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Laboratorní metody 

 

• makroskopický a mikroskopický popis 

 

• instrumentální metody pro stanovení 

minerálního a chemického složení 

 

 



vápenec 
jíl 

jílovec 

makroskopický popis 

 

 

 





mikroskopický popis 

• studium výbrusů a nábrusů 
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Mikropaleontologické metody 

• separace mechanická 

• plavení 

• ruční vybírání 

 

 



 

 

Rozvolňování hornin  

 

Provádí se u klastických sedimentů 

 prostým naložením do vody 

 naložením do petroleje (12 -24 h) a následně do vody (12 

-24h): 

 "krystalizační" desintegrace: přesycený roztok octanu 

sodného, var, vhodit krystal sirnatanu nebo octanu sodného 

 mrazová dezintegrace 

 ultrazvuková dezintegrace 

 povařením s dispergačním(peptizačním) činidlem 

(hexametafosforečnan sodný ap., „Calgon“) 



Mikropaleontologické metody 

• separace chemická 

• rozpouštění 

• macerace 

 

 



Možnosti sledování 

• světelný mikroskop 



Možnosti sledování 

• světelný mikroskop 



Možnosti sledování 
• elektronový mikroskop 



Možnosti sledování 

• světelný mikroskop interferenční kontrast 



Foraminifery 



Pozorování v mikroskopu:: 

polarizované  

světlo 

normální  

světlo 

fázový 

kontrast 

Typy kokosfér a kokolitů (elektronový mikroskop): 

kokosféra 

kokolit 



Bicarinellum tricarinelloides 
Bicarinellum eulineatum 

Calciodinellum limbatum Calciodinellum  operosum 

Vápnitá dinoflageláta 



Radiolarie 

světelný mikroskop  elektronový  mikroskop  



Akritarcha  

 

• Veryhachium rhomboidium, svrchní alb, 

lokalita Kotouč u Štramberka Fromea 

amphora, svrchní alb, lokalita Butkov 

 

• Fromea amphora, svrchní alb, lokalita Butkov 



Pyly a spory 



Chitinozoa 



Společenstva 





Studium výbrusů 

• studium organismů s vápnitou nebo 

křemitou schránkou 
 

 

foraminifery 

tintinidi (nálevníci) 

vápnitá dinoflageláta 

řasy 



Foraminifery 



Foraminifery 
Globigerina sp.  



Tintinidi - nálevníci 

Tintinopsella sp. Calpionella sp. 



Schránky plžů 



Optický mikroskop 

 Mikroskopie v polarizovaném světle  
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zirkon 

titanit 



Minerální složení, textura horniny 

 

     



 

 

   

             

 

 





• https://www.ig.cas.cz/struktura/oddeleni/te

ktonika-geodynamika/mikrostrukturni-

analyza 



Fluorescenční světlo 

 

Pro pozorování mikroporozity horniny jsou vzorky před přípravou 

výbrusu nasyceny fluorescenčním epoxidem.  



Skenovací elektronový 

mikroskop 
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prášková rentgenová difrakční analýza 

(XRD) 
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• Mletí 

•  pro účely homogenizace na chemickou, rtg-difrakční či jinou 

analýzu 

• Přístroje a nástroje 

• •kruhové mlýny 

• •kulové mlýny a mlýnky 

• •hmoždíř, mechanický hmoždíř 

• •třecí misky, mechanická třecí miska 

• NEBEZPE NEBEZPEČÍ KONTAMINACE! 
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• rentgenová fluorescenční spektrometrie 

(XRF),  

• spektrometrie s indukčně vázanou 

plazmou (ICP),  

• atomová absorpční spektrofotometrie 

(AAS) a celá řada dalších.  Chemická 

analýza klasická: zpravidla se určují SiO2, 

TiO2, Al2O3, Ca2O3, Fe2O3, FeO, MnO, 

NiO,CaO, MgO, Li2O, BaO, Na2O, K2O, 

CO2, H2O+, H2O-, S 



• sedimentární petrografii má velký význam 

granulometrická analýza 
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Děkuji za pozornost 


