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Barvicí zkoušky byly vyvinuty jako jedna z nových použitel-
ných metod pro výzkum propustnosti granitoidních hornin.
Výzkum spočívá v měření prostupnosti jednotlivých druhů
barviv neporušenou granitoidní horninou. Tato prostupnost
závisí na propustnosti horniny, vlastnostech a složení barvi-
va a na čase. Kromě měření propustnosti horniny je přínosem
barvicích zkoušek vizualizace způsobu šíření fluidních mé-
dií horninou, která je jinými metodami obtížně sledovatelná.
Během testů bylo zkoumáno osm různých vytipovaných bar-
viv ze čtyř skupin (reaktivní přímá, kation-aktivní, koloidní
pigmentová, disperzní pigmentová) uvedených v tabulce 1.
Tato barviva představovala různé analogy případných konta-
minací v podzemních vodách (sorbentní, nesorbentní konta-
minace, koloidní kontaminační částice).

Jedním z prvních testů bylo barvení reálných vzorků gra-
nitu. Pro tento experiment bylo připraveno 20 zkušebních
tělísek z vrtných jader dvou typů granitoidních hornin
(obr. 1). První horninou byl světle šedý středně zrnitý dur-
bachit s vyrostlicemi plagioklasů z lokality Pozďátky u Tře-
bíče, druhou zkoušenou horninou byl růžový středně zrnitý

granit z lokality Potůčky-Podlesí. Průměr tělísek durbachi-
tu byl 76 mm, granitu 56 mm, výška válečků byla ca
15–30 mm.
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Podle typu barev byly připraveny odlišné barvicí lázně.
Zkušební tělíska hornin byla vložena do kádinek o objemu
150 ml a 250 ml a zalita roztokem barviva. Tělíska byla pod-
ložena 5 mm vysokými skleněnými nebo plastovými podlož-
kami, aby se zajistil lepší kontakt barviva s celou plochou
vzorku. Na každý vzorek bylo použito ca 100 ml barviva.
Barvivo působilo na horninová tělíska po dobu 14 dní při
teplotě 20 °C. Odparu se zabránilo překrytím Petriho mis-
kou. V každém zkoušeném barvivu byly testovány oba dva
druhy hornin, aby se zjistil vliv struktury horniny na výsled-
né obarvení.

Jako nejprostupnější a nejvíce se blížící vlastnostem vody
se projevilo přímé reaktivní barvivo ostazinový tyrkys V-G,
které bylo dále používáno při následných laboratorních po-
kusech.

V průběhu testování barviv se podařilo vyvinout laborator-
ní metodiku barvení a přípravy horninových vzorků, která
bude následně využita při terénním in-situ experimentu me-
zizrnné propustnosti.

Výsledkem barvicích experimentů jsou údaje o vzdále-
nosti prostupnosti barviva, potažmo podzemní vody do
neporušené horniny skrz mezizrnnou propustnost a rych-

losti zasakování. Dále metoda přináší informace a morfo-
logii mezizrnné propustnosti (obr. 3). Bylo zjištěno,
že hlavními transportními cestami jsou mezizrnné prosto-
ry mezi jednotlivými minerálními zrny a uvnitř zrn v pří-
padě štěpných minerálů jako jsou živce (Holeček et al.
2010).

Kromě laboratorních pokusů započala i příprava terénního
in-situ experimentu ve vrtu v hloubce 100 m. Na dvou lokali-
tách byly na dně stávajího vrtu v hloubce 100 m vyvrtány úz-
koprofilové vrty o průměru 20 mm. Tyto úzké návrty budou
vyplněny nesorbentním barvivem a bude sledována difuzní
rychlost za litostatického tlaku (obr. 4).

Získané výsledky budou porovnány s již provedenými la-
boratorními experimenty. Terénní in-situ experiment je na-
plánovaný na jaro roku 2011 (Rukavičková et al. 2010). Při
porovnání laboratorních experimentů s in-situ experimentem
získáme unikátní porovnání, které doposud v České repub-
lice nebylo realizováno. Všechny získané údaje jsou využi-
telné pro bezpečnostní analýzu při budování podzemních
zásobníků či úložišť vyhořelého jaderného paliva a vysoce
aktivních odpadů.

��	

=G�! 5! M#���� #�O O��Q�G���� ����
�� �� ����"��� ����� G�����! 1��C

�� �� #��� 6 �G����� G����� �CN� 
����� �� #��� G�����

1CF/! 0���
��  ���� 
������ �
�� #�O"�� 
 ����� ����O����� ����C


��	����	Q�����"	O�	
����!

=G�! F! M#����� �O����O��� ��O�O���� �����
���
��  ���������

�����D�! ����H �����(�����"��� ������� ��O��������� ����  �#�C

����� ����H ��&�O� G���� �CN `O�����a ��������! J�(����� ��
C

�� �
�� O������ ��O� ����������� O���� ���Q� ���O�" �����
���
� ��

	������	�����	Q�������	�����!
=G�! >! 3"�� 
������� ��������� G������� �D��������� ��C
��� �

���  ����G�� 4AA � ������� �������� �D��������� �� ��#� 5A44

��	��������	J������	��G���	P����	���	 "O���$!

��������	��
����	����������������	��
��	�����������������  �� ������������� !���"��# ����� � �� $#� �



Poděkování. Projekt výzkumu mezizrnné propustnosti byl realizo-
ván za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřed-
nictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, č. projektu FR-TI1/367.
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obchodní název barva typ barviva forma

ostazinová modř H-5R modrofialová reaktivní alkalické pevná krystalická

ostazinový tyrkys V-G tyrkysově modrá reaktivní alkalické pevná krystalická

ostazinová violeť H-3R fialovorůžová reaktivní alkalické pevná krystalická

malachitová zeleň MG malachitově zelená kation-aktivní pevná krystalická

metylenová modř 2B temně modrofialová kation-aktivní pevná krystalická

Versajet modrý LB střední modrá nanomletý pigment* koloidní roztok

Versajet zelený BG modrozelená nanomletý pigment* koloidní roztok

razítková barva fialová pigment suspenze

razítková barva modrá pigment suspenze
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