameraná hodnota 

kontaktného uhla reálnych povrchov vyššia u 6 vzoriek. Pri vzorkách s použitím SEX a SIPX 

bola nameraná hodnota reálneho povrchu vyššia u 9 vzoriek. Len u 4 vzoriek bola pre všetky 

činidlá nameraná hodnota kontaktného uhlu na reálnom povrchu vyššia než na povrchu leštěnom 

(Navajun 3, Oberdorf, Sadon, Kutná Hora). Z obrázku 9 vyplývá, že medián hodnôt kontaktného 

uhla získaný z celého súboru je pre reálne povrchy vyšší než pre naleštené povrchy. Najnižsiu 

hodnotu mediánu dosiahol xantogénan ethyl sodný (SEX), čo znamená že spomedzi 

xantogénanov sodných je najvhodnejším zberačom (najnižšia hodnota kontaktného uhlu = 

najlepšie zmáčanie povrchu vzoriek). Pre vzorky Hnúšťa, Oberdorf, Sadon, Talnach, Kutná Hora 

a Guizhou je však podľa jednotlivých výsledkov vhodnejší xantogénan isopropyl sodný (SIPX) a 

pre vzorku Jáchymov xantogénan isobutyl sodný (SIBX). 
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Obrázok 8: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre PIBX. 

 
Obrázok 9: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre PAX. 

 
Obrázok 10: Porovnanie hodnoty kontaktného uhlu 

pre reálny a upravený povrch pre PEX. 

 
Obrázok 11: Medián kontaktného uhlu pre celý 

súbor. 

Z obrázkov 10–12 a z tabuľky 11 je zrejmé, že pri vzorkách PIBX a PEX bola nameraná 

hodnota kontaktného uhla reálnych povrchov vyššia u 9 vzoriek. Pri vzorkách s použitím PAX 

bola nameraná hodnota reálneho povrchu vyššia u 10 vzoriek. Len u 5 vzoriek bola pre všetky 

činidlá nameraná hodnota kontaktného uhla na leštenom povrchu vyššia než na povrchu reálnom 

(Navajun, Navajun 2, Jáchymov, Sadon, Talnach). Z obrázku 13 vyplývá, že medián hodnôt 

kontaktného uhla, získaný z celého súboru, je pre reálne povrchy vyšší než pre naleštené 

povrchy. Najnižsiu hodnotu mediánu dosiahol xantogénan ethyl draselný (PEX), čo znamená že 

spomedzi draselných xantogénanov je najvhodnejším zberačom (najnižsia hodnota kontaktného 

uhlu = najlepšie zmáčanie povrchu vzoriek). Pre vzorky Sokolovská panva, Jáchymov, Sadon a 

Kutná Hora je však podľa jednotlivých výsledkov vhodnejší xantogénan amyl draselný (PAX) a 

pre vzorku Oberdorf xantogénan isobutyl draselný (PIBX).  
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6.2. Genéza jednotlivých ložísk použitých vzoriek pyritov 

 

 Vzorky pyritov boli pre výskum poskytnuté zo zbierky geologického pavilónu prof. F. 

Pošepného na VŠB–TUO a taktiež získané od RNDr. Špalka, firma Mineral, Kladno. Pochádzali 

z viacerých krajín, lokalít a ložísk. Bližšia genetická klasifikácia rudných ložisiek s uvedením 

ložiskových typov, či príkladov (podľa Havelka) je uvedená v tabuľke 12. 

Tabuľka 12: Genetická klasifikácia rudných ložisiek 

Skupina: Hydrotermální 

Formace Ložiskový typ, či příklad 

Kyzová polymetalické asociace 

Pb-Zn-Cu (+Ag) 
Kutná Hora, Česká republika 

Kyzová polymetalické asociace 

Ni-Co-As-Bi (+U) 
Jáchymov, Česká republika 

Fe-Cu±Hg±Ni,Co,Ag Kokava, Slovenská republika 

hematit Rio Marina, Elba, Itálie 

Pb-Zn (+Ag) Sadon, Osetie, Rusko 

Pb-Zn(-Ag) Madan, Bulharsko 

Polymetalické rudy Cu-Zn-Pb-Ag (±Au) Quiruvilca, Peru 

Au Guizhou, Čína 

Sn-Ag San Jose Mine, Oruro Department, Bolívie 

Skupina: Sedimentární 

Formace Ložiskový typ, či příklad 

Slínovec Navajun, Španělsko 

Sedimenty karbonského stáří, uhlí Sparta, Illinois, USA 

Sedimenty tercierního stáří, uhlí Lomnice u Sokolova, Česká republika 

Skupina: Metasomatická 

Formace Ložiskový typ, či příklad 

Mastek Hnúšťa, Slovensko 

Magnezit-mastek Obersdorf, Štýrsko, Rakousko 

Skupina: Skarnová 

Formace Ložiskový typ, či příklad 

Polymetalický typ Shangbao, Čína 

Skupina: Likvační 

Formace Ložiskový typ, či příklad 

Ni-Cu-Pd ± Pt Norilsk-Talnakh, Rusko 

Pozn.: Južný Ural, San Miguel, Rosia Montana – pre vzorky z týchto lokalít neexistuje bližšia lokácia (HAVELKA, 

J. 1990) 
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6.2.1. Hydrotermálne ložiská 

 

Kutná hora, Česká republika 

Povrchová ťažba rúd v kutnohorskom revíre začala snáď už v 10. storočí. V 13. a 14. 

storočí produkcia z týchto ložisiek predstavovala až 90 % ťažby striebra v Čechách. Naposledy v 

ložiskách kutnohorského revíru prebiehala ťažba v rokoch 1958-1992 (v tomto období boli 

tamojšie rudy zdrojom Zn, Pb, Ag, Cd a In). Kutnohorský revír leží v kutnohorskom 

kryštaliniku, ktoré je v priestore revíru tvorené hlavne kouřimskými ortorulami a biotitickými 

pararulami (čiastočne migmatitizovanými). Hydrotermálna mineralizácia so sulfidickým 

zrudnením je viazaná hlavne na strmé puklinové zóny smeru S-J, miestami smerov SSV-JJZ a 

SV-JZ. Dĺžka mineralizovaných zón (pásiem) je až 2,6 km. Hydrotermálne nerudné minerály sú 

zastúpené hlavne kremeňom, miestami sú hojné karbonáty (dolomit, kalcit, siderit a taktiež 

kutnohorit). Z rudných minerálov prevažuje pyrit, arzenopyrit, pyrhotin a sfalerit, menej hojný je 

galenit a Ag-tetraedrit. Lokálne je vo zvýšených koncentraciách prítomný chalkopyrit a stanin. 

(Zimák 2005). Pyrit sa tu vyskytuje vo viacerých generáciách (pyrit I) predstavuje heaxaedrický 

typ a pentagondodekaéder. Mladšie generácie sprevádzajú hlavne karbonáty. K najmladším 

generáciám patria guľovité agregáty pyritu, ktoré spolu s markazitom potláčajú pyrhotin 

(Bernard a kol. 1981). 

Jáchymov, Česká republika 

Jáchymovské ložisko sa nachádza na južnom úbočí západných Krušných hôr a mesto 

Jáchymov leží v jeho centre. Jáchymov je najklasickejším rudným revírom v českej časti 

Krušných hôr. Je predstaviteľom tzv. komplexného zrudnenia. Leží na území svorového 

komplexu, na východ od jeho kontaktu s karlovarským žulovým plutónom. Jedná sa o žilné 

ložisko. Podľa počtu a asociácie hlavných rudných prvkov (Ag-Bi-Co-Ni-U) bol tento typ 

zrudnenia nazvaný "päťprvkovou formáciou". Neskôr bol tento názov zavrhnutý, ničmenej 

žiadne z nových pomenovaní nebolo výstižné a nevžilo sa, a tak se názov "päťiprvková" používá 

pre tento typ mineralizácie aj naďalej (Jáchymov 2005, Veselovský et al 2005). 
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Mineralizácia žíl na ložisku Jáchymov prebiehala v týchto štádiách: Sn-W arzéno-

sulfidické, kremenné bezrudné, karbonát-uranitové, arzenidové, sulfarzénové, sulfidické 

a porudné. Rudné žily vznikli v hĺbke 1.500 m až k povrchu, za teplôt nižších než 200° C. 

Vznikali vyplněním puklín vo svoroch, hydrotermálnymi rudonosnými roztokmi. Týmto 

puklinám pomohli vzniknúť rýchle tuhnutie magmy, čadičové erupcie a horotvorné procesy. 

Povrchové partie žíl obsahovali rudy striebra, smerom dole se objavovali rudy olova a vo väčšej 

miere rudy kobaltu, niklu a bizmutu. Niektoré najhlbšie časti žíl sú bohaté na uránové rudy 

(Jáchymov 2005, Veselovský at al 2005). Jáchymovské žily však tvoria najmä galenit, sfalerit, 

pyrit, niekedy kasiterit a arzenopyrit, lokálne wolframit, turmalín, chalkopyrit a fluorit (Bernard 

et al. 1981). 

Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika 

Z hydrotermálnych ložisiek Fe-rúd sú dôležité akumulácie sideritu, ktoré môžu mať 

povahu žíl alebo metasomatických telies. Na niektorých ložiskách sideritových rúd je v 

ekonomicky významnom množstve prítomný baryt, časté sú zvýšené koncentrácie sulfidov Fe, 

Cu, Pb, Zn alebo Hg, prípadne arzenitov (sulfoarzenitov) Ni a Co. Žilné ložiská sideritu sú na 

Slovensku (Rudňany a Novoveská Huta v Spišskej Novej Vsi, Kokave nad Rimavicou a v 

Rožňave) (Zimák 2005) 

V porfyroidoch gelnickej série a  z časti aj v karbónskom nadloží prebiehajú v západnom 

okolí početné rudné žily, ktoré tvoria systém smeru SV - JZ v mohutnom zalesnenom vrchu 

Turecká nad Nadábulou. Žily majú význačný šošovkovitý charakter, ich mocnosť preto kolíše od 

cm do 10 - 15 m. Nadabulské žily sú sideritovo kremenné s obsahom turmalínu. Oproti tomu 

uplatnenie sulfidickej asociácie je pomerne slabé, aj keď je dosť pestrá. Prevažujúcim nerastom 

je siderit a ankerit, zo sulfidov pyrit a chalkopyrit. Pozoruhodnou skupinou rožňavských 

minerálov sú niklové rudy, napríklad gersdorffit tvorí tmavošedé žilky v pyrite. Veľmi pekné 

nerasty vznikli oxidáciou primárnych minerálov. Sú to hlavne kvapľovité, čierne agregáty 

limonitu, niekedy pokryté kryštálmi barytu, niekedy aj 2 cm veľkými. Z ostatných produktov 

zvetrávania sú známe: malachit, aragonit, azurit a ďalšie. (Náleziská minerálov 2008) 
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Rio Marina, Taliansko 

Ložisko Rio Marina na Elbe sa nachádza na severe malého mesta nesúceho rovnaký 

názov. Ložisko a jeho dobývací priestor je vymedzený zo severu horou Monte Giove, morom na 

juhu a údolím Grassera na západe (rozloha cca 1,1 x 1,6 km) a je tvorené niekoľkými výrubmi: 

Bacino, Filon basso, Pozzofondi, Bottaccio (alebo Sanguinacci), Antenna (alebo L'Antenna), 

Rosseto, Falcacci (alebo Le Cavacce), Piè d'Ammone, Vigneria, Zuccoletto a Valle Giove. 

Pôvod ložiska Rio Marina, ako aj ďalších ložísk južnej časti ostrova Elba je hydrotermálny a 

spojený s monzogranitickým prienikom v Porto Azzurro (Rio Mine 2002).  

Železná ruda sa tu ťažila už za čias Etruskov a neskôr aj Rímanov. Hlavnou rudou je 

hematit, minerálmi pyrit a limonit. Ťažba pyritu bola ukončená v roku 1980 (Pizzotta et al 2005, 

Rio Mine 2002).  

Sadon, Rusko 

 Sadon je osídlenou oblasťou regiónu Alagir v severnom Osetsku na severnej strane 

pohoria Veľký Kaukaz v údolí rieky Sadonka (prítok rieky Ardon). Ťažba v tejto oblasti je 

známa už od roku 1840. V súčastnosti vyťažené rudy olova a zinku upravuje a spracováva Mizur 

Concentrating Mill ako súčasť spoločnosti Sadon Lead and Zinc Combine a následne 

Elektrotsink plant v Ordžonikidze (Nekrasov 2007). Ložisko je lokalizované v metamorfných 

skalách Buron formácie, ktoré sú v nižšej konštrukčnej fáze zložené z jurského podložia, 

prelínané prvohornými granitoidmi a v hornej konštrukčnej fáze spodnou jurskou terrigénnou 

(terrigenous) sekvenciou. V metamorfovaných horninách tohoto ložiska prevažujú kremeň-

sulfidické žily. Galenit, sfalerit, chalkopyrit, pyrit, pyrhotit a arzenopyrit sú najhojnejšími 

sulfidmi, zatiaľ čo kremeň, karbonáty, chlorid, sericit a živce sú hlušiny. V ložisku sú rozoznané 

jednotlivé fázy tvorby rúd: preminerálna fáza (kremeň-živicové), troj-rudonosný stupeň (pyrit-

arzenopyrit, pyrhotin-chalkopyrit-sfalerit a arzenopyrit-sfalerit-galenit), a postminerálna fáza 

(kremeň-kalcit). Jednotlivé fázy sú zložené z jednej alebo viacerých minerálných asociácií. 

Naviac identifikácia bizmutovej mineralizácie v tomto ložisku prvýkrát predstavila aj rôzne fázy 

Ag-Pb-Bi-S systému (Groznova et. al. 2006). 
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Madan, Bulharsko 

Oblasť Madan je veľkým ložiskom rúd Pb-Zn(-Ag) a nachádza sa v juhozápadnej časti 

pohoria Rodopy, kde sa prevažne vyskytuje hlavne oligocénová olovo-zinková mineralizácia. 

Ložisko je známe už od staroveku a značná ťažba tu prebieha posledných 50 rokov (Jolyon 

2013). 

Madan ako rudný revír je oblasťou najvýraznejšej depozície Pb-Zn rúd celého masívu 

Rodopy a predstavuje jeden z najvýznamnejších prejavov Pb-Zn zrudnenia žilového typu na 

svete. Jednotlivé rudné telesá sú v tejto lokalite troch typov - žilné, uhličitanom nahradené a 

žilníky. Žily sú najrozšírenejšie (Vassileva et al. 2001). Hlavná kremeňo-sulfidická mineralizácia 

(spojené s Mn-skarnom) prebiehala pri teplotách 280–350 °C. Hlavnými minerálmi všetkých 

ložísk sú kremeň, galenit a sfalerit spolu s johannsenitom, ktorý je dôležitý najmä v okrajových 

častiach. V zostupnom poradí podľa množstva sú ďalšími rudnými minerálmi pyrit, chalkopyrit a 

arzenopyrit a ako hlušiny sa vyskytujú kalcit, manganokalcit, rodochrozit, dolomit a rhodonit, 

ktorý je súčasťou len metasomatických rúd. Ekonomicky využívané sú hlavne rudné telesá 

sulfidických žíl, rozšírené žilníky a nakoniec uhličitanom nahradené (Vassileva et al. 2001, 2003, 

2005). 

Quiruvilca, Peru 

Quiruvilca mine je jednou z najstarších podzemných polymetalických baní v svernom 

Peru. Nachádza sa v provincii Santiago de Chuco, v regióne La Libertad a od roku 2012 je vo 

vlastníctve Southern Peaks Mining. Mineralizácia v oblasti Quiruvilca bola prvýkrát popísaná 

v roku 1789. Na základe sulfidickej mineralógie žíl sa oblasť Quiruvilca delí do štyroch široko 

koncentrovaných zón, a to na enargitovú, prechodnú, olovo-zinočnatú a stibnitovú. Na základe 

dominantnej žilovej výplne sa v oblasti vyskytujú tri hlavné žilné typy zoradené od najstaršieho 

po najmladší typ: pyritický, sphalerito-galenitový a hlušinový (hlavne uhličitany). Pyritické žily 

sú zložené z niekoľkých silných masívnych hrubozrných vrstiev pyritu, v ktorých sa jeho obsah 

pohybuje vždy nad 50%, typicky sa však vyskytuje takmer 100% čistý. (Bartos, 1984) Priemerná 

veľkosť kryštálov pyritu v tejto oblasti stúpa v závisloti na hĺbke a môže dosahovať až 15 cm. 

(Lewis, 1956) V ostatných zónach tejto oblasti sa takto veľké kryštály nevyskytujú (Bartos, 

1984).  
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Guizhou, Čína 

Provincia Guizhou je súčasťou zlatého trojuholníka, ktorý zaberá rozlohu 100 000 km
2
 

v provinciách juhozápadného Guizhou, juho-východneho Yunanu a svero-západnej Guangxi 

v južnej Číne. (Ashley, 1991; Jones, 2000)  

Zlatý torjuholník sa nachádza na juho-západnom okraji archeozoickej až protozoickej 

Yangtze litosférickej doske v rámci fanerozoickej Nanpanjiang (al. Youjian) panvy. Tieto oblasti 

vznikali v kambriu narastaním litosférickej dosky Yangtze a obsahujú sedimenty od kambria po 

trias, aj napriek tomu, že väčšina z nich vznikala od permu do triasu (Ashley 1991; Jones 2000). 

Veľká časť týchto oblastí je charakterizovaná rozsiahlymi zónami s významným obsahom ortute, 

arzénu, zlata a thália (Ashley 1991). Zlatý trojuholník je predovšetkým jedným z najväčších 

neprebádaných svetových regiónov s ložiskami zlata (Jones 2000). Kľúčovými ložiskami tejto 

oblasti sú Jinfeng/Lannigou, Yata, Getang, Zimudang a Shuiyindong (Su 2009). Pytity 

vyskytujúce sa v tejto oblasti aj arzenopyrit v Shuiyindong sú prevažne zlatonosné (Shui He 

1991, Su 2012). Pyrit je tak najdôležitejším zlatonosným minerálom. Väčšina zŕn pyritu sa 

vyskytuje vo forme anhydrických ganulí, euhedrické jadrá kryštálov obsahujú malý alebo nulový 

obsah Au a As, z ktorých sa neskôr vytvorili žily bohaté na Au a As (Shui He 1991). 

San Jose Mine, Oruro, Bolívia 

San Jose v provincii Cercado je veľkou baňou, v ktorej prebiehala ťažba Sn-Ag a ktorá 

bola uzatvorená v roku 1992. V oveľa menšej miere je opäť využívaná na ťažbu geologických 

vzoriek od roku 2002. V 70-tych rokoch tu prebiehala hojná produkcia vzoriek sulfosolí, vrátane 

dodnes svetovo najlepších andoritov a plagionitov, a taktiež kvalitných vzoriek zinkenitu, 

franckeitu, stannitu a ďalších (Mindat, 2006). 

Na žile San Jose sa však nachádza aj ložisko Llallagua, Potosi a Oruro, ktoré majú 

podobné geologické vlastnosti. Llallagua bola najbohatším ložiskom cínu na svete, ale 

chudobnejším na striebro ako ostatné v tejto oblasti. 
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Všetky ložiská tejto oblasti sú kónickými subvulkanickými zásobami treťohorného 

pôvodu a sú tvorené z porfýru a porfýrických brekcií, ktoré pravdepodobne vznikali ako výbušné 

otvory. Ložiská sú silne pozmenené a takmer všetky pôvodné živce v sopečnej hornine zmizli po 

tom, čo boli nahradené kremeňmi, muskovitmi, ílmi, turmalínmi, pyritmi a inými minerálmi. 

Predchádzajúca silicifikácia skalných stien zabránila pri tvorbe rúd ich prenikaniu a nahrádzaniu 

porfýr, takže prevažná časť rúd je uložená v otvorených šmykových zónach a prasklinách. 

6.2.2. Sedimentárne ložiská 

 

Navajun, Španielsko 

Ložisko pyritov "Ampliación a Victoria" sa nachádza približne 4 km od mesta Navajún 

v pohorí Alcarama. Toto ložisko bolo objavené v roku 1965 a v priebehu rokov sa pyrit z Najúnu 

stal veľmi žiadaným a oceňovaným aj medzi zberateľmi pri medzinárodnom obchodovaní 

s minerálmi. Stal sa štandartom španielskej mineralógie a vďaka tomu je symbolom oblasti La 

Rioja. 

La Rioja sa nachádza 2,4 km severozápadne od mesta Navajún a je ložiskom, kde sa 

získavajú pyrity výhradne pre zberateľské účely. Z tohoto ložiska pochádzajú najlepšie kubické 

kryštály paritu na svete. Najväčší doposiaľ vyťažený kryštál mal veľkosť 19 cm a vážil 9,5 kg.   

Pyrity sú v tejto oblasti rožšírené vo vrstvách slínovca, s dlhou bočnou kontinuitou, 

z obdobia Kriedy, v hojnom neočakávanom výskyte. V Navajúne ako aj v "Ampliación a 

Victoria” sú tri veľmi dobre známe vrstvy pyritu, pomenované od najnižšej po najvyššiu: prvá, 

druhá a tretia vrstva. Ich mocnosť je rôzna, v priemere však 2,5 m. Priemerný sklon formácie 

jednotlivých vrstiev je 15° so silnými priestorovými zmenami v závislosti na hrúbke, morfológii 

a oxidačnom stave pyritov. Najvýznamnejšie ťažobné práce boli vykonané v prvej vrstve (Piritas 

de Navajún, 2007).  
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Sparta, USA 

Jedným z najneobvyklejších druhov pyritu je pyrit v tvare disku, nazývaný tiež pyritové 

slnko, alebo známy jako dolár z pyritu, ktorý vykazuje ryhovanie lúčovito od stredu ako lúče 

slnka. Takéto jedinečné exempláre sa získavajú z uhoľných baní v okolí Sparty v Randolph 

County, v štáte Illinois v USA, kde sa vyskytujú v úzkych, spevnených vrstvách bridlice 

spoločne s 300 miliónmi rokov starým Pennsylvánskym uhlím. Pôvod pyritového slnka bol 

predmetom špekulácií a debát. Zatiaľ čo niektoré zdroje sa domnievajú, že vznikol z fosílií, ktoré 

boli následne nahradené pyritom, súčasný konsenzom je fakt, že sa jedná o pyritovo – 

markazitové konkrécie uložené v sedimentoch karbonského veku, ktoré sa pod tlakom šírili a 

rástli do priestoru v jednotlivých vrstvách bridlice.  

V pyritovom slnku bola totiž identifikovaná aj polymorfná forma pyritu, a to markazit. 

Zatiaľ čo markazit má rovanké chemické zloženie ako pyrit, kryštalizuje v kosoštvorcovej 

kryštalickej sústave, čo ho značne mineralogicky odlišuje. Markazit je veľmi ťažko rozlíšiteľný 

od pyritu bez laboratŕonych analýz, najmä ak chýbajú jasné indikátory, akým je aj dostačná 

kryštálizácia jednotlivých minerálov. Mimo to sa pyritové slnko stáva čoraz vzácnejším aj 

z dôvodu uzatvárania baní v štáte Illinois, ktorých produkcia z roka na rok klesá a postupne sa 

uzatvárajú (Williams 2013). 

Lomnice u Sokolova, Česká republika 

Sokolovská panva je rozložená na ploche asi 200 km
2 

 v oblasti západne od Karlových 

Varov k Liticiam a Habartovu, vznikla v terciéru. Podložie tvorí krystalinikum a karlovarská 

žula. Jedná se o uhoľné ložisko. Vlastné uhoľné súvrstvie je tvorené troma uhoľnými slojami – 

Josef, Anežka a Antonín. Sloj Josef je prostúpená početnými preplástkami a dosahuje 

v centrálnej časti mocnosť 20 a 40 metrov, pri okrajoch 17 metrov, pričom sa štiepi do 

niekoľkých lavíc. Uhlie sokolovskej panvy obsahuje uhlie prevažne stredného stupňa 

preuheľnenia. Na lokalite Jiří (Marie, Lomnice) v súčasnej dobe prebieha rekultivácia, a to 

medzi obcami Lomnice, Vintířov, Král, Poříčí a mestom Sokolov. V súčasnej dobe sa 

prevádzkuje divízia Jiří. Ročná projektovaná kapacita lomu je 8 mil. ton uhlia. Plošne postupuje 

lom o 90 – 120 m za rok s predpokladanou životnosťou do 2027. Dobývané uhlie vykazuje nízky 

obsah síry, prevažne pod 1%.  
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V lokalite Lomnice sa vyskytoval markazit vo forme lúčovitých agregátov alebo tvoril 

radiálne lúčovité guľovité agregáty alebo niekoľko mm mocné žilky a šošovky. Vyskytuje sa 

v uhlí, na tektonických poruchách v uhoľnej sloji, v ílovitej výplni tektonických porúch. Pri 

niektorých konkréciách, cicvárov je stred tvorený radiálne lúčovitým pyritom a vonkajšia časť je 

tvorená markazitom. Markazit bol prítomný aj v nadloží uhoľných slojov, najčastejšie vo forme 

konkrécií. Pyrit s markazitem sa tu vyskytujú v sedimentoch terciéru (Bouška 1997). 

6.2.3. Metasomatické ložiská 

 

Hnúšťa, Slovenská republika 

Lokality s dobre vyvinutou fuchsitovo mastencovou asociáciou sú rozptýlené v celej 

oblasti v okolí Hnúšte. V Hnúšti a blízkom Mútniku sa vyskytuje v dolomitových a 

magnezitových telesách hlavne mastenec v šupinatých agregátoch, hniezdach a mohutných 

masách (Bernard et al. 1981, Náleziská minerálov 2007). Býva bielej, šedej až zelenkastej farby, 

nezriedka tvorí dokonalé pseudomorfózy po metakrystách magnezitu. Z týchto lokalít sa udávajú 

tiež chlority (hlavne klinochlór) ako súčasť tzv. sivého mastenca, podobne ako zelený fuchsit 

zrastá s mastencom. Veľmi pekné sú až 20 cm veľké dodekaedrické metakrysty pyritu hlavne v 

mastenci a klinochlórovej bridlici z Hnúšte a Mútnika (Náleziská minerálov 2007). 

Oberdorf-Niederdorf, Rakousko 

Banská činnosť v Rakúsku do roku 1994 klesala kvôli vysokým výrobným nákladom a 

konkurencii zo susedných krajín. Do konca roka 1995 výrobu udržala iba jedna z troch 

hnedouhoľných Rakúskych spoločností. Iba povrchový lom v Oberdorfe v Rakúskom Štajersku, 

západne od Grazu, ostal v prevádzke. Graz-Koflacher Eisenbahn und Bergbaugesellschaft 

m.b.H. dohliada na ťažbu dvoch susediacich lomov. Ťažba prebieha pomocou hydraulických 

rýpadiel, ktoré uhlie nakladajú priamo na mobilný pásový dopravník a transportujú ho do 

úpravne. Celá produkcia hnedého uhlia je využívaná výhradne v miestnej elektrárni.  
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6.2.4. Skarnové ložiská 

 

Shangbao, Čína 

Shangbao je skarnové ložisko polymetalického typu (železo, volfrám, cín) vyskytujúce sa 

v kontaktnej zóne medzi kamenným uhlím, vápencom z permu a zásobami jurskej žuly, kde sa 

taktiež nachádzajú samostatné nióbovo-tantalové rudy.  

Železný skarn bol objavený počas geologického prieskumu, ktorý prebiehal medzi rokmi 

1954 až 1964, ten však ešte neodhalil plný potenciál ložiska, pretože bol zameraný 

predovšetkým iba na pyritické rudy. Terénny výskum oblasti zameraný na geológiu žuly 

prebiehajúci v rokoch 1969 až 1971 priniesol nálezy nióbovo-tantalových rúd v zvetranej kôre 

žuly a nedávne vrty v ťaženej oblasti ložiska potvrdili ekonomický význam oblasti skarnového 

typu nálezom volfrámovo-cínovej mineralizácie. Aj napriek tomu ale komplexná viacprvková 

prospekcia ložiska stále chýba (Lei et al., 2009). 

6.2.5. Likvačné ložiská 

 

Norilsk-Talnakh, Rusko 

Norilsk sa nachádza medzi západo-sibírskou planinou a centrálnou sibírskou plošinou na 

úpätí pohoria Putoran. Minerálne ložiská Sibíru boli známe už dve storočia pred vznikom 

Norilsk-Talnakhu, ale s ťažbou sa začalo až v roku 1939.  

Ložisko Norilsk-Talnakh vzniklo pri kryštalizácii magmy nasýtenej sírou, ktorá vytvárala 

na povrchu globuly pentlanditu, chalkopyritu a ďalších sulfidov. Tie boli ďalšími prívalmi 

magmy obohatené o nikel, meď, platinu a paládium, mafické – ultramafické horniny. Ložisko Ni 

v oblasti Norilsk-Talnakh je největším Ni-Cu-Pd ± Pt ložiskem na světě, kde sa mimo týchto rúd 

ťaží aj uhlie (Wikimedia, 2006). 
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6.3. Mikroanalýza pyritov 

 

Súbor osemnástich vzoriek (Hnúšťa, Kokava – Slovensko/ Lomnice u Sokolova, Kutná 

Hora, Jáchymov – Česko/ Rio Marina – Taliansko/ Navajun 1-3 – Španielsko/ Talnakh–Norilsk, 

Sadon – Rusko/ Oberdorf – Rakúsko/ Madan – Bulharsko/ Guizhou, Shangbao – Čína/ Sparta – 

USA/ Oruro – Bolívia/ Quiruvilca – Peru) bol podrobený mikroanalýze. 

Výsledky mikroanalýz skúmaných vzoriek pyritov zobrazujú spektrá z energio-

disperzného analyzátora EDX na obrázkoch 12 a 13 a fotodokumentácia na obrázkoch 14 – 31. 

 

 
Obrázok 12: Spektrum z energio-disperzného 

analyzátora (EDX) – vzorka pyritu Hnúšťa s radou 

prímesí 

 

 
Obrázok 13: Spektrum z energio-disperzného 

analyzátora (EDX) – vzorka čistého pyritu Madan 

  



50 
 

 

 

Kutná Hora 

 
Obrázok 14: Kutná Hora - Lomné plochy pyritu 

(šedý). Biele zrná odpovedajú sfaleritu. Voľné 

priestory medzi zrnami sulfidov vypĺňa dolomit 

(tmavo šedý). 

 

Jáchymov 

 
Obrázok 15: Jáchymov - Pyritové impregnačné 

zrudnenie. Šedé plochy odpovedajú pyritu, mierne 

svetlejšie oblasti odpovedajú pyrhotinu. Ďalej sú vo 

vrchnej části obr. patrné drobné biele zrná sfaleritu. 

Tmavé zrná predstavujú vápenatý siderit. 

 

Kokava 

 
Obrázok 16: Kokava - Čiastočne premenené zrno 

chalkopyritu, zarastené v pyrite. Chalkopyrit je biely, 

oxidačné produkty šedé a pyrit je tmavo šedý. 

 

 

 

 

Rio Marino 

 
Obrázok 17: Rio Marino - Povrch silne 

korodovaného kryštálu pyritu. 
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Sadon 

 
Obrázok 18: Sadon - Impregnácia galenitu na 

povrchu kryštálov pyritu. Galenit je biely a veľmi 

svetlo šedý, miestami prechádza do ceruzitu. Pyrit je 

tmavo šedý. 

Madan 

 
Obrázok 19: Madan - Povrch silne ryhovaného 

kryštálu pyritu. 

 

 

Quiruvilca 

 
Obrázok 20: Quiruvilca - Povrch kryštálov pyritu. 

 

Guizhou 

 
Obrázok 21: Guizhou - Zrná fosfátu vzácných zemín 

(zrejme rhabdofan) na povrchu kryštálov pyritu. 

Pyritové kryštály sú ryhované. 
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Oruro 

 
Obrázok 22: Oruro - . Lomná plocha zrudnenia s 

prevahou pyritu. Svetlejšie zrná zodpovedajú 

chalkopyritu. Prítomné sú tiež drobné zrná 

oxidačných produktov. 

 

Navajun 1 

 
Obrázok 23: Navajun 1 - Mierne ryhovaná 

kryštálová plocha pyritu s inklúziami kalcitu. 

 

 

Navajun 2 

 
Obrázok 24: Navajun 2 – Inklúzie kalcitu v pyrite. 

 

 

 

 

 

 

Navajun 3 

 
Obrázok 25: Navajun 3 - Inklúzie kalcitu a sádrovca 

(svetlejšie šedý) v pyrite. 
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Sparta 

 
Obrázok 26: Sparta - Povrch silne zkorodovaného 

kryštálu pyritu. 

 

Lomnice u Sokolova 

 
Obrázok 27: Lomnice u Sokolova - Lomná plocha 

kryštálu pyritu. 

 

 

Hnúšťa 

 
Obrázok 28: Hnúšťa - Impregnácia pyritu a galenitu 

v mastenci. Galenit je biely. 

 

Oberdorf 

 
Obrázok 29: Oberdorf – Mierne ryhovaný kryštál 

pyritu. 
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Shangbao 

 
Obrázok 30: Shangbao - Mikrokryštály 

sekundárneho minerálu na kryštálovej ploche pyritu. 

Sekundárny minerál je oxochlorid bizmutu a veľmi 

pravdepodobne zodpovedá bizmoclitu. 

Norilsk – Talnakh 

 
Obrázok 31: Norilsk-Talnakh - Povrch nedokonale 

obmedzených kryštalov pyritu s inklúziami sfaleritu. 

 

 

Sledované vzorky boli podrobené mikroanalýze pred naleštením ich povrchu, čo je 

možné vidieť na väčšine obrázkov, na ktorých sú jednotlivé vzorky pyritov zobrazené. 

Mikroanalýza nepotvrdila výrazné rozdiely v chemickom zložení vzoriek. Prítomnosť prímesí na 

povrchu niektorých vzoriek pyritov je výsledkom skúmania plôch na rozhraní sprievodných 

hornín a pyritu. Vo všetkých prípadoch sa však jednalo o čistý pyrit. Prípadné nečistoty boli 

z  povrchu odstránené leštením, ktoré prebiehalo v rámci prípravy povrchu vzoriek na merania 

kontaktného uhla. Pre meranie kontaktného uhla a sledovanie jeho zmien v závisloti na 

chemickom zložení pyritu bola použitá metóda položenej kvapky (sessile drop method) 

s objemom 5 µl. Použitým médiom bola voda.  
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 Ďalej som teda sledoval závislosť medzi koncentráciou Fe a S (Wt %) v jednotlivých 

vzorkách a hodnotou kontaktného uhla. Priemerné hodnoty kontaktného uhla vo vzorkách a ich 

zloženie v hmotnostných percentách (Wt %) zobrazuje tabuľka 13. 

Tabuľka 13:Priemerné hodnoty kontaktného uhla, a prvkové zloženie (Wt%) pre všetky vzorky pyritov 

Vzorka 
KU Fe S C O Na Al Si Ca Zn Mg Pb As Hg 

[°θ] Wt [%] 
HYDROTERMÁLNE LOŽISKÁ 

Kutná hora 85,47 40,1 45,89 2,56 8,95 0,28 0,2 0,3 0,37 1,35     

Jáchymov 81,47 43,9 43,72  8,43   1,70 2,25      

Kokava 82,22 44,20 52,24  1,82 0,35    1,40     

Rio Marino 76,94 44,35 48,71 4,55 2,39          

Sadon 74,92 42,62 45,99 6,26 3,81  0,27 0,29 0,76      

Madan 82,24 46,55 53,45            

Quiruvilca 85,36 45,75 54,25            

Guizhou 80,21 44,81 53,84 1,35           

Oruro 86,25 47,14 52,86            

SEDIMENTAČNÉ LOŽISKÁ 
Navajun 1 71,27 44,93 53,84 1,23           

Navajun 2 68,77 45,03 54,97            

Navajun 3 69,88 46,10 53,90            

Sparta 83,76 45,37 49,58  4,58   0,47       

Sokolov 85,80 46,59 53,41            

METASOMATICKÉ LOŽISKÁ 
Hnúšťa 81,93 42,03 36,22 10,67 3,52 0,21  1,07   0,74 5,55   

Oberdorf 84,77 43,34 52,74 2,73  0,42  0,16     0,61  

SKARNOVÉ LOŽISKÁ 
Shangbao 83,42 42,22 45,23  8,24   0,25 0,24  0,30  0,29 3,23 

LIKVAČNÉ LOŽISKÁ 
Norilsk 86,94 44,88 45,75 9,37           

 

 Metódou lineárnej regresnej analýzy nebola potvrdená žiadna štatisticky významná 

závislosť, a to ako v celom súbore (všetkých 18 vzoriek), tak ani pri vzorkách z hydrotermálnych 

a sedimentárnych ložísk. V ostatných ložiskách závislosti sledované neboli, kedže nemajú k 

analýze potrebný dostatočný počet vzoriek. 
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7. Štastistické spracovanie výsledkov – pyrity 

 

 Exploratórna analýza dát (EDA) a štatistická analýza pre popisné štatistiky bola 

vykonaná pomocou štatistického softwaru ADSTAT 1.25 (TriloByte Statistical Software, Ltd. 

Pardubice). Pre overenie normality rozdelenia bol použitý Jarque-Berov test kombinácie 

výberovej šikmosti a špičatosti. Ďalšie štatistické analýzy boli spravené pomocou štatistického 

softwaru IBM SPSS Statistics 21.0 (trial verzia). Pre overenie zhodnosti výsledkov meraní 

kontaktného uhla sprava a zľava bol použitý obojstranný dvojvýberový t-test zhody stredných 

hodnôt. Pre testovanie homoskedasticity bol použitý Leveneov test. K identifikácii štatisticky 

významných rozdielov medzi strednými hodnotami kontaktného uhla meraného na jednotlivých 

vzrokách bola použitá Welchova analýza rozptylu (ANOVA). Pre post-hoc analýzu bol použitý 

Games-Howellov test. Pre všetky štatistické analýzy a testy bola použitá hladina významnosti λ 

= 0,05. 

 Všeobecne sa v praxi pre vyhodnotenie zmáčavosti materiálov posudzuje stredná hodnota 

kontaktného uhla (CA-M). Táto stredná hodnota sa stanovuje aritmetickým priemerom 

kontaktného uhla meraného zľava (CA-L) a sprava (CA-R). Za účelom zistenia, či hodnoty CA-

L a CA-R na danej meranej vzorke vykazujú rovnaký výsledok s rovnakou variabilitou, bol 

urobený obojstranný dvojvýberový t-test zhody stredných hodnôt a test homoskedasticity. 

Celkom bolo testovaných 18 súborov nameraných hodnôt CA-L (n = 100) a CA-R (n = 100) pre 

všetky vzorky pyritov. Meranie kontaktného uhla na všetkých vzorkách prebiehalo opäť 

metódou položenej kvapky s objemom 5 µl s použitím vody. Na zvolenej hladine významnosti 

bola vyššie uvedeným testom preukázaná zhoda stredných hodnôt CA-L a CA-R pre všetky 

sledované súbory pri zhodnosti rozptylov. Je zrejmé, že merané hodnoty CA-L a CA-R vedú k 

rovnakým výsledkom s rovnakou variabilitou. Na základe týchto výsledkov boli pre ďalšie 

štatistické hodnotenie použité iba stredné hodnoty kontaktného uhla.  
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 Súbory hodnôt CA-M (n = 100) stanovené na vzorkách pyritov boli vyšetrené 

exploratórnou analýzou dát. Použitím EDA bolo identifikované malé množstvo odľahlých 

hodnôt. Odľahlé hodnoty boli pre ďalšie štatistické analýzy zo súborov vylúčené. Počet 

vylúčených odľahlých hodnôt je uvedený v tabuľkách 14-16. Pre výsledné súbory dát (po 

vylúčení odľahlých hodnôt) bola opäť použitá EDA. Exploratórnou analýzou dát bolo zistené, že 

súbory dát sú normálne rozdelené. Normalita rozdelenia bola potvrdená Jarque-Berovým testom 

normality. Na základe týchto výsledkov bol pre vyjadrenie miery polohy a rozptýlenia použitý 

aritmetický priemer a smerodatná odchylka (tabuľky 14-16). 

Tabuľka 14:Popisené štatistiky pre stanovené stredné hodnoty kontaktného uhla – hydrotermálne ložiská 

Genéza Hydrotermálne 

ložisko Kutná Hora Jáchymov Rio Marina Sadon Madan Quiruvilca Guizhou Oruro 

nv 100 91 98 100 92 96 100 97 

n0 0 9 2 0 8 4 0 3 

Min. 73.98 77.81 64.52 65.78 75.21 76.38 66.46 77.11 

Max. 94.46 89.05 87.57 83.20 89.34 90.65 91.17 95.82 

Mean 85.46 82.84 77.23 74.92 83.19 84.61 80.20 87.00 

STD 3.74 2.20 6.03 3.83 3.66 3.58 5.59 3.82 

no - počet vylúčených odľahlých hodnôt; nv - výsledný počet dát v súbore; Mean - aritmetický priemer; STD - 

smerodatná odchylka 

V hydrotermálnych ložiskách bolo v celom súbore len 26 odľahlých hodnôt (800 meraní). 

Najvyšší počet odľahlých hodnôt pri meraní vykazovala vzorka pyritu z Jáchymova, ktorá ich 

mala 9 (teda 9% nameraných hodnôt kontaktného uhla bolo vyradených). Vzorka pyritu Madan 

ich mala 8%, vzorky Quiruvilca, Oruro a Rio Marino pod 5% a zvyšné vzorky dokonca 

nevykazovali žiadne odľadhlé hodnoty kontaktného uhla.  
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Tabuľka 15: Popisené štatistiky pre stanovené stredné hodnoty kontaktného uhla – sedimentárne ložiská 

Genéza Sedimentárne 

ložisko Navajun1 Navajun2 Navajun3 Sparta Lomnice u Sokolova 

nv 100 100 100 91 93 

n0 0 0 0 9 7 

Min. 52.38 50.74 53.71 77.96 74.58 

Max. 88.00 82.99 81.25 92.47 95.60 

Mean 71.27 68.77 69.88 85.13 85.40 

STD 6.48 6.34 5.48 2.92 4.30 

no - počet vylúčených odľahlých hodnôt; nv - výsledný počet dát v súbore; Mean - aritmetický priemer; STD - 

smerodatná odchylka 

V sedimentárnych ložiskách sa u vzoriek Navajun 1-3 nevyskytovali žiadne odľahlé 

hodnoty. Vzorka Sparta ich mala 9% a vzorka pyritu Lomnice u Sokolova 7% (tabuľka 15). 

Tabuľka 16: Popisené štatistiky pre stanovené stredné hodnoty kontaktného uhla – metasomatické, skarnové a 

likvačné ložiská 

Genéza Metasomatické Skarnové Likvačné 

ložisko Hnúšťa Oberdorf Shangbao Norilsk-Talnakh 

nv 97 97 98 97 

n0 3 3 2 3 

Min. 73.89 77.36 73.72 79.17 

Max. 87.25 95.53 91.17 94.53 

Mean 81.55 85.13 83.65 87.29 

STD 3.50 4.17 4.77 3.29 

no - počet vylúčených odľahlých hodnôt; nv - výsledný počet dát v súbore; Mean - aritmetický priemer; STD - 

smerodatná odchylka 

Vzorky z metasomatických a likvačných ložísk mali pri meraniach zhodne 3% odľahlých 

hodnôt. Vzorka Shangbao 2% (tabuľka 16). 

Pre stanovenie minimálneho počtu meraní pri danej smerodatnej odchýlke bol použitý 

výpočet podľa Meloun et al. (2011) podľa rovnice (1) 

        
    [              ]

 
                                                                                                       

kde      je minimálny počet meraní,   
     je rozptyl daného súboru hodnôt,              je 

kvantil Studentovho rozdelenia pre        stupňov voľnosti,   je požadovaná veľkosť 

smerodatnej odchylky. 

 Výsledky stanovenia minimálneho počtu meraní pre jednotlivé vzorky pyritov z rôznych 

ložisiek podľa ich genézy a pre rôzne hodnoty požadovanej smerodatnej odchýlky uvádzajú 

tabuľky 17-19. 
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Tabuľka 17: Minimálny počet meraní pre zadané hodnoty smerodatnej odchýlky – hydrotermálne ložiská 

Genéza Hydrotermálne 

ložisko Kutná Hora Jáchymov Rio Marina Sadon Madan Quiruvilca Guizhou Oruro 

nmin / σ = 1° 55 19 143 58 53 51 123 58 

nmin / σ =1.5° 25 9 64 26 24 23 55 26 

nmin / σ = 2° 14 5 36 14 13 13 31 14 

nmin / σ = 3° 6 2 16 6 6 6 14 6 

nmin / σ = 4° 3 1 9 4 3 3 8 4 

nmin / σ = 5° 2 1 6 2 2 2 5 2 

nmin - minimálny počet meraní; σ - požadovaná hodnota smerodatnej odchylky 

Tabuľka 18: Minimálny počet meraní pre zadané hodnoty smerodatnej odchýlky - sedimentárne ložiská 

Genéza Sedimentárne 

ložisko Navajun 1 Navajun 2 Navajun 3 Sparta Lomnice u Sokolova 

nmin / σ = 1° 165 158 118 34 73 

nmin / σ =1.5° 73 70 53 15 33 

nmin / σ = 2° 41 40 30 8 18 

nmin / σ = 3° 18 18 13 4 8 

nmin / σ = 4° 10 10 7 2 5 

nmin / σ = 5° 7 6 5 1 3 

nmin - minimálny počet meraní; σ - požadovaná hodnota smerodatnej odchýlky 

Tabuľka 19: Minimálny počet meraní pre zadané hodnoty smerodatnej odchýlky – metasomatické, skarnové a 

likvačné ložiská 

Genéza Metasomatické Skarnové Likvačné 

ložisko Hnúšťa Oberdorf Shangbao Norilsk-Talnakh 

nmin / σ = 1° 48 69 90 43 

nmin / σ =1.5° 22 31 40 19 

nmin / σ = 2° 12 17 22 11 

nmin / σ = 3° 5 8 10 5 

nmin / σ = 4° 3 4 6 3 

nmin / σ = 5° 2 3 4 2 

nmin - minimálny počet meraní; σ - požadovaná hodnota smerodatnej odchylky 

 Ako vyplýva zo štatistického vyhodnotenia minimálneho počtu meraní pre jednotlivé 

vzorky pyritov, takmer vo všetkých prípadoch spĺňajú hodnoty kontaktného uhla kritérium 

smerodatnej odchýlky σ = 1°, keďže na každej vzorke bol kontaktný uhol v rámci štatistického 

spracovávania meraný 100-krát. Tieto kritéria smerodatnej odchýlky pri danom počte meraní 

nespĺňajú vzorky Navajun 1-3, Rio Marina a Guizhou, u ktorých by musel byť počet meraní pre 

splnenie podmienok vyšší. Veľké rozdiely medzi jednotlivými meraniami však nie sú dobrým 

znakom. Pravdepodobne sa bude jednať o viacero činiteľov, ktoré merania na týchto vzorkách 

ovplyňovali.  
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 Všetky vzorky bez rozdielu na ich príslušnosť k jednotlivým ložiskám však spĺňajú 

hodnotu kritéria smerodatnej odchýlky pre σ = 1,5°, čo je pri meraní kontaktného uhla veľmi 

prísne kritérium, kedže väčšina autorov pracuje s podmienkou σ = 5°. Pre splnenie tohto kritéria 

by na vzorkách pyritov upravených leštením stačilo maximálne 7 meraní pre jednu vzorku. 

 V rámci štatistického spracovávania výsledkov som namerané hodnoty kontaktného uhla 

na leštených vzorkách pyritov s vodou porovnal s hodnotami nameranými na vzorkách s 

použitím xantogánanov. Výsledné hodnoty prehľadne zobrazuje tabuľka 20. Červenou farbou sú 

zvýraznené najnižie hodnoty kontaktného uhla pre jednotlivé vzorky pyritov. 

Tabuľka 20: Porovnanie kontaktného uhla na vzorkách pyritov (xantogénany, voda) 

Vzorka 
PIBX PAX PEX SIBX SEX SIPX

 
H2O 

priemer KU [°θ] 

Navajun 1 50,95 56,07 37,60 54,51 49,01 57,17 71,27 

Navajun 2 52,63 53,19 43,01 56,88 37,93 54,68 68,77 

Navajun 3 51,10 46,27 39,36 54,34 34,27 50,32 69,88 

Lomnice u Sokolova 55,70 34,80 42,58 56,37 46,56 65,33 85,80 

Hnúšťa 66,71 67,91 49,59 65,57 67,07 62,53 81,93 

Oberdorf 57,61 58,04 59,12 67,88 75,82 67,84 84,77 

Kokava 52,36 54,45 43,03 54,16 51,58 58,74 82,22 

Jáchymov 56,72 42,94 49,78 35,69 38,06 48,27 81,47 

Sadon 66,56 54,18 68,44 57,79 54,88 37,75 74,92 

Norilsk-Talnakh 72,51 74,77 72,21 67,55 66,49 57,94 86,94 

Kutná Hora 56,48 31,01 39,09 55,93 55,73 51,02 85,47 

Guizhou 57,34 59,93 46,04 59,27 62,17 54,87 80,21 

Vysvetlivky: PIBX – xantogénan isobutyl draselný, PAX – xantogénan anyl draselný, PEX – xantogénan ethyl 

draselný, SIBX – xantogénan  isobutyl sodný, SEX – xantogénan  ethyl sodný, SIPX – xantogénan isopropyl sodný, 

H2O - voda 

 

 Výsledné porovnanie jednoznačne ukazuje, že kontaktný uhol roztokov draselných a 

sodných xantogénanov je vo všetkých prípradoch na vzorkách pyritov nižší, ako kontaktný uhol, 

ktorého hodnota bola na povrchu nameraná a použitím vody. Z teórie kontaktného uhla je jasné, 

že čím menšia je hodnota kontaktného uhla, tým väčšia je zmáčavosť minerálneho povrchu (Dey 

S. 2012, Kaveh et al. 2011, Arnold et al. 1989, Fuerstenau et al. 1983, Gutierrez-Rodriguez et al. 

1984, Sun 1954). Z výsledkov tak vyplýva, že vo vodnom (flotačnom) prostredí by ktorýkoľvek 

xantogénan (sodný či draselný) prednostne zmáčal povrch zrná pyritu. Pri porovnaní draselných 

a sodných xantogénanov by pri prípadnej flotácii pyritu, boli vhodnejšie draselné xantogénany, 

ktoré vo väčšine pokusov (7 z 11) vykazovali nižšiu hodnotu kontaktného uhla ako xantogénany 

sodné. Použitie sodných xantogénanov by bolo vhodnejšie pre vzroky Navajun 2 a 3, Jáchymov, 

Sadon a Norilsk-Talnakh.  
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8. Vplyv genézy pyritu na hodnotu kontaktného uhla 

 

Kompletné výsledky meraní kontaktného uhla pyritov s vodou boli ďalej taktiež 

porovnané medzi sebou v závislosti na genetickom type ich ložiska. Výsledný krabicový graf 

zobrazuje obrázok 32. 

 

Obrázok 32: Krabicové grafy pre výsledky meraní kontaktného uhla zoradené podľa genetického typu ložiska 

 

Každá "krabica", ktorá predstavuje množinu nameraných hodnôt pre genetický typ 

ložisiek pyritu, súčasne vypovedá o tvare rozdelenia dát a variabilite. Konkrétne je v každom 

bode grafu zobrazená minimálna a maximálna hodnota, medián (prostredná hodnota), horný a 

dolný kvartil. Oblasť medzi kvartilmi je niekedy označovaný ako interkvartilový interval IQR. Z 

obrázku je zrejmé, že najviac sa z celého súboru odlišujú pyrity z ložiska Navajun, ktoré majú 

najnižšiu hodnotu mediánu kontaktného uhla. Hodnota kontaktného uhla u ďalších vzoriek kolíše 

v rozmedzí od 74,92 do 86,94 °θ. Vplyv genézy ložiska pyritu na hodnotu kontaktného uhla sa 

však nepodarilo preukázať. Bude tak ovplyvnený inými faktormi.  
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9. METODIKA PRE PRÍPRAVU VZORIEK UHLIA 

 

Výskum hydrofóbnych vlastností uhlia rovnako ako štúdium ďalších parametrov, ktoré 

ho môžu ovplyvňovať bol zameraný na zvládnutie postupu pre prípravu vzoriek k meraniu 

kontaktného uhla. Meranie kontaktného uhla je možné urobiť na leštenej kusovej vzorke uhlia, 

ale pre úpravnické procesy je potrebné pracovať aj s jemnejšími zrnitosťami. Zrnitosť pod 40 

mm je významná aj pre energetické účely (kocka, orech, hruboprach, energetické zmesi), kde je 

štúdium hydrofóbnych vlastností významné z hľadiska absorpcie vody. 

Pre vypracovanie metodiky prípravy vzoriek uhlia bol na Dole Paskov, závod Staříč 

(Hornoslezská panva – ostravské súvrstvie) zaistený odber vzoriek. Vzorky boli odobrané 

z rôznych hĺbok v spodných hrušovských vrstvách a vrchnej petřkovickej vrstve ako zobrazuje 

tabuľka 21. Generálna kóta povrchu v celom dobývacom priestore sa pohybuje v jednotkách až 

prvých desiatkách metrov okolo 300 m n.m. - hĺbka jednotlivých vzoriek pod povrchom je teda 

súčtom absolútnej hodnoty „Z“ a kóty povrchu cca. 300 m. 

Ostravské súvrstvie sa delí zdola nahor na štyri litostratigrafické jednotky – vrstvy 

petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Uhlie z ostravských slojov je stredne až silno 

prouhoľnené. Uhlie zo slojov petřkovických a spodných hrušovských vrstiev patrí podľa 

prouhoľnenia väčšinou k  a ß-metatypom. Obsah V
daf

 sa pohybuje v rozmedzí 12 % až 26 % , 

W
a
 od 0,5 % do 2,5 % a A

d
 kolísa od 3 % do 18 %.  

 

Tabuľka 21: Hĺbky jednotlivých vzoriek a informácie o slojoch 

 Vzorka  Informácie o sloji 

Porub 084 273 x497m výdušná trieda, x407m ťažná trieda, sloj 084 (22f) - „Z“ = -773m 

Porub 063 606/1 x348m výdušná trieda, x359m ťažná trieda, sloj 063 (17b) - „Z“ = -737m 

Trieda 063 5350/3 x288,2m (spojené sloje 063 (17b)+ 059 (16)) - „Z“ = -873m 

Trieda 080 5251/1 x204,5m, sloj 080 (22b) - „Z“ = -805m 

Trieda 112 5445 x676m, sloj 112(B4) - „Z“ = -781m 

Trieda 074 5357 x162,5m, sloj 074 (21a) - „Z“ = -949m 

Trieda 059 5342/4 x174m, sloj 059 (16) - „Z“ = -659m 

Trieda 112 5447 x54,6m, sloj 109 (B3) - „Z“ = -745m 

Trieda 121 5340 x862,5m, sloj 121 (B7) - „Z“ = -640m 

Trieda 121 4440 --- 

Pozn.: Informácie o triede 121 4440 neboli dodané  
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Desať odobraných vzoriek uhlia (každá vzorka cca. 10kg) som v laboratóriu J160 

iunštitútu environemntálneho inžinierstva VŠB–TUO sušil pri laboratórnych podmienkach (cca. 

25 °C) po dobu minimálne 24 hodín a potom rozdrvil na laboratórnom čeľusťovom drviči 

BB200 firmy Retsch (Germany) s nastavenou veľkosťou štrbiny čeľustí na 0,5 mm. Po rozdrvení 

som vzorky podrobil sitovej analýze, ktorej výsledky zobrazuje tabuľka 21. 

Tabuľka 22: Sitová analýza vzoriek uhlia  

vzorka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 kumulatívne 

[%] 

059 5342 62,82 11,37 8,72 7,59 5,14 1,95 0,92 0,88 0,35 99,74 

063 5350 51,39 16,19 12,08 9,82 5,79 3,15 0,82 0,14 0,14 99,52 

063 6061 38,96 14,85 14,67 15,54 9,67 3,24 1,63 0,73 0,14 99,43 

074 5357 28,81 13,51 13,42 15,76 14,63 7,37 5,02 0,50 0,11 99,13 

080 5251 35,83 12,02 11,45 14,56 13,35 6,13 2,87 2,09 0,75 99,05 

084 273 26,18 12,17 13,30 17,54 16,93 7,92 4,92 0,26 0,05 99,27 

112 5445 37,28 13,20 12,57 14,10 12,23 7,03 1,78 0,75 0,72 99,66 

112 5447 38,13 11,88 11,95 13,94 13,72 6,83 2,08 0,48 0,27 99,28 

121 4440 49,21 11,77 10,56 11,06 9,24 4,99 1,96 0,53 0,22 99,54 

121 5340 42,99 12,79 11,29 12,81 10,86 4,95 3,08 0,45 0,17 99,39 

Vysvetlivky: 1: >2 mm, 2: 1,5 – 2 mm, 3: 1 – 1,5 mm, 4: 0,5 – 1 mm, 5: 0,2 – 0,5 mm, 6: 0,1 – 0,2 mm, 7: 0,063 – 

0,1 mm, 8: 0,045 – 0,063 mm, 9: < 0,045 mm 
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9.1. Karnaubský vosk a epoxidová živica (< 0,045 mm a 0,5 – 1 mm) 

 

Prvotný výskum bol zameraný na vhodnú metodiku prípravy vzoriek uhlia na samotné 

meranie kontaktného uhla. Kedže v tomto smere neboli k dispozícii žiadne normy alebo 

metodiky, podľa ktorých by som mohol pri meraní postupovať, zvolil som vyššie uvedené 

postupy prípravy vzoriek. Výsledky jednotlivých meraní a spôsoby prípravy som vzájomne 

porovnával pre výber optimálnej metódy prípravy vzoriek. Výsledky meraní pre jednotlivé 

vzorky pripravené zaliatím do karnaubského vosku a epoxidovej živice zobrazuje tabuľka 22 a 

závislosť na obrázku 56. 

Tabuľka 23: Priemerné hodnoty kontaktného uhla - karnaubský vosk, epoxidová živica 

Karnaubský vosk Epoxidová živica 

priemerná hodnota kontaktného uhla [°θ] 

81,11 76,93 

ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] 

1 80,70 1 80,65 

10 89,84 10 82,70 

19 93,03 19 81,44 

28 93,45 28 76,80 

37 87,33 37 83,03 

46 91,69 46 78,33 

55 88,28 55 83,30 

64 92,59 64 83,86 

73 88,72 73 79,08 

82 82,65 82 78,22 

 

Z obrázku 14 je zrejmé, že nebola preukázaná žiadna závislosť medzi vzorkami 

pripravenými zaliatím v karnaubskom vosku a v epoxidovej živici. Každý spôsob prípravy 

vzoriek bude ovplyvnený inými faktormi. Takmer vo všetkých prípadoch (9 z 10) boli hodnoty 

kontaktného uhla namerané pre karnaubský vosk vyššie než pre živicu, rozdiel v hodnotách sa 

pohybuje v rozmedzí 5 až 14 %. 
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Obrázok 33: Vzťah medzi hodnotou kontaktného uhla pre dva rôzne spôsoby prípravy vzoriek 

 

 Tieto rozdiely sú zapríčinené heterogenitou meraného povrchu, čo má vplyv na hodnotu 

kontaktného uhla, čo svojim výskumom potvrdili aj ďalší autori (Kaveh et al. 2011, Chau et al. 

2009, Gosiewska et al. 2001, Lin et al. 1995, Drelich et al. 1994, Briggs et al. 1989). Prirodzene 

najhydrofóbenjšie sú práve vosky (Kamusewitz et al. 1999, Briggs et al. 1989), a tak sú výsledky 

meraní pri karnaubskom vosku vyššie. Pri porovnaní nameraných hodnôt však nie je možné 

jednoznačne určiť, či namerané hodnoty odpovedajú kontaktnému uhlu uhlia. Položená kvapka 

sa na povrchu meranej vzorky prirodzene rozprestiera (Chau et al. 2009, Drelich et al. 1994), 

výsledný kontaktný uhol tak vypovedá ako o kontaktnom uhle uhlia, tak o kontaktnom uhle 

epoxidovej živice, či karnaubského vosku. Preto som túto metódu prípravy vzoriek ďalej 

nepoužíval a nepovažujem ju za vhodnú.  
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9.2. Epoxidová živica (> 2mm) 

 

Ako ďalší spôsob prípravy vzoriek na meranie kontaktného uhla som si zvolil zaliatie 

celých zŕn zrnitostnej triedy > 2mm zo všetkých vzoriek do epoxidovej živice. Výsledky meraní 

pre tento spôsob prípravy zobrazuje tabuľka 23. 

Tabuľka 24: Priemerné hodnoty C
fix

, A
d
, V

daf
 a kontaktného uhla pre vzorky > 2mm v epoxidovej živici 

 

Spodné hrušovské vrstvy Vrchné petřkovické vrstvy 

1215340 1125445 1125447 1214440 0636061 084273 0635350 0805251 0595342 0745357 

KU [°θ] 71,74 82,32 72,57 66,62 70,19 79,47 85,57 79,38 78,13 77,00 

C
fix

 [%] 62,78 70,20 62,10 67,22 75,74 70,27 67,09 79,14 71,99 74,58 

A
d
 [%] 17,41 05,32 16,15 09,38 03,53 08,52 14,14 03,15 04,28 09,35 

V
daf

 [%] 20,08 24,48 21,75 23,4 20,73 21,21 18,77 17,71 23,73 16,07 

 

 Hodnoty kontaktného uhla pre celý súbor sa pohybujú v širokom intervale (min. 66,62, 

max. 85,57). Tieto veľké rozdiely by mohli spôsobovať rozdiely v obsahu organickej a 

anorganickej zložky uhlia, čo vo svojich prácach potvrdilo aj viacero autorov (Gosiewska et al. 

2002, Laskowski 1994) aj keď v širšom rozsahu pri obsahu popolovín. Aj napriek tomu som 

závislosti kontaktného uhla na obsahu C
fix

, A
d
 a V

daf
 pre celý súbor vzoriek sledoval metódou 

lineárnej regresnej analýzy (hrušovské aj petřkovické vrstvy spoločne). Medzi jednotlivými 

sledovanými parametrami a kontaktným uhlom sa však nepotvrdila žiadna štatisticky významná 

závislosť, a to ani v petřkovických vrstvách (súbor 6 vzoriek je dostatočný k sledovaniu lineárnej 

regresnej závislosti) ako zobrazuje tabuľka 25 s výslednými kritickými hodnotami koeficientu 

korelácie. 

Tabuľka 25: Priemerné hodnoty C
fix

, A
d
, V

daf
, kontaktného uhla a koeficient korelácie pre vzorky z vrchných 

petřkovických vrstiev ˃ 2mm epoxidovej živici 

 Vrchné petřkovické vrstvy Koeficient korelácie 

0636061 084273 0635350 0805251 0595342 0745357 R 

KU [°θ] 70,19 79,47 85,57 79,38 78,13 77,00 KU vs. 

C
fix

 [%] 75,74 70,27 67,09 79,14 71,99 74,58 0,60 

A
d
 [%] 03,53 08,52 14,14 03,15 04,28 09,35 0,70 

V
daf

 [%] 20,73 21,21 18,77 17,71 23,73 16,07 0,17 
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9.3. Lisované tablety 

 

Štvrtým spôsobom prípravy vzoriek na meranie kontaktného uhla bolo lisovanie 

uhoľných tabliet bez ich následnej úpravy. Tablety som lisoval v laboratóriu prípravy vzoriek 

N613, centra nanotechnológií na VŠB – TUO. Pre všetky tablety bol zvolený rovnaký postup 

prípravy. Tablety som lisoval na manuálnom hydraulickom lise GS 15011 firmy Specac (UK) v 

lisovacej forme s priemerom 32 mm firmy Specac (UK) pod tlakom 11 t. Lisovanie každej 

tablety prebiehalo v troch opakovaniach v časovom intervale 1 min/opakovnie s navážkou 2,5g 

uhlia bez pridania aditív. Takto pripravené tablety z každej zrnitosti, pre každú vzroku som 

označil pre zjednodušenie číslom (ID vzorky) od 1 do 90 (9 zrnitostných tried x 10 vzoriek = 90 

tabliet). Výsledné hodnoty meraní kontaktného uhla takto pripravených tabliet sú zobrazené v 

tabuľke 25. 

Tabuľka 26: Priemerné hodnoty kontaktného uhla - tablety bez leštenia 

ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] 

1 102,91 19 94,44 37 103,45 55 91,37 73 89,92 

2 99,13 20 89,62 38 104,24 56 97,87 74 95,83 

3 99,32 21 101,09 39 99,60 57 95,63 75 117,10 

4 101,90 22 102,16 40 100,21 58 99,45 76 100,64 

5 97,36 23 111,07 41 119,98 59 101,64 77 108,06 

6 99,78 24 111,42 42 89,15 60 104,19 78 88,33 

7 97,70 25 100,40 43 95,45 61 91,96 79 110,58 

8 107,87 26 114,58 44 91,48 62 93,51 80 101,64 

9 102,91 27 115,18 45 97,47 63 100,91 81 110,41 

10 97,15 28 94,88 46 93,79 64 95,00 82 89,86 

11 96,62 29 104,54 47 104,31 65 102,69 83 92,25 

12 97,00 30 113,40 48 87,41 66 101,42 84 94,74 

13 98,96 31 96,09 49 101,87 67 97,86 85 96,76 

14 100,38 32 110,73 50 108,91 68 91,58 86 107,59 

15 88,60 33 112,37 51 111,44 69 98,98 87 104,19 

16 117,45 34 105,35 52 110,94 70 97,15 88 94,91 

17 105,42 35 102,96 53 107,40 71 102,18 89 98,18 

18 107,69 36 107,00 54 108,65 72 99,69 90 99,00 

 

 Vylisované tablety v každej zrnitostnej triede mali dostatočne hladký povrch bez 

výraznejších porúch, a tak som ich bez ďalšej úpravy podrobil meraniu kontaktného uhla. 

Neleštený povrch tabliet som meral šesťkrát a priemerné výsledky meraní v jednotlivých 

zrnitostných triedach som použil pri sledovaní závislostí kontaktného uhla na obsahu popolovín 

A
d
, odraznosti vitrinitu a celkovom obsahu vitrinitu a sú zobrazené na obrázkoch 34 - 36. 



68 
 

 

Obrázok 34: Závislosť medzi kontaktným uhlom a obsahom popolovín - tablety. 

Závislosť medzi kontaktným uhlom a obsahom popolovín v uhlí je uvedená na obrázku 

34. Závislosť funguje aj v pomerne úzkom intervale koncentrácie popolovín. Vyššie obsahy 

popolovín spôsobujú hydrofilnejší charakter uhlia (Ikechuks G.A. 2011, Charriere D. et al. 2010, 

Gosiewska et al. 2002). 

 
Obrázok 35: Závislosť kontaktného uhla na 

odraznosti 

 
Obrázok 36: Závislosť medzi kontaktným uhlom a 

obsahom vitrinitu - tablety. 

 

V súvislosti s rastúcim stupňom preuhoľnenia (odraznosťou) sa zvyšuje hydrofilný 

charakter (obrázok 35), podobný priebeh má aj závislosť na obsahu vitrinitu vo vzorke obrázok 

36. Uvedené lineárne závislosti sú štatisticky významné, pretože je splnená podmienka kritickej 

hodnoty koeficientu korelácie pre 10 vzorků (r=0.80) pri hladine významnosti 0.05. Výsledky sú 

v súlade so závermi, ktoré uvádza Arnold et al. (1989).  
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 Aj napriek tomu, že uvedené závislosti spĺňali podmienku kritickej hodnoty koeficientu 

korelácie pre 10 vzoriek a boli v súlade so závermi, ktoré vo svojej práci uvádzal Arnoldom et al. 

(1989) som po rešeršnom štúdiu danej problematiky dospel k záveru nutnosti overenia týchto 

tvrdení. Dôvodom bol fakt, že výsledné hodnoty kontaktného uhla na reálnom neleštenom 

povrchu lisovaných tabliet vykazovali neprimerane vysoké hodnoty kontaktného uhla. Druhým 

dôvodom bol fakt, že závery uvádzané Arnoldom et al. (1989), neboli v súlade s výsledkami a 

závermi, ktoré boli v danej oblasti dokázané súčasným výskumom a prácami mnohých autorov, 

ktorých výsledky dokazujú, že s rastúcim stupňom preuhoľnenia sa zvyšuje hydrofóbny 

charakter uhlia (Dey S. 2012, Kaveh et al. 2011, Gosiewska et al. 2002, Orumwense F.O. 1998, 

Fuerstenau et al. 1983, Gutierrez-Rodriguez et al. 1984, Sun 1954). 

V druhej časti overenia metódy pre prípravu vzoriek som zisťoval rozdiel medzi 

vylisovanou tabletou (bez leštenia) a tabletou zaliatou do epoxidu a následne vyleštenou. 

Výsledné priemerné hodnoty kontaktného uhla namerané na leštených tabletách sú uvedené v 

tabuľke 27. 

Tabuľka 27: Priemerné hodnoty kontaktného uhla - leštené tablety 

ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] ID vzorky KU [°θ] 

1 64,37 19 77,72 37 77,10 55 71,99 73 82,37 

2 67,87 20 78,18 38 62,38 56 75,19 74 77,39 

3 69,23 21 86,11 39 75,61 57 81,38 75 85,51 

4 62,82 22 77,51 40 72,54 58 73,19 76 83,30 

5 61,41 23 77,42 41 62,90 59 78,14 77 79,09 

6 67,13 24 76,74 42 62,40 60 74,29 78 70,75 

7 74,77 25 82,79 43 68,28 61 81,32 79 77,53 

8 69,98 26 80,02 44 72,90 62 77,77 80 79,18 

9 69,48 27 77,67 45 68,82 63 80,53 81 75,72 

10 77,84 28 71,65 46 65,81 64 77,04 82 82,44 

11 84,25 29 80,94 47 69,87 65 76,37 83 70,36 

12 77,02 30 78,22 48 67,31 66 77,75 84 67,41 

13 78,54 31 80,87 49 64,83 67 79,89 85 55,09 

14 75,02 32 74,63 50 73,63 68 83,97 86 63,00 

15 80,06 33 73,71 51 69,55 69 72,68 87 69,98 

16 82,72 34 82,26 52 75,44 70 79,94 88 78,30 

17 72,90 35 81,83 53 73,04 71 82,13 89 74,46 

18 78,94 36 73,40 54 68,45 72 77,36 90 71,43 
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Z obrázka 36 je zrejmé, že leštené tablety majú výrazne nižšiu hodnotu kontaktného uhla. 

Medián hodnoty kontaktného uhla pre neleštené tablety je 100,39, pre leštené tablety 75,65. To 

jednoznačne dokazuje závislosť kontaktného uhla na drsnosti povrchu. Výsledky namerané na 

reálnom povrchu tabliet, tak nie sú interpretovateľné. 

 
Obrázok 37: Hodnoty kontaktného uhlu pre vzorky pripravené s leštením a bez leštenia povrchu 

 

Aj v druhej časti overenia metódy prípravy vzoriek som sledoval závislosť medzi 

prípravou vzoriek rôznymi metódami pomocou regresnej analýzy. Z obrázku 37 je zrejmé, že 

medzi vzorkami pripravenými rôznymi postupmi nie je žiadna závislosť, hodnoty budú 

ovplyvnené rozdielnými faktormi. 

 
Obrázok 38: Vzťah medzi hodnotou kontaktného uhla pre leštený a neleštený povrch tabliet 
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10. Vzťahy medzi kontaktným uhlom a geologickou charakteristikou uhlia 
 

V tejto časti práce som sa zameral na podrobnejší popis faktorov, ktoré majú vplyv na 

veľkosť kontaktného uhla. V podkapitolách sú uvedené už len výsledky meraní kontaktného uhla 

na leštených tábletách, ich vzájomné porovnanie a podrobný popis závislostí a vzťahov medzi 

kontaktným uhlom a petrografickým zložením uhlia, stupňom jeho preuhoľnenia, obsahom 

popolovín, fixného uhlíka a prchavej horľaviny, medzi základným prvkovým zložením, 

porozitou. Uvedené sú aj závislosti kontaktného uhla na hĺbke uloženia jednotlivých vrstiev, z 

ktorých boli vzorky odobrané a výsledky nasákavosti pre vybrané vzorky. 

10.1. Petrografická analýza 

 

Výsledky meraní odraznosti vitrinitu vybraných vzoriek čierneho uhlia sú uvedené 

v tabuľkách 28 až 37.V tabuľkách je uvedená priemerná, maximálna a minimálna hodnota 

odraznosti, smerodatná odchýlka a taktiež percentuálne zastúpenie macerálov skupiny vitrinitu, 

inertinitu a liptinitu. Výsledky petrografickej analýzy dopĺňajú histogramy na obrázkoch 38 až 

47. Označenie vzoriek je vysvetlené v tabuľke 21. 

Tabuľka 28: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (745 357) 

Vzorka 745 357 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,722 Vitrinit [%] 70,3 

Max. Rr [%] 1,873 Inertinit [%] 29,7 

Min. Rr [%] 1,542 Liptinit [%] 0,0 

Štandartná odchýlka 0,067   

 
 

Obrázok 39: Histogram 745 357 

Tabuľka 29:Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (080 5251/1) 

Vzorka 080 5251/1 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,664 Vitrinit [%] 68,0 

Max. Rr [%] 1,814 Inertinit [%] 32,0 

Min. Rr [%] 1,540 Liptinit [%] 0,0 

Štandartná odchýlka 0,058   

 
 

Obrázok 40: Histogram 080 5251 
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Tabuľka 30: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (063 5350/4) 

Vzorka 063 5350/4 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 150 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,655 Vitrinit [%] 67,6 

Max. Rr [%] 1,803 Inertinit [%] 32,4 

Min. Rr [%] 1,513 Liptinit [%] 0,0 

Štandartná odchýlka 0,071   

 
 

Obrázok 41: Histogram 063 5350/4

Tabuľka 31: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (084 273) 

Vzorka 084 273 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,591 Vitrinit [%] 70,0 

Max. Rr [%] 1,700 Inertinit [%] 29,8 

Min. Rr [%] 1,486 Liptinit [%] 0,2 

Štandartná odchýlka 0,052   

 
Obrázok 42: Histogram 084 273

 

Tabuľka 32: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (R063 606/1) 

Vzorka R063 606/1 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,512 Vitrinit [%] 65,0 

Max. Rr [%] 1,634 Inertinit [%] 34,0 

Min. Rr [%] 1,395 Liptinit [%] 1,0 

Štandartná odchýlka 0,054   

 
 

Obrázok 43: Histogram R063 606/1 

Tabuľka 33: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (059 5342/4) 

Vzorka 059 5342/4 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,509 Vitrinit [%] 67,5 

Max. Rr [%] 1,632 Inertinit [%] 32,2 

Min. Rr [%] 1,394 Liptinit [%] 0,3 

Štandartná odchýlka 0,054   

 
 

Obrázok 44: Histogram 059 5342/4 
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Tabuľka 34: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (121 4440) 

Vzorka 121 4440 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,418 Vitrinit [%] 64,3 

Max. Rr [%] 1,523 Inertinit [%] 35,2 

Min. Rr [%] 1,325 Liptinit [%] 0,5 

Štandartná odchýlka 0,050   

 
 

Obrázok 45: Histogram 121 4440 

  

Tabuľka 35: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (112 5447) 

Vzorka 112 5447 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,402 Vitrinit [%] 65,0 

Max. Rr [%] 1,502 Inertinit [%] 34,3 

Min. Rr [%] 1,314 Liptinit [%] 0,7 

Štandartná odchýlka 0,043   

 

 

 
Obrázok 46: Histogram 112 5447

Tabuľka 36: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (112 5445) 

Vzorka 112 5445 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,402 Vitrinit [%] 62,7 

Max. Rr [%] 1,493 Inertinit [%] 35,9 

Min. Rr [%] 1,320 Liptinit [%] 1,4 

Štandartná odchýlka 0,046   

 
 

Obrázok 47: Histogram 112 5445

 

Tabuľka 37: Výsledky odraznosti vitrinitu a 

macerálovej analýzy (121 5340) 

Vzorka 121 5340 

Výsledky meraní Macerálová analýza 

Počet meraní 100 Počet meraní 500 

Priemer Rr [%] 1,350 Vitrinit [%] 65,4 

Max. Rr [%] 1,483 Inertinit [%] 34,3 

Min. Rr [%] 1,249 Liptinit [%] 0,3 

Štandartná odchýlka 0,043   

 
 

Obrázok 48: Histogram 121 5340 
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Okrem analýz odraznosti vitrinitu je súčasťou petrografickej analýzy aj fotodokumentácia 

typických mikro–textúr meraných vzoriek čierneho uhlia. Vybrané vzorky sú zobrazené na 

obrázkoch 48 až 57. 

 
Obrázok 49: Vitrinit 

 

 
Obrázok 50: Vitrinit s pásikmi semifuzinitu a 

inertodetrinitomň 

 
Obrázok 51: Vitrinit s hojným mikrinitom, 

semifuzinitom a inertodetrinitom 

 
Obrázok 52: Vitrinit s ojedinelým inertodetrinitom

 
Obrázok 53: Vitrinit s rozptýlenou ílovitou hmotou a 

macerálmi sk. inertinitu 

 
Obrázok 54: Fuzinit
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Obrázok 55: Semifuzinit a inertodetrinit vo vitrinite 

 

 
Obrázok 56: Nepravidelné pásiky ílovitej hmoty vo 

vitrinite 

 
Obrázok 57: Fuzinit (vľavo) a semifuzinit (vpravo) 

 
Obrázok 58: Semifuzinit a inertodetrinit vo vitrinite 

Všetky merané vzorky čierneho uhlia mali histogram v normálnom rozdelení, 

nevyskytujú sa v nich anomálne hodnoty a smerodatná odchýlka je nízka. Z uvedených 

vybraných výsledkov svetelnej odraznosti (priemerná hodnota odraznosti vitrinitu Rr) je zrejmé, 

že hodnota odraznosti sa u vzoriek pohybovala od minimálnej hodnoty 1,35 po maximálnu 

hodnotu 1,72. 

Pre lepšiu prehľadnosť som jednotlivé výsledky petrografickej analýzy spodných 

hrušovských a vrchných petřkovických vrstiev spracoval do tabuľky a doplnil o priemerné 

hodnoty kontaktného uhla a hĺbku, v ktorej boli vzorky odobrané (tabuľka 38). 

Tabuľka 38: Výsledné hodnoty petrografickej analýzy, kontaktný uhol a hĺbka odberu 

 

Spodné hrušovské vrstvy Vrchné petřkovické vrstvy 

121 5340 112 5445 112 5447 121 4440 063 6061 084 273 063 5350 080 5251 059 5342 074 5357 

Vitrinit [%] 65,4 72,7 65 64,3 65 70 67,6 68 67,5 70,3 

Inertinit [%] 34,3 25,9 34,3 35,2 34 29,8 32,4 32 32,2 29,7 

Rr [%] 1,35 1,402 1,402 1,418 1,512 1,591 1,655 1,664 1,509 1,722 

Hĺbka [m] 940 1081 1045 
 

1037 1073 1173 1105 959 1249 
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 Z obrázku 59 je zrejmé, že medzi obsahom vitrinitu a inertinitu, ako dvoch hlavných 

macerálov sledovaných vzoriek uhlia, je silná závislosť. So stúpajúcim obsahom vitrinitu, klesá 

obsah inertinitu vo vzorkách a naopak. Hodnota odraznosti vitrinitu a s ňou spojený stupeň 

preuhoľnenia vzrastá s hĺbkou uloženia vrstiev, čo je v zhode s Hiltonovým pravidlom (Dopita 

M. 1997) a dokazuje to aj závislosť na obrázku 60. 

 

 

Obrázok 59: Závislosť medzi obsahom vitrinitu a 

inertinitu. 

 

Obrázok 60: Závislosť odraznosti vitrinitu na hĺbke 

uloženia vrstiev.

Macerálové zloženie a obsah minerálnych zložiek sa mení v súvislosti s preuhoľnením 

(Dey 2012, Kaveh et al. 2011 Gosiewska et al. 2002, Orumwense 1998, Laskowski et al. 1994, 

Aplan et al. 1993, Gutierrez-Rodriguez 1984), čo potvrdzujú aj závislosti na obrázkoch 61 a 62. 

 
Obrázok 61: Závislosť obsahu vitirnitu na 

odraznosti. 

 
Obrázok 62: Závislosť obsahu inertinitu na 

odraznosti. 

 

S rastúcim stupňom preuhoľnenia (odraznosťou) v uhlí z dolu Paskov, závod Staříč stúpa 

obsah vitrinitu a klesá obsah inertinitu.  
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Nepodarilo sa však jednoznačne dokazáť, že v súvislosti s rastúcim stupňom 

preuhoľnenia (odraznosťou) sa nezvyšuje hydrofilný (viď kapitola 9.3), ale hydrofóbny charakter 

uhlia, čo potvrdili aj mnohí ďalší autori (Dey 2012, Kaveh et al. 2011, Gosiewska et al. 2002, 

Orumwense F.O. 1998, Fuerstenau et al. 1983, Gutierrez-Rodriguez et al. 1984, Sun 1954). 

Závislosť medzi kontaktným uhlom a odraznosťou, či obsahom vitrinitu sa totiž pomocou 

regresnej lineárnej analýzy pri leštených tabletách nedokázala. 

Povrch uhlia je totiž heterogénny, komplexný a veľmi ťažko opakovateľný (Chau 2009, 

Chau et al. 2009, Ofori et al. 2009, Gosiewska et al. 2002), pretože pozostáva z hydrofóbnych 

uhoľných macerálov a minerálnej zložky, ktorá je hydrofilná a tvorí v maceráloch inklúzie 

(Gosiewska et al. 2002). Navyše podľa Gosiewskej et al. (2002) analýzy celkovej vzorky uhlia 

nehovoria o jeho povrchu, pretože má heterogénnu štruktúru na mikroskopickej aj 

makroskopickej úrovni a zmáčavosť sa tak môže meniť, aj v prípade, že vzorka pochádza z 

jedného kusu uhlia (Shojai Kaveh et al. 2012, Wei et al. 1992). V tejto súvislosti by bolo vhodné 

v ďalšej práci výskum doplniť o podrobný mikroskopický rozbor všetkých leštených tabliet 

uhlia. 
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10.2. Majoritné prvky v uhlí a väzba uhlíka v uhlí 

 

Výsledky analýz obsahu prchavej horľaviny (V
daf

), fixného uhlíka (C
fix

) a popolovín (A
d
) 

v jednotlivých zrnitostných triedach a výsledky elementárnej analýzy obsahu prvkov 

(C,H,N,S,O) pre všetky vzorky uhlia zobrazujú tabuľky 39 až 48. 

Tabuľka 39: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 1215340 (1-9) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

121 5340 

> 2 1 20,08 17,14 62,78 

79,77 4,38 1,34 0,060 3,18 

1,5 - 2 2 20,74 13,56 65,70 

1 - 1,5 3 21,03 11,46 67,51 

0,5 - 1 4 20,91 10,42 68,67 

0,2 - 0,5 5 20,53 9,94 69,53 

0,1 - 0,2 6 20,59 9,39 70,02 

0,063 - 0,1 7 20,55 9,86 69,59 

0,045 - 0,063 8 20,91 10,29 68,80 

< 0,045 9 21,25 9,94 68,81 

 

Tabuľka 40: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 1125445 (10-18) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

112 5445 

> 2 10 24,48 5,32 70,20 

86,26 5,20 1,40 0 0,63 

1,5 - 2 11 25,26 7,09 67,65 

1 - 1,5 12 25,15 6,66 68,19 

0,5 - 1 13 25,42 4,78 69,80 

0,2 - 0,5 14 25,15 5,16 69,69 

0,1 - 0,2 15 25,19 5,84 68,97 

0,063 - 0,1 16 26,04 6,70 67,26 

0,045 - 0,063 17 25,07 7,38 67,55 

< 0,045 18 24,28 9,66 66,06 

 

Tabuľka 41: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka R063606/1 (19-27) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

R063 606/1 

> 2 19 20,73 3,53 75,74 

85,99 4,66 1,34 0,028 2,82 

1,5 - 2 20 22,15 8,29 69,56 

1 - 1,5 21 21,91 7,70 70,39 

0,5 - 1 22 21,34 5,83 72,83 

0,2 - 0,5 23 20,12 4,39 75,49 

0,1 - 0,2 24 19,89 3,44 76,67 

0,063 - 0,1 25 20,12 4,40 75,48 

0,045 - 0,063 26 20,92 4,27 74,81 

< 0,045 27 21,06 4,56 74,38 
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Tabuľka 42: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 1125447 (28-36) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

112 5447 

> 2 28 21,75 16,15 62,10 

87,22 5,00 1,39 0,035 0,065 

1,5 - 2 29 24,16 7,09 68,75 

1 - 1,5 30 24,38 5,86 69,76 

0,5 - 1 31 23,97 5,12 70,91 

0,2 - 0,5 32 22,61 4,65 72,74 

0,1 - 0,2 33 22,44 4,61 72,95 

0,063 - 0,1 34 22,60 4,45 72,95 

0,045 - 0,063 35 22,09 4,65 73,26 

< 0,045 36 22,90 3,99 73,11 

 
Tabuľka 43: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 084273 (37-45) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

084 273 

> 2 37 21,21 8,52 70,27 

84,62 4,94 1,40 0,084 3,51 

1,5 - 2 38 21,12 7,67 71,21 

1 - 1,5 39 20,24 8,19 71,57 

0,5 - 1 40 19,76 6,60 73,64 

0,2 - 0,5 41 18,34 3,89 77,77 

0,1 - 0,2 42 18,00 3,29 78,71 

0,063 - 0,1 43 18,33 3,73 77,94 

0,045 - 0,063 44 18,73 3,72 77,55 

< 0,045 45 19,10 3,41 77,49 

 
Tabuľka 44: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 1214440 (46-54) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

121 4440 

> 2 46 23,40 9,38 67,22 

79,35 4,42 1,28 0,052 3,31 

1,5 - 2 47 21,24 17,45 61,31 

1 - 1,5 48 22,09 11,95 65,96 

0,5 - 1 49 22,25 10,42 67,33 

0,2 - 0,5 50 21,49 11,10 67,41 

0,1 - 0,2 51 21,28 11,11 67,61 

0,063 - 0,1 52 21,26 10,97 67,77 

0,045 - 0,063 53 21,67 11,34 66,99 

< 0,045 54 22,10 10,61 67,29 

 

Tabuľka 45: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 0635350/3 (55-63) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

063 5350/3 

> 2 55 18,77 14,14 67,09 

87,87 4,63 1,23 0,076 0,33 

1,5 - 2 56 18,80 6,22 74,98 

1 - 1,5 57 19,14 4,29 76,57 

0,5 - 1 58 17,70 3,85 78,45 

0,2 - 0,5 59 17,62 3,98 78,40 

0,1 - 0,2 60 17,45 4,60 77,95 

0,063 - 0,1 61 17,64 4,80 77,56 

0,045 - 0,063 62 17,91 5,44 76,65 

< 0,045 63 18,87 5,45 75,68 

 



80 
 

Tabuľka 46: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 0805251/1 (64-72) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

080 5251/1 

> 2 64 17,71 3,15 79,14 

81,89 4,23 1,48 0,052 8,72 

1,5 - 2 65 17,13 3,88 78,99 

1 - 1,5 66 17,61 4,11 78,28 

0,5 - 1 67 17,41 3,98 78,61 

0,2 - 0,5 68 17,35 3,58 79,07 

0,1 - 0,2 69 17,27 3,51 79,22 

0,063 - 0,1 70 17,22 3,42 79,36 

0,045 - 0,063 71 17,82 3,69 78,49 

< 0,045 72 17,87 3,38 78,75 

 

Tabuľka 47: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 0595342/4 (73-81) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H H S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

059 5342/4 

> 2 73 23,73 4,28 71,99 

86,42 4,67 1,29 0,071 2,16 

1,5 - 2 74 21,77 4,98 73,25 

1 - 1,5 75 21,53 5,76 72,71 

0,5 - 1 76 20,96 5,30 73,74 

0,2 - 0,5 77 19,97 4,81 75,22 

0,1 - 0,2 78 19,74 4,92 75,34 

0,063 - 0,1 79 19,79 5,61 74,60 

0,045 - 0,063 80 20,01 6,66 73,33 

< 0,045 81 21,20 6,15 72,65 

 

Tabuľka 48: Chemické zloženie a prvková analýza (C, H, N, S, O) vzorka 0745357 (82-90) 

Vzorka 
Zrnitosť 

ID 
V

daf 
A

d 
C

fix
 C H N S O 

[mm] [% v sušine] [%] 

074 5357 

> 2 82 16,07 9,35 74,58 

86,82 4,20 1,40 0,063 1,73 

1,5 - 2 83 16,54 6,42 77,04 

1 - 1,5 84 16,88 6,40 76,72 

0,5 - 1 85 16,72 5,96 77,32 

0,2 - 0,5 86 16,61 5,17 78,22 

0,1 - 0,2 87 15,90 4,24 79,86 

0,063 - 0,1 88 16,25 4,49 79,26 

0,045 - 0,063 89 16,80 4,77 78,43 

< 0,045 90 16,84 5,35 77,81 
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Všetkých desať vzoriek uhlia bolo rozdelených do deviatich zrnitostných tried. V každej 

zrnitostnej triede bol meraný kontaktný uhol (6 meraní v každej zrnitostnej triede) a sledovaný 

obsah C
fix

, V
daf

 a A
d
. Priemerné hodnoty zobrazuje tabuľka 49. 

Tabuľka 49: Priemerné hodnoty C
fix

, V
daf

, A
d
 a kontaktného uhla v zrnitostných triedach. 

 

> 2 1,5 - 2 1 - 1,5 0,5 - 1 0,2 - 0,5 0,1 - 0,2 0,063 - 0,1 0,045 - 0,063 < 0,045 

[mm] 

KU 74,83 74,28 75,55 77,98 77,41 76,80 78,33 76,67 76,00 

C
fix

 [%] 70,11 70,84 71,61 73,13 74,35 74,73 74,18 73,59 73,20 

A
d
 [%] 9,10 8,27 7,43 6,23 5,67 5,50 5,84 6,22 6,25 

V
daf

 [%] 20,79 20,89 20,96 20,64 19,98 19,78 19,98 20,19 20,55 

 

 Aby boli výsledky sledovaných parametrov v zrnitostných triedach prehľadnejšie, 

spracoval som ich do grafickej podoby na obrázkoch 62-64. 

 
Obrázok 63: Obsah C

fix 
v zrnitostných triedach 

 
Obrázok 64: Obsah A

d
 v zrnitostných triedach 
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Obrázok 65: Obsah V

daf
 v zrnitostných triedach 

 

 V sledovanom súbore zrnitostných tried vzoriek uhlia bol najnižšší obsah fixného uhlíka 

C
fix

 v zrnitostnej triede ˃ 2mm, ktorá ho obsahuje len 70,11%. S postupným poklesom zrnitosti 

však obsah C
fix

 narastá až na hodnotu 74,73%. V zrnitostnej triede 0,1 – 0,2 mm, kde dosahuje 

svoje maximum. Obsah fixného uhlíka potom mierne klesá až na hodnotu 73,20% v najjemnejšej 

zrnitostnej triede ˂ 0,045 mm, čo je v súlade s výsledkami (Yu et al. (2005) a ďalší autori (Kök 

et al. 1998, Jayaweera 1989, Lytle 1983). 

 Opačný priebeh v jednotlivých zrnitostných triedach má obsah popolovín A
d
. Podľa 

Mathews et al. (1997) uhlie väčšej zrnitosti obsahuje vyšší obsah popolovín, s postupným 

poklesom zrnitosti klesá a v najjemnejších zrnitostných triedach opäť stúpa. Rovnaký priebeh 

potvrdili aj výsledky meraní sledovaných vzoriek uhlia, keď maximum obsahu popolovín 

dosahuje v zrnitostnej triede ˃ 2mm s hodnotou 9,10%. S postupným poklesom zrnitosti, klesá 

jeho obsah na minimálnu hodnotu 5,50% v zrnitostnej triede 0,1 – 0,2 mm a smerom k 

najjemnejšej zrnitosti mierne stúpa na hodnotu 6,25% v zrnitostnej triede ˂ 0,045 mm. 

 Najmenšie rozdiely vykazujú výsledky obsahu prchavej horľaviny. V jednotlivých 

zrnitostných triedach sa jej obsah pohybuje od maxima v zrnitostnej triede 1 – 1,5mm (20,96%) 

po minimálnu hodnotu v zrnitostnej triede 0,1 – 0,2mm (19,78%).  
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Všeobecne však pre uhlie platí trend, že obsah V
daf

 stúpa spoločne s atómovým pomerom 

H/C, a to aj v jednotlivých macerálových skupinách v poradí inertinit ˂ vitrinit ˂ liptinit 

(Mathews et al. 1997). Tento trend platí aj v sledovaných vzorkách uhlia z dolu Paskov, ako 

zobrazuje obrázok 65. 

 
Obrázok 66: Závislosť medzi V

daf
 a atómovým pomerom H:C 

 

Rozdiely v obsahu V
daf

 v jednotlivých zrnitostných triedach je možné vysvetliť 

macerálovým zložením (Mathews et al. 1997, Giuliani et al. 1991, Dyrkacz et al. 1984, Smith 

1976). Petrografické zloženie však bolo sledované len pre celkové vzorky uhlia, a tak toto 

tvrdenie nie je možné v práci overiť. 

Keďže obsah fixného uhlíka C
fix

 a obsah popolovín A
d
 v jednotlivých zrnitostných 

triedach vykazoval veľmi podobný, aj keď opačný priebeh, rozhodol som sa ich vzájomne 

porovnať. Výslednú závislosť zobrazuje obrázok 66. 

 
 

Obrázok 67: Závislosť medzi obsahom C
fix

 a A
d 
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Výsledok jednoznačne potvrdzuje takmer dokonalú lineárnu závislosť obsahu fixného 

uhlíka C
fix

 a obsahom popolovín A
d
 v jednotlivých zrnitostných triedach. Pre uhlie z dolu 

Paskov, závod Staříč tak všeobecne môžeme konštatovať, že so stúpajúcim obsahom C
fix

 klesá v 

uhlí obsah popolovín A
d
. Táto závislosť platí pre všetky zrnitostné triedy. 

Rovnako ako pri petrografickej analýze aj v rámci analýz majoritných prvkov v uhlí boli 

výsledky jednotlivých meraní sledované predovšetkým z hľadiska ich vplyvu na hodnotu 

kontaktného uhla. Obsah C
fix

, A
d
 a V

daf
 bol sledovaný v jednotlivých zrnitostných triedach, preto 

aj hodnoty kontaktného uhla zodpovedajú priemernej hodnote kontaktného uhla v danej 

zrnitostnej triede. Výsledná závislosť medzi kontaktným uhlom a obsahom A
d
 je zobrazená na 

obrázku 67. 

 
Obrázok 68: Závislosť kontakného uhla na obsahu A

d
. 

 

Zvyšujúci sa obsah A
d
 v uhlí zvyšuje hydrofilné vlastnosti uhlia (Shojai Kaveh et al. 

2012, Ikechuks G.A. 2011, Charriere D. et al. 2010, Gosiewska et al. 2002), teda hodnota 

kontaktného uhla je nižšia. Z uvedenej závislosti v rámci jednotlivých zrnitostných tried je 

zrejmé, že obsah A
d
 v uhlí má jednoznačný vplyv na hodnotu kontaktného uhla, uvádzaná 

závislosť spĺňa kritickú hodnotu koeficientu korelácie. Závislosť medzi kontaktným uhlom a 

obsahom V
daf

 ani C
fix

 sa použitím lineárnej regresnej analýzy nepreukázala.  
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Mimo analýz stanovenia C
fix

, A
d
 a V

daf
 v jednotlivých tiredach boli všetky vzorky 

podrobené aj prvkovej analýze. Sledovanými prvkami boli C, H, N, S a O v každej vzorke uhlia. 

Závislosti kontaktného uhla na obsahu uhlíka zobrazuje obrázok 68. 

 
Obrázok 69: Závislosť kontaktného uhla na celkovom obsahu uhlíka. 

 

Závislosť kontaktného uhla a celkového obsahu uhlíka má taktiež jednoznačný charakter. 

Obsah celkového uhlíka v uhlí má vplyv na jeho hydrofóbne vlastnosti (Shojai Kaveh 2012, 

Orumwense 1998, Gutierrez-Rodriguez et al. 1984). S rastúcim obsahom celkového uhlíka tak 

rastie aj hodnota kontaktného uhla (obrázok 68). 

Množstvo kyslíka v uhlí charakterizuje stupeň jeho preuhoľnenia a oxidácie.  Zmáčavosť 

uhlia je ovplyvnená preuhoľnením (Shojai Kaveh et al. 2012, Gosiewska et al. 2002, Laskowski 

et al. 1994, Arnold et al. 1989, Gutierrez-Rodriguez et al. 1984) a stupňom oxidácie (Sokolovic 

et al. 2006), s ktorou narastá v uhlí počet karbonylových skupín (Mitchell et al. 2005). 

Prítomnosť karbonylovej skupiny znižuje hydrofóbnosť uhlia (Sen et al. 2009). To potvrdzuje aj 

závislosť kontaktného uhla na pomere O:C v skúmanom uhlí, ktorá je zobrazená na obrázku 69. 

 
Obrázok 70: Závislosť kontaktného uhla na pomere O:C (at %) 
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10.3. Štatistické spracovanie výsledkov - uhlie 

 

 Rovnako ako pri pyritoch aj pri vzorkách uhlia bola exploratórna analýza dát (EDA) a 

štatistická analýza pre popisné štatistiky urobená pomocou štatistického softwaru ADSTAT 1.25 

(TriloByte Statistical Software, Ltd. Pardubice). Pre overenie normality rozdelenia bol použitý 

Jarque-Berov test kombinácie výberovej šikmosti a špičatosti. Ďalšie štatistické analýzy boli 

urobené pomocou štatistického softwaru IBM SPSS Statistics 21.0 (trial verzia). Pre overenie 

zhodnosti výsledkov meraní kontaktného úhla sprava a zľava bol použitý obojstranný 

dvojvýberový t-test zhody stredných hodnôt. Pre testovanie homoskedasticity bol použitý 

Leveneov test. K identifikácii štatisticky významných rozdielov medzi strednými hodnotami 

kontaktného úhla meraného v jednotlivých zrnitostných triedach a kusovej vzorke bola použitá 

Welchova analýza rozptylu (ANOVA). Pre post-hoc analýzu bol použitý Games-Howellov test. 

Pre všetky štatistické analýzy a testy bola použitá hladina významnosti λ = 0,05. 

 Všeobecne sa v praxi pre vyhodnotenie zmáčavosti materiálov posudzuje stredná hodnota 

kontaktného uhla (CA-M). Táto stredná hodnota sa stanovuje aritmetickým priemerom 

kontaktného uhla meraného zľava (CA-L) a sprava (CA-R). Za účelom zistenia, či hodnoty CA-

L a CA-R na danej meranej vzorke vykazujú rovnaký výsledok s rovnakou variabilitou, bol 

urobený obojstranný dvojvýberový t-test zhody stredných hodnôt a test homoskedasticity. 

Celkom bolo testovaných 9 súborov nameraných hodnôt CA-L (n = 100) a CA-R (n = 100) pre 

leštené tablety v zrnitostných triedach: > 2 mm, 1.5 - 2 mm, 1.0 - 1.5 mm, 0.5 - 1.0 mm, 0.2 - 0.5 

mm, 0.1 - 0.2 mm, 0.063 - 0.1 mm, 0.045 - 0.063 mm, < 0.045 mm. Ďalej bol testovaný 1 súbor 

hodnôt CA-R (n = 100) a CA-L (n = 100) meraný na kusovej vzorke. Na zvolenej hladine 

významnosti bola vyššie uvedeným testom preukázaná zhoda stredných hodnôt CA-L a CA-R 

pre všetky sledované súbory pri zhodnosti rozptylov. Je zrejmé, že merané hodnoty CA-L a CA-

R vedú k rovnakým výsledkom s rovnakou variabilitou. Na základe týchto výsledkov boli pre 

ďalšie štatistické hodnotenie použité iba stredné hodnoty kontaktného uhla.  



87 
 

 Súbory hodnôt CA-M (n = 100) stanovené na leštených vzorkách vo vyššie uvedených 

zrnitostných triedach a leštenej kusovej vzorke boli vyšetrené exploratórnou analýzou dát. 

Použitím EDA bolo identifikované menšie množstvo odľahlých hodnôt. Odľahlé hodnoty boli 

pre ďalšie štatistické analýzy zo súborov vylúčené. Počet vylúčených odľahlých hodnôt je 

uvedený v tabuľke 49. Pre výsledné súbory dát (po vylúčení odľahlých hodnôt) bola opäť 

použitá EDA. Exploratórnou analýzou dát bolo zistené, že súbory dát sú normálne rozdelené. 

Normalita rozdelenia bola potvrdená Jarque-Berovým testom normality. Na základe týchto 

výsledkov bol pre vyjadrenie miery polohy a rozptýlenia použitý aritmetický priemer a 

smerodatná odchýlka (tabuľka 49).  

Tabuľka 50: Popisné štatistiky pre stanovené stredné hodnoty kontaktného uhla 

 
Zrnitostní trieda 

Kusová vzorka 
 

> 2 1.5-2.0 1.0-1.5 0.5-1.0 0.2- 0.5 0.1-0.2 0.063-0.1 0.045-0.063 <0,045 

 [mm] 

no 10 5 5 3 10 2 3 8 4 4 

nv 90 95 95 97 90 98 97 92 96 96 

Min. 71,89 51,64 69,79 64,93 70,78 75,25 73,45 67,58 69,97 68,86 

Max. 85,49 71,90 90,34 89,59 90,48 91,45 86,90 84,56 85,10 93,95 

Mean 79,57 59,77 81,93 77,71 82,26 83,56 79,80 76,65 77,75 82,43 

STD 03,19 05,14 05,42 05,33 05,74 03,49 03,19 03,79 02,95 06,31 

no - počet vylúčených odľahlých hodnôt; nv - výsledný počet dát v súbore; Mean - aritmetický priemer; STD - 

smerodatná odchýlka 

 Za účelom identifikácie štatisticky významných rozdielov medzi stanovenými hodnotami 

kontaktného uhla meraného v jednotlivých zrnitostných triedach a kusovej vzorke bola použitá 

analýza rozptylu. Z dôvodu nesplnenia predpokladu homoskedasticity bola použitá robustná 

jednofaktorová analýza rozptylu - Welchova ANOVA. Použitou Welchovou analýzou rozptylu 

bolo preukázané, že medzi veľkosťami kontaktného uhla v jednotlivých zrnitostných triedach a 

kusovej vzorky existujú štatisticky významné rozdiely. Následným použitím post-hoc Games-

Howellovho testu bola identifikovaná štatisticky významná rozdielnosť medzi prevažujúcou 

väčšinou porovnávaných vzoriek. Z výsledkov jednoznačně vyplýva, že veľkosť zrna meranej 

vzorky má štatisticky významný vplyv na stanovovanú veľkosť kontaktného uhla. 

  



88 
 

 Pre stanovenie minimálneho počtu meraní pri danej smerodatnej odchýlke bol použitý 

výpočet podľa Meloun et al. (2011) podľa rovnice: 

        
    [              ]

 
                                                                                                    

kde      je minimálny počet meraní,   
     je rozptyl daného súboru hodnôt,              je 

kvantil Studentovho rozdelenia pre        stupňov voľnosti,   je požadovaná veľkosť 

smerodatnej odchýlky. 

 Výsledky stanovenia minimálneho počtu meraní pre jednotlivé zrnitostné triedy a kusovú 

vzorku pre rôzne hodnoty požadovanej smerodatnej odchýlky uvádza tabuľka 50. 

Tabuľka 51: Minimálne počty meraní pre zadané hodnoty smerodatnej odchýlky 

 
Zrnitostná trieda 

Kusová vzorka 
 

>2 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 0,2-0,5 0,1-0,2 0,063-0,1 0,045-0,063 < 0,045 

 [mm] 

nmin / σ = 1° 40 104 116 112 130 48 40 57 34 163 

nmin / σ =1.5° 18 46 52 50 58 21 18 25 15 72 

nmin / σ = 2° 10 26 29 28 33 12 10 14 9 41 

nmin / σ = 3° 5 12 13 12 15 5 5 6 4 18 

nmin / σ = 4° 3 7 7 7 8 3 3 4 2 10 

nmin / σ = 5° 2 4 5 5 5 2 2 2 1 7 

nmin - minimálny počet meraní; σ - požadovaná hodnota smerodatnej odchýlky 

 Z výsledkov je jasné, že pre splnenie podmienky požadovanej smerodatnej odchýlky σ = 

5°, s ktorou pracujú aj mnohí zahraniční autori (Ofori et al. 2010, Ding, L., P. 2009, Chau et al. 

2009 a ďalší) stačí na leštených tabletách v jednotlivých zrnitostných triedach maximálne 5 

meraní. Výnimkou je kusová vzorka, pri ktorej by musel byť kontaktný uhol meraný minimálne 

7-krát.  

Najmenšie rozdiely vykazovala vzorka so zrnitosťou pod <0,045mm a vzorky 

zrnitostných tried >2, 0,1-0,2, 0,063-0,1, 0,045-0,063 mm. Čo znamená, že vyžadujú najnižší 

počet meraní. Takýto postup prípravy vzoriek tak možno považovať za vhodný pre merania 

kontaktného uhla. Prekvapivo najhoršie výsledky dosiahol nábrus kusovej vzorky uhlia, ktorá v 

rámci prípravy povrchu na meranie kontaktného uhla vyžaduje najmenej úprav a je na nej možné 

vytvoriť vhodnú leštenú plochu.  
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V práci uvádzané priemerné výsledné hodnoty kontaktného uhla sú výsledným 

priemerom šiestich meraní na povrchu jednotlivých vzoriek. V zrnitostných triedach >2, 0,1-0,2, 

0,063-0,1, 0,045-0,063 a < 0,045 mm tak dokonca spĺňajú hodnotu smerodatnej odchýlky pre σ = 

3°. V zrnitostných triedach 1,0-1,5, 0,5-1,0 a 0,2-0,5 je hodnota smerodatnej odchýlky pre všetky 

výsledky σ = 5°. Celkovo tak všetky výsledné hodnoty kontaktného uhla uvádzané v práci 

spĺňajú hodnotu smerodatnej odchýlky σ = 5°.  
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10.4. Nasákavosť, vlhkosť a porozita 
 

Pre stanovenie nasákavosti uhlia boli vybrané 2 vzorky s rovnakým macerálovým zložením, 

s obsahom inertinitu 34,3%. Vzorky pochádzajú zo spodných hrušovských vrstiev, líšili sa stupňom 

preuhoľnenia a obsahom popola. Vzorka 1215340 obsahovala 12,45% popola, vzorka 1125447 iba 

6,35%. Výsledky štúdia nasákavosti podľa ČSN 44 1376 ,,Hnědá uhlí a lignity – Stanovení 

maximální nasákavosti sú uvedené v tabuľke 51 a na obrázku 120. Nasákavosť v triede pod 0,045 

mm je u vzorky 1215340 cca 15x vyššie než v zrnitostnej triede ≥ 2 mm, u vzorky 1125447 je 

v rovnakých zrnitostných triedach rozdiel v nasákavosti menšia (9x). Vzorka 1215340 obsahuje cca 

dvojnásobné množstvo popolovín v porovnaní so vzorkou 1125447.  

Tabuľka 52: Výsledky stanovenia nasákavosti pre vzorky 121 5340 a 112 5447 

Zrnitosť nasákavosť Zrnitosť nasákavosť 

[mm] vlhkosť % [mm] vlhkosť % 

≥ 2 1,80 ≥ 2 2,85 

1,5 – 2 6,35 1,5 – 2 5,70 

1 – 1,5 4,84 1 – 1,5 5,32 

0,5 – 1 7,18 0,5 – 1 8,14 

0,2 – 0,5 10,52 0,2 – 0,5 8,10 

0,1 – 0,2 12,82 0,1 – 0,2 9,71 

0,063 – 0,1 16,00 0,063 – 0,1 13,56 

0,045 – 0,063 23,54 0,045 – 0,063 23,33 

≤ 0,045 27,65 ≤ 0,045 25,67 
 

 
Obrázok 71: Výsledky nasákavosti 

 Pre posúdenie závislostí medzi nasákavosťou a hydrofóbnymi vlastnosťami bol 

v jednotlivých zrnitostných triedach zmeraný kontaktný uhol. Obe vzorky nevykazovali 

štatisticky významnú závislosť medzi hodnotou kontaktného uhla a nasákavosťou. Z týchto 

výsledkov vyplýva, že sorpcia vlhkosti bude pravdepodobne ovplyvnená predovšetkým 

porozitou (Li et al. 2013, Drelich et al. 1994, Keller 1987) a veľkosťou merného povrchu, ktorý 

vzrastá v závislosti na zmenšujúcej sa veľkosti častíc (Li et al. 2013). 
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Toto tvrdenie som chcel potvrdiť v rámci analýzy merného povrchu BET v jednotlivých 

zrnitostných triedach. Analýza merného povrchu a veľkosti pórov vzoriek uhlia prebiehala na 

automatickom sorpčnom plynovom analyzátore Autosorb iQ od firmy Quantachrome 

Instruments (USA) v laboratóriu fyzikálno-chemických metód nštitútu ICT. 

Okrem toho, že sú merania a jednotlivé analýzy BET časovo oveľa náročnejšie ako 

meranie kontaktného uhla (odplynenie niektorých vzoriek môže trvať aj 48 hodín) merný povrch 

a priemerná veľkosť pórov jednotlivých vzoriek neboli stanovené pre všetky zrnitostné triedy z 

dôvodu personálnych zmien v rámci projektu ICT, s ktorými nebolo možné vopred počítať. 

Kedže po personálnych zmenách som viac nemal možnosť získať výsledky BET analýz, v 

dizertačnej práci ich pre neúplnosť a možnosť porovnania s hodnotami kontaktného uhla 

neuvádzam. Získané výsledky sa podarilo získať len pre zrnitostné triedy 0,045-0,063 a < 0,045 

mm, čo je nedostatočný súbor na sledovanie akýchkoľvek závislostí.  
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11. ZÁVER 

 

Hlavnou náplňou tejto dizertačnej práce bol výskum v oblasti prípravy vzoriek uhlia a 

pyritu na meranie kontaktného uhla, štatistické sledovanie a spracovávanie jednotlivých 

výsledkov a taktiež merania kontaktného uhla a sledovanie jeho závislostí vo vzťahu 

k chemickým , fyzikálnym a ďalším vlastnostiam (zrnitosť, porozita, genéza). 

Vo vzorkách pyritov bolo dokázané: 

- Pri porovnaní draselných a sodných xantogénanov bolo dokázané, že pri 

prípadnej flotácii pyritu by boli vhodnejšie draselné xantogénany, ktoré vo 

väčšine pokusov (7 z 11) vykazovali nižšiu hodnotu kontaktného uhla ako 

xantogénany sodné. 

- Pre splnenie kritéria smerodatnej odchylky σ = °5 pri meraní konatkného uhla na 

povrchu pyritov postačuje 7 meraní 

- Metódou lineárnej regresnej analýzy neboli potvrdené žiadne štatisticky 

významné závislosti medzi kontaktným uhlom a genetickým typom ložiska pyritu, 

či jeho chemickým zložením (mikroanalýza povrchu).  

- V celkovej vzorke uhlia bolo preukázané: 

- Hodnota odraznosti vitrinitu a s ňou spojený stupeň preuhoľnenia uhlia vzrastá s 

hĺbkou uloženia jednotlivých vrstiev 

- Obsah V
daf

 v jednotlivých vzorkách uhlia stúpa, so stúpajúcim atómovým 

pomerom H:C 

- So stúpajúcim atómovým pomerom O:C klesá v uhlí hodnota kontaktného uhla. 

Stúpa počet karbonylových skupín, znižuje sa preuhoľnenie a vzrastá oxidácia, čo 

zapríčiňuje hydrofilné vlastnosti. 

- So stúpajúcim obsahom celkového uhlíka C (wt%) stúpa hodnota kontaktného 

uhla uhlia. Zvyšujúci sa obsah uhlíka C (wt%) v uhlí tak zapríčiňuje hydrofóbne 

vlastnosti. 

- Pre splnenie kritéria smerodatnej odchylky σ = °5 pri meraní konatkného uhla na 

povrchu uhlia postačuje 5 meraní 
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- Vzorky uhlia nevykázali štatisticky významnú závislosť medzi hodnotou 

kontaktného uhla a nasákavosťou, z čoho vyplýva, že sorpcia vlhkosti bude 

pravdepodobne ovplyvnená predovšetkým porozitou a veľkosťou merného 

povrchu, ktorý vzrastá v závislosti na zmenšujúcej sa veľkosti častíc 

V jednotlivých zrnitostných triedach uhlia boli preukázané tieto závislosti: 

- So stúpajúcim obsahom C
fix

 klesá v uhlí obsah A
d
 a naopak. 

- So stúpajúcim obsahom A
d
 v uhlí klesá hodnota kontaktného uhla, teda obsah A

d
 

zapríčiňuje hydrofilné vlastnosti uhlia. 

Výskumom bolo v práci dokázané, že metodický postup prípravy vzoriek pyritov na 

meranie kontaktného uhla postupným leštením povrchu vzoriek na brúsnych papieroch a 

následnom doleštení na textilnom povrchu použitím SiO prášku, či hlinníkovej pasty je vhodnou 

metódou. Pre uhlie je najvhodnejšou metódou príprava leštených tabliet v jednotlivých 

zrnitostných triedach, kde leštené tablety najjemnejších zrnitostných tried pod 0,2mm a leštené 

tablety zrnitostnej triedy ˃2mm vykazujú štastisticky nejlepšie výsledky. 

Z priebehu spracovania dizertačnej práce taktiež vyplýva, že pre správnu interpretáciu 

analytických výsledkov je nevyhnutná podrobná štatistická analýza dát získaných meraním 

kontaktného uhla na jednotlivých vzorkách. 

Dizertačná práca je v rámci problematiky merania kontaktného uhla významným 

príspevkom v obore úpravníctva, nakoľko sledovanie jednotlivých vlastností uhlia a pyritov v 

závislosti na kontaktnom uhle doposiaľ nebolo v tomto rozsahu v Českej republike riešené. 
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