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Anotace 
V úvodu se práce zabývá chemickou problematikou azbestů a také okrajově jejich 

škodlivým vlivem na zdraví. Dále se zabývá Ramanovou spektroskopií jako možnou 

metodikou ke snadnému a nedestruktivnímu určení typu azbestu. Na různých typech 

azbestů byla provedena měření Ramanovou spektroskopií, jejíž výsledky jsou uvedeny 

v druhé polovině práce. Na konci práce jsou výsledky zhodnoceny. 
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In the first half, the work deals with chemical issues of asbestos and also with their 

harmful influence on health. It also deals with Raman spectroscopy as a possible 

methodology for easy and non-destructive determination of asbestos type. Various types 

of asbestos were measured by Raman spectroscopy, the results are presented in the 

second half of the work. At the end of the work, the results are evaluated. 
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 1 Úvod 
Azbesty jsou přírodní vláknité hmoty, které odpovídají minerálům ze skupiny 

amfibolů a serpentinu. Dříve se využívaly díky svým mechanickým vlastnostem zejména 

ve stavebnictví, ale i v mnoha jiných oborech. Dnes jsou známy spíše z hlediska jejich 

škodlivého vlivu na zdraví člověka, kdy při vdechování vláken může dojít ke vzniků  vážných 

onemocnění (např. fibróza plic, mezoteliom, azbestóza a další) [1]. Kvůli této hrozbě došlo 

k postupnému vyřazení výrobků, které obsahovali azbestová vlákna. Mnoho budov 

s azbestovými obklady bylo zbouráno. Ukázalo se však, že bouráním budov se do ovzduší 

uvolňuje mnohem víc částic azbestových vláken, než kdyby budova zbourána nebyla a 

proto se od bourání budov postupně upustilo. V poslední době je použití azbestových 

vláken zakázáno hlavně v  rozvinutějších zemích, avšak v rozvojových zemích se azbestová 

vlákna stále ještě používají. 

Cílem předložené práce je seznámení se s problematikou azbestů jako 

minerálních druhů. Naší snahou bylo najít vhodnou metodu k jejich identifikaci 

v přírodních i technických materiálech. Touto metodou by mohla být Ramanova 

spektroskopie, která je moderní analytickou nedestruktivní metodou a může velmi rychle 

pomoci při určení různých minerálů a hmot, i ve velmi malých množstvích (např. 

i jednotlivých vláken neznámých fází).    

 

  



Seznam použitých zkratek a termínů 
 

□ (vakance)   neobsazená pozice ve struktuře 

amfibol    horninotvorný minerál 

byssolit    starší název odrůdy azbestu 

erlany    vápenato-silikátové kontaktní rohovce 

ℎ    hustota 

hkl (např. {110}, {001}, …) Millerůvy symboly orientace strukturní roviny nebo krystalové 

plochy 

RTG    rentgenová strukturní analýza 

𝑇    tvrdost 

ultrabazika   vyvřelá hornina s obsahem SiO2 menším než 44 % 

fagocytóza proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí 

buňkami 

 

  



2 Teoretická část 

2.1 Charakteristika přírodních azbestů 

2.1.1 Amfibolové azbesty 
Amfiboly jsou inosilikáty s dvojitými dvojčlánkovými řetězci tetraedrů SiO4 ve 

struktuře, monoklinické a rombické, obecný vzorec: 

W0-1X2Y5Z8O22(OH, F)2 

kde: 

W= □, Na+, K+      (□ je vakance) 

X= Ca2+, Na+, Mn2+, Fe2+, Mg2+, Li+ …   (oktaedrická koordinace) 

Y= Mg2+, Fe2+, Mn2+, Fe3+, Al3+, Ti4+, Li+   (oktaedrická koordinace) 

Z= SiIV, Al3+, Fe3+, Ti4+, Be2+    (tetraedrická koordinace) 

 

Základem struktury amfibolů jsou dvojité řetězce tetraedrů [SiO4]4-, uloženy 

vzájemně rovnoběžně ve směru vertikály c krystalu. Ve směru protažení se periodicky 

opakuje skupina čtyř tetraedrů [Si4O11]6- (dvoučlánkový dvojitý řetězec). Část Si4+ může 

být nahrazena Al3+, méně hojně i Fe3+ a Ti4+. Mezi řetězci jsou určitými způsoby uloženy 

kationty typu W, X, Y. 

 

 

Obrázek 1 Popisuje dvojitý dvojčlánkový 

řetězec, SiO4 určuje protažení vláken amfibolového 

azbestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vlákno amfibolového azbestu [2]. 

  



Podle obsazení pozice X lze amfiboly rozdělit na (a) hořečnato-železnaté amfiboly, 
(b) vápenaté amfiboly, (c) sodno-vápenaté amfiboly, (d) sodné amfiboly; podrobnější 
třídění je velice komplikované [2]. Přehled amfibolů, tvořících přírodní azbesty, je uveden 
v tab. 1. 

 

 Tab. 1. Přehled amfibolů, vytvářejících azbestové variety (upraveno podle Chvátal 
2005). Arfvedsonit se od ostatních azbestů mírně liší svou strukturou. 

 

  

W X2 Y5 Z8P22(OH)2 Minerál Symetrie 

Mg-Fe 
amfiboly 

□ 
(Mg, 
Fe2+)2 (Mg, Fe2+)2 Si8O22(OH)2 antofylit romb. 

Ca-amfiboly □ Ca2 Mg5 Si8O22(OH)2 tremolit mon. 

Ca-amfiboly □ Ca2 (Mg, Fe2+)5 Si8O22(OH)2 aktinolit mon. 

Na-amfiboly □ Na2 
(Mg, 
Fe2+)3(Al,Fe3+)2 

Si8O22(OH)2 glaukofán mon. 

Na-amfiboly Na Na2 (Mg, Fe2+)4 Si8O22(OH)2 arfvedsonit mon. 

 

 

Tabulka 1: Přehled amfibolů [2]. 

  



2.1.1.1 Fyzikální vlastnosti a morfologie 
 

Amfiboly vytvářejí nejčastěji sloupcovité, stébelnaté a jehličkovité agregáty, méně 

často krátce až dlouze sloupcovité krystaly s kosočtvercovým nebo šestiúhelníkovým 

průřezem. Poměrně časté jsou plstnaté formy amfibolů, tzv. amfibolové azbesty. Časté je 

dvojčatění monoklinických amfibolů podle {100}, dvojčatění je buď jednoduché, nebo 

polysyntetické. Amfiboly jsou průsvitné až neprůhledné, černé, černohnědé, hnědé, 

zelené, méně často světle zbarvené až bílé. Jsou dokonale štěpné podle {110}, úhel 

štěpných ploch se blíží 120o. Štěpné plochy bývají výrazně skelně lesklé. 𝑇 = většinou 5-6, 

ℎ = 2,9-3,6 gcm-3. 

 

2.1.1.2 Výskyt 
 

Amfiboly jsou významné horninotvorné minerály. Vyskytují se ve většině 

magmatických hornin, jsou běžné v kontaktně i regionálně metamorfovaných horninách. 

Aby amfiboly vznikly, je nezbytná přítomnost vody v krystalizačním prostředí. Jsou 

důležitými indikátory termodynamických podmínek vzniku hornin. 

 

2.1.1.3 Použití 
 

Z amfibolů mají praktické využití jen ty minerály, které tvoří azbesty. Jsou 

nehořlavé, chemicky i mechanicky odolné, někdy je lze i spřádat. Mají tepelně, akusticky 

a elektricky izolační vlastnosti a jsou relativně levné. Používaly se na výrobu brzdových 

destiček, elektrických a tepelných izolací, střešních desek, protipožárních zábran, 

nehořlavých a chemicky odolných textilií, filtrů, zvukových izolací atd. [2]. 

  



2.1.1.4 Systematický přehled amfibolů, tvořících azbesty 

Mg-Fe amfiboly 
 

Antofylit 

Vzorec: (Mg, Fe2+)7Si8O22(OH)2 

Zbarvený do zelena, zeleno-šeda, šeda, hněda až hedvábně leskla, od průsvitného 

až po neprůhledný. Dokonale štěpný podle {110}. Má tříštnatý až lasturnatý lom a šedý 

vryp. 𝑇 = 5,5–6, ℎ = 2,8-3,2 gcm-3. Vytváří dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly a jejich 

agregáty, hojně se vyskytují azbestové formy. Hojný v serpentinitech 

a na kontaktech pegmatitů se serpentinity. Vyskytuje se i v některých amfibolitech, 

cordierických rulách a skarnech. Viz obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Antofylit [3]. 

  



Ca-amfiboly 
 

Tremolit 

Vzorec: Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Šedý, šedozelený, zelený i bílý, skelně až perleťově lesklý, průsvitný až 

neprůhledný, dokonale štěpný podle {110}, má lasturnatý až tříštnatý lom a bílý vryp. 

𝑇  = 5-6, ℎ  = 3,0-3,1 gcm-3. Vytváří dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly a jejich 

agregáty, vyskytuje se i v podobě hedvábně lesklých azbestů (tzv. byssolit). Jedná 

se o hojný minerál typický pro mramory a metamorfované dolomity. Nachází 

se i v některých serpentinitech a aktinolitových břidlicích. Dále se vyskytuje 

v desilikovaných pegmatitech a na žilách alpské parageneze (bysolit). Viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Tremolit [4]. 

  



Aktinolit 

Vzorec: Ca2(Mg, Fe2+)5Si8O22(OH)2 

Zelený, šedozelený, šedý až černý, skelně lesklý, průsvitný až neprůhledný, 

dokonale štěpný podle {110}, má lasturnatý až tříštnatý lom a bílý vryp. 𝑇 = 5-6, ℎ = 3,1-

3,2 gcm-3. Tvoří dlouze sloupcovité a jehlicovité krystaly nebo stébelnaté, zrnité nebo 

paprsčité agregáty, hojně vytváří hedvábně lesklé azbestové formy, méně často celistvé 

agregáty (tzv. nerfit). Je hojný v ultrabazikách, metamorfovaných gabrech, kontaktních 

rohovcích a erlanech. Je horninotvorným minerálem metamorfovaných bazických 

vulkanitů, velmi častý je v mastkových a aktinolitových břidlicích. Vyskytuje se i v 

pegmatitech, které tvoří žíly v hadcích nebo mramorech. Celistvá odrůda nerfit vzniká v 

serpentinitech nebo aktinolitových břidlicích a je těžena z aluvií. Nerfit se používá jako 

dekorační kámen a polodrahokam, zatímco vláknitá forma aktinolitu je typický azbest. Viz 

obrázek 4. 

 

 

      Obrázek 4: Aktinolit [5]. 

  



Na-amfiboly 
 

Glaukofán 

Vzorec: Na2(Mg, Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 

Šedý, šedomodrý až černý, skelně až hedvábně lesklý, průsvitný až neprůhledný, 

dokonale štěpný nerost podle {110}. Má lasturnatý lom a šedomodrý vryp. Vytváří 

sloupcovité až jehlicovité krystaly a paprsčitě vláknité až azbestové agregáty. Vzniká 

zejména při vysokotlaké nízkoteplotní metamorfóze v modrých břidlicích (glaukofanitech) 

a při retrográdní metamorfóze pyroxenických eklogitů. Ojediněle se vyskytuje i v 

některých svorech, amfibolitech a na puklinách granitů. Vzácné členy glaukofánu s 

převahou Fe2+nad Mg2+ označujeme názvem feroglaukofán. Viz obrázek 5. 

 

 

   Obrázek 5: Glaukofán [6]. 

  



 

Arfvedsonit 

vzorec: Na3(Fe2+,Mg)4Fe3+Si8O22(OH)2 

Často obsahuje příměsi Ca2+, K+, Mn2+, F- Arfvedsonit je černý, zelenočerný nebo 

modrozelený, skelně až hedvábně lesklý nerost, dokonale štěpný podle {110}, průsvitný 

až neprůhledný, má nerovný lom a modrošedý vryp. 𝑇  = 5-6, ℎ = 3,0-3,5 gcm-3 . Tvoří 

sloupcovité až tabulkovité krystaly, stébelnaté a paprsčité agregáty i hedvábně lesklé 

plochy. Vyskytuje se v alkalických horninách s foidy (nefelinické, pyroxenické a sodalitické 

syenity) a v horninách ovlivněných sodnou metamorfózou. Méně hojný typ arfvedsonitu 

s převahou iontů Mg2+ nad ionty Fe2+ je označován názvem magnezioarfvedsonit. Viz 

obrázek 6. 

   

Obrázek 6: Arfvedsonit [7]. 

  



2.1.2 Serpentinové azbesty 
Jde o skupinu fylosilikátů strukturního typu 1 : 1, x = 0; d001 Struktura, ve které se 

střídají vrstvy tetraedrů SiO4 s vrstvami oktaedricky koordinovaných kationtů Mg2+, je 

uvedena na obrázku 7, stočením vrstev struktury vznikají vlákna, viz obrázek 7. 

Serpentin 

Mg3Si2O5(OH)4  

Vytváří několik morfologicky a zčásti i strukturně odlišných forem (lizardit, 

antigorit, chryzotil). 

 

    Obrázek 7: Různé formy serpentinu [2]. 

  



2.1.2.1 Fyzikální vlastnosti 
Serpentin se nejvíce vyskytuje jako horninotvorný minerál serpentinitů v podobě 

celistvých (antigorit, lizardit) nebo vláknitých (chryzotil) agregátů. 𝑇 = 3 – 4, ℎ = 2,5 - 2,6 

gcm-3. Antigorit a chryzotil vytvářejí nejčastěji celistvé neprůhledné až průsvitné agregáty 

černě, zeleně, žlutozeleně, šedě až bíle zbarvené, často skvrnité nebo šachovnicově 

zbarvené. Chryzotil tvoří vláknité agregáty v trhlinách serpentinitů, nejčastěji zeleně, 

žlutozeleně, šedě či bíle zbarvené, hedvábně lesklé. Vlákna jsou téměř vždy orientována 

kolmo na stěny trhliny, jsou ohebná a mohou být až desítky centimetrů dlouhá [2]. 

 

2.1.2.2 Využití 
Vláknitá forma serpentinu chryzotil se používá jako tzv. hadcový (chryzotilový, 

serpentinový) azbest. Má vynikající termoizolační a elektroizolační vlastnosti, je 

žáruvzdorný a chemicky odolný. Na rozdíl od většiny amfibolových azbestů jej lze dobře 

spřádat, proto se používá na výrobu žáruvzdorných a izolačních tkanin. Dále také slouží 

jako plnivo pryží, ohnivzdorných barev, termoizolačních zástěn, kyselinovzdorných trubek, 

nádob a filtrů, k výrobě elektroizolátorů, a dalším věcem. Na chryzotilový azbest připadá 

asi 90 % spotřeby, na amfibolové azbesty jen 10 %.  

  

 

Obrázek 8: Chryzotil [8] 

  



2.2 Riziko azbestů pro lidské zdraví 
Azbesty jsou dnes nejvíce známé pro svou škodlivost na zdraví. Začaly se používat 

ve velkém v druhé polovině devatenáctého století. Důvodem byly jejich neobyčejné 

vlastnosti. O tom, že azbesty způsobují újmu na zdraví, se poprvé zmínil  

Dr. Montague Murray. První doložená smrt způsobená azbesty je doložena z roku 1906.  

V průběhu 19. století bylo provedeno mnoho studií a bylo dokázáno, že azbesty způsobují 

řadu plicních onemocnění jako třeba azbestózu (zaprášení plic azbestem), fibrózou či 

mezoteliomem, také bylo dokázáno, že jsou karcinogenní. 

Do roku 2013 bylo zhoubnému vlivu azbestů vystaveno přes 125 miliónů lidí, 

převážně pracujících ve stavebnictví, při stavbě lodí a dalších profesích. Nyní je používání 

azbestů v mnoha zemích zakázáno a azbestové výrobky jsou postupně likvidovány, 

nejčastěji se jedná o budovy s azbestovými obklady. Některé metody likvidace budov však 

vypustí do ovzduší mnohem více částeček azbestu, než kdyby byla budova zachována. 

Jemná a křehká vlákna azbestů se snadno drolí, jemné a lehké částečky se vznášejí 

ve vzduchu a mohou se dostat do plic, viz obrázek 9. Respirabilní azbestová vlákna mají 

průměr od 10 µm do 200 µm a délku několika mikrometrů. V plicích způsobují vlákna 

svými ostrými konci lokální mechanické dráždění. Fagocytóza, která je fyziologickou 

obranou imunitního systému v plicích proti jemným částicím, v případě azbestových částic 

selhává a zmařené pokusy fagocytovat tyto částice vedou k uvolnění kyslíkatých radikálů 

do okolí. Ty pak vyvolávají nekrózu okolních buněk a chronické zánětlivé reakce. 

Azbestosa je spojena s těžkými formami fibrosy a často i se zhoubnými nádory vazivové 

tkáně v plicích [1]. 

  

  Obrázek 9: Částečky azbestu v plicní tkáni [9]. 

  



Mezoteliom, viz obrázek 10, je forma rakoviny, která nejčastěji napadá 

pohrudnici. V 80 % případů je způsobena právě azbesty. Může se projevit až 40 let po 

vdechnutí azbestu. Většinu případů mezoteliomu způsobují částečky amfibolových 

azbestů, které se na rozdíl od částeček serpentinů dostanou až do plicních sklípků. 

Důvod vzniku nádoru je následující. Vdechnuté azbestové vlákno se dostane do 

plicních sklípků, zde ho pozře makrofág (buňka imunitního systému, která odstraňuje cizí 

částice). Ten ho ovšem není schopen zničit a postupem času se vlákno dostane ven z buňky 

a „propíchne“ pohrudnici a dostane se do hrudní dutiny, kde dále škodí a dráždí. 

Postupným drážděním vzniká chronický zánět, na jehož podkladě může vzniknout 

nádorové bujení [10]. 

 

Obrázek 10: Mezoteliom [11]. 

  



2.3 Ramanova spektroskopie – metodika měření 
Jako analytickou metodu jsem použil Ramanovu spektroskopii. Tuto 

spektroskopickou metodu objevil indický fyzik Chandrasekhara Venkata Raman. Je 

založená na vibrační molekulové spektroskopii. Používá se pro zjišťování struktury a 

složení látek. Pomocí této nedestruktivní metody rychle určíme, které o které typy azbestů 

se jedná.  

Ramanova spektroskopie využívá různé typy laserů se světlem odlišné vlnové 

délky (nejčastěji zelený – 532 nm, červený – 633 nm nebo modrý – 475 nm). Přístroj 

analyzuje vzorky i fáze mikroskopických rozměrů (až do velikosti 2 mikrometrů) pomocí 

integrovaného mikroskopu. Ramanovo spektrum (látka) je charakterizováno souborem 

píků (někdy též nazývaných  - pásů), jejichž pozice (vlnočty) jsou u každé krystalické látky 

(minerálu) určující. Intenzita píků se mírně mění s orientací krystalu. 

 

2.3.1 Měření Ramanovým spektroskopem 
Ramanův spektroskop LabRam HR Evolution firmy HORIBA, Masarykova 

universita, Ústav geologických věd, Brno. 

 

Obrázek 11: Ramanův spektroskop na Ústavu geologických věd PřF MU. 

  



Ramanova spektra zkoumaných azbestů byla změřena na mikrospektrometru 

HORIBA LabRam HR na Ústavu geologických věd PřF MU (analytik Z. Losos) a vyhodnocena 

za použití softwaru LabSpec 6 a PeakFit 4.   

Podmínky měření: červený laser 633 nm, zelený laser 532 nm, zvětšení objektivu 

50x, mřížka 600, filtr 25-100%, délka načtení 2x10s až 4x 15s, rozsah 70-1500 cm-1. Vlákna 

byla měřena v pozici rovnoběžně s polarizací paprsku a kolmo k polarizaci paprsku. 

Identifikace azbestů byla provedena srovnáním naměřených spekter se spektry azbestů z 

internetové databáze RRUFF. 

 

2.3.3 Databáze RRUFF 
Databáze RRUFF je projekt, který poskytuje kompletní spektroskopická a  

RTG-difrakční měření známých minerálů a přes webové rozhraní je zprostředkovává 

veřejnosti. Mezi hlavní měřená spektra patří Ramanova spektra. V práci jsou často 

používány obrázky či Ramanova spektra, viz např. obrázek 12, právě z této databáze. 

Ramanovo spektrum tremolitu z databáze RRuff, ID: R050498, původ: Inyo 

County, California, USA. 

 

Obrázek 12: Graf tremolitu z databáze RRUFF [12]. 

Ramanovo spektrum je charakterizováno souborem píků, tremolit z obrázku 11 

má nejintenzivnější pík na vlnočtu 673 cm-1 a tři méně intenzivní píky na vlnočtech 179, 

223 a 1060 cm-1. Pro tremolit jsou tyto hodnoty typické, u jiných vzorků tremolitu se však 

vlnočty mohou jen mírně lišit, to záleží na polarizaci paprsku, a orientaci azbestových 

vláken vůči polarizaci paprsku. Totéž platí i pro všechny ostatní zkoumané azbesty. 

  



3 Výsledky 

3.1 Antofylit 

3.1.1 Popisy vzorků 

Vzorek 1. 
Lokalita: Rakousko, Pfitsch, Tyroly 

Popis: Pískově zbarvený azbest s viditelnými zprohýbanými vlákny o délce do 50 mm. 

Obrázek 13: Antofylit. 

Vzorek 2. 
Lokalita: Kamenjane, Kyrdžalijsko, Bělorusko 

Popis: Šedobíle zbarvený vláknitý agregát, délka vláken dosahuje až 10 cm 

Obrázek 14: Antofylit. 



3.1.2 Ramanova spektra 
Obrázek 14 popisuje první vzorek antofylitu. 

   

Obrázek 15: Ramanův graf prvního vzorku antofylitu. 

Obrázek 16 popisuje druhý vzorek antofylitu. 

 

 Obrázek 16: Ramanův graf druhého vzorku antofylitu. 

Ramanova spektra měřených vzorků antofylitu jsou závislá na orientaci vláken 

vzhledem k polarizaci laserového paprsku. Při nastavení vláken paralelně s rovinou 

polarizace paprsku (podélně) je antofylit charakterizován nejintenzívnějšími Ramanovými 

píky na vlnočtech 194 - 197 cm-1 a 665 - 675 cm-1.  

Při orientaci vláken azbestu kolmo na rovinu polarizace laserového paprsku jsou hlavní 

píky na pozicích 196 cm-1 a 666-676 cm-1. U vzorku 1 byl naměřen v kolmé orientaci navíc 

slabší pík na pozici 419 cm-1, u vzorku 2 při obou orientacích byl zaznamenán slabý pík na 

pozici 1041-1043 cm-1. 



Obrázek 17 popisuje antofylit z databáze RRUFF, ID vzorku: R070245, původ: Ural, 

Rusko. 

 

     Obrázek 17: Ramanův graf antofylitu [13]. 

Naměřené výsledky zejména u vzorku 2 dobře odpovídají Ramanově spektru 

neorientovaného antofylitu z databáze RRUFF (obrázek 17), kde nejintenzívnější pík je na 

vlnočtu 674 cm-1 a druhý hlavní pík na vlnočtu 1041 cm-1. Referenční spektrum vykazuje 

ještě Ramanovský pík na pozici 384 cm-1, který ale u měřených vzorků nebyl identifikován. 

 

3.2 Tremolit 

3.2.1 Popisy vzorků 

Vzorek 1 
Původ: Rakousko, Rotenachl, Pfitsch, Tyroly 

Popis: Bíle až šedobíle zbarvený azbest s vlákny dlouhými přibližně 10 mm. 

 

Obrázek 18: Tremolit. 



3.2.2 Ramanova spektra 
Obrázek 19 popisuje tremolit. 

Obrázek 19: Ramanův graf tremolitu. 

Ramanova spektra měřeného vzorků azbestu podobného tremolitu, jsou podobná 

v obou orientacích vláken vzhledem k rovině polarizace paprsku. Vykazují nejintenzívnější 

pík na pozici 674-677 cm-1. Ostatní Ramanovy píky jsou jen neznatelné, na pozicích  

224 cm-1 , 1059 cm-1 a 1250 cm-1. 

Obrázek 20 popisuje tremolit z databáze RRUFF, ID: R050498, původ: Inyo County, 

California, USA. 

 

Obrázek 20: Ramanův graf tremolitu [12]. 

 

Naměřené spektrum zkoumaného vzorku azbestu se shoduje se spektrem 

tremolitu z databáze RRUFF, všechny zmíněné Ramanovy píky byla nalezeny (179 cm-1, 

223 cm-1 , 673 cm-1, 1060 cm-1). 



3.4 Chrysotil (hadcový azbest) 

3.4.1 Popisy vzorků 

Vzorek 1. 
Lokalita: Biskoupky u Oslavan 

Popis: šedozelenáévláknité agregáty, orientované kolmo na průběh žilek v hadci 

(serpentinitu). 

Obrázek 21: Chryzotil. 

Vzorek 2. 
Lokalita: Asbestovyje Kopy, Ural, Rusko 

Popis: vláknitý až plstnatý agregát světle šedé, nažloutlé barvy, délka vláken dosahuje 

několika cm. 

  Obrázek 22: Chryzotil. 



3.4.2 Ramanova spektra 
Obrázek 23 popisuje první vzorek chryzotilu. 

Obrázek 23: Ramanův graf prvního vzorku chryzotilu. 

 

U podélného měření nebylo možné jednoznačně určit píky. Pásy vibračního 

spektra jsou nevýrazné. 

 

Obrázek 24 popisuje druhý vzorek chryzotilu. 

Obrázek 24: Ramanův graf druhého vzorku chryzotilu. 

  



Ramanova spektra měřených vzorků chrysolitu jsou jen mírně odlišná podle 

orientace vláken vzhledem k polarizaci laserového paprsku. Chrysotil je charakterizován 

nejintenzívnějšími Ramanovými píky na vlnočtech 232 cm-1, 389-391 cm-1 

a nejintenzívnější pík 689-693 cm-1. 

Obrázek 25 popisuje chryzotil z databáze RRUFF, ID: R070088, původ: Cassiar Asbestos 

mine, Cassiar, British Columbia, Canada, viz obrázek, viz obrázek 7. 

 

Obrázek 25: Ramanův graf chryzotilu [14] 

 

Naměřené Ramanovy píky chrysotilu dobře odpovídají Ramanově spektru 

neorientovaného chrysotilu z databáze RRUFF (obrázek 24), kde nejintenzívnější píky jsou 

na vlnočtech 390 cm-1  a 692 cm-1, spektrum je dále charakterizováno slabými píky na 

pozicích 233 cm-1, 345 cm-1, 622 cm-1 a 1107 cm-1. 

  



4 Závěr a diskuze 
První část práce je věnována rešerši o minerálech, tvořících azbesty, po ní 

následuje krátká kapitola o nebezpečí azbestů pro lidské zdraví. Dále je popsána metoda 

Ramanovy spektroskopie, kterou jsem při tvorbě práce používal.  

Na několika vzorcích azbestů byla změřena Ramanova spektra a tyto výsledky byly 

porovnány s databází známých Ramanových spekter minerálů (RRUFF). Bylo zjištěno, že 

jednotlivé azbesty se liší svými spektry, takže je možné je použitou metodou spolehlivě 

odlišit. Jednalo se o vzorky minerálů antofylit, tremolit a chrysotil, ze sbírky Ústavu 

geologických věd Masarykovy university, které jsem takto jednoznačně určil, bez nutnosti 

přípravy složitých preparátů. 

Zjistili jsme, že v případě úkolu rozlišit neznámé vláknité fáze např. ve stavebnictví 

je možno efektivně použít Ramanovu spektroskopii k identifikaci látky a tím pádem 

jednoznačně určit případnou nebezpečnost zkoumaného materiálu (azbestu). 

Analýzy této práce mohou být dále použity k praktickému třídění azbestů na 

škodlivé a neškodlivé. 
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