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Stručný souhrn

Cílem   předkládané   práce  je   zhodnotit   stav   znalostí   o   kvantitativním   stanovem'   porozity   a
propustnosti  v krystalických  horninách  granitového  typu,  vyhodnotit jejich  dostupnost  a některé
z nich  otestovat  pro  konkrétní  vzorky,  případně  zavést  metodib  nové,  použitelné  i  v reálném
prostředí in-situ.

Prezentované   metodiky  jsou   voleny   tak,   aby   v co   nejširší   míře   dokázaly   popsat   principy
kvantifikace  volného  prostoru  v objemu  hominy,  a  to  i  v případě,  že  byly  k dispozici  pouze
infomace  z literatury.  Současně  byly  při  testování  vybraných  metodik  s invencí  použity  nové
postupy,  jež  modifikovaly  jinak  nedostupné  metodiky  (metoda  impregnace  hominy).  Některé
studované  metodiky ,jsou  dlouhodobě  zavedené  (např.  metodika  stanovení  pórovitosti  dle  ČSN
721143), jiné jsou v CR nedostupné (metoda laserové konfokální mikroskopie).

Posuzovaná    diplomová práce  shmuje  v  s  kapitolách    shmuje  výsledky    řešení  kvantitativního
stanovení  porozity  a  propustnosti  granitických  hornin.  V  samostatné  kapitole  pak  je  přehled
citované  literatury.  Práce  55  str.,  39  obr.  a  23  tab.  Zpráva  rovněž  obsahuje  abstrákt,  abstralst
v angličtině a seznam zkratek.

Obsah oponované diplomové práce

V úvodu diplomové práce  jsou shmuty rámec a cíle provedených výzkumných činností.

Kapitola nazvaná Současný stav problematiky včetně rešerše předchozích prací zahmuje základní
definice  pojmů  porozity,  propustnosti  a  dalších  veličin  a jejich  matematické  vyjádření,  shmuje
poznatky z rešerše domácí i zahraniční literatury o stavu řešení problematiky a základním popisem
metodik, používaných pro stanovení definovaných veličin.

V kapitole 4.  Metodika vlastní práce je popsán postup přípravy vzorků a experimentální postupy,
jež byly použity za účelem dosažení cíle této práce. Metodické podkapitoly jsou obvykle rozděleny
na Přípravu vzorků,  Principy metodiky a Přístroje  a měření.  Zahmuty jsou jednak nové postupy

íio:Lr:;n(a::ř::?;kóůrosvlE:::iitáFesé:pNo;žč|ů|;3j,ejichmapovánívhomině),jednakklasickéazavedené
V kapitole 5 je shmuta geologická situace na lokalitě, ze které byly odebrány vzorky, 9 vzorky jsou
zde rovněž stručně popsány. Petrologickolmineralogický popis vzorků se objevuje i v Uvodu práce.

V kapitole 6 j sou shmuty výsledky měření a stanovem', převážně v podobě obrázků, tabulek a grafů.

Vkapitole   7  jsou   výsledky   zkapitoly   6   diskutovány   a   vyhodnoceny.   Závěrečné   shmutí   a
vyhodnocení je pák uvedeno v kapitole s Závěr.
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Připomín]qr k hodnocené dip]omové práci

Předem bych předeslala, že diplomová práce je ve většině případů prvním významnější vědeckým
textem,  na  kterém  student  magisterského  studia  pracuje,  a  první  stupeň  k tomu,  aby  si  osvojil
základy psaní vědeckého textu. Takto je také nutno diplomovou práci chápat a hodnotit ji.

Na předkládané diplomové práci si cením invence a nových experimentálních přístupů, které byly
použity za účelem sledování porozity a průniku stopovacích látek do horniny (impregnace hominy
pryskyřicí,  použití  UV  světla,  elektronové  mikroskopie,  RTG  difiákčních  map)  a  novátorsky
některé postupy spojuje za účelem názomé demonstrace výsledků.

Na  druhé   straně  je  diplomová  práce  poněkud  nevyvážená.   Postrádám  podrobnější  komentář
k výsledkům experimentálních prací a obrázkům v této kapitole, stejně tak rešerši recentních prací,
které se týkají pojetí porozity a její interpretace. Současně v některých částech chybí propojení mezi
jednotlivými  body  (vysvětlení  porozita  -  pórovitost)  či  podkapitolami  (srovnání  výsledků  Hg
porozimetrie a stanovení porozity impregnací vodou).  Současně se v textu vyskytuje řada ne zcela
přesných fomulací a definic. Fomátování není rovněž zcela přehledné, a to u rovnic (nepřehledná
čísla) a některých subkapitol (zaneseno v textu).

Připomínky  a náměty jsou uvedeny  v přehledu  a byly  spolu  s fomálními  překlepy  zaneseny  do
textu.

Str. iii          Seznam obrázků

Str. vi.         Seznam zkratek

Str.viii.       ]4CPMMA
3H PMMA

Str. ix           KBS13

MM
PMM

Str.1             Úvod

Str. 3

Pro  větší  přehlednost  by  bylo  vhodnější  používat  zkrácené
názvy obrázků

Seznam  by měl  obsahovat pouze  zkratky a jejich vysvětlení,
zatímco samostatně by měla být zařazena samostatná kapitola
Matematické   symboly,   které   by   měly   být   řazeny   podle
abecedy,   ne  podle   čísla  rovnice   vtextu.   Tákto  je   seznam
značně nepřehledný.

je poly metyl metakrylátová pryskyřice, značená '4C
dtto značená 3H

Koncept ukládání radioaktivních odpadů ve Švédsku

Metyl metakrylátová pryskyřice

Poly metyl metakrylátová pryskyřice

Petrologické-mineralogická definice granitu nepatří do úvodu,
ale do kapitoly 5

Porozita a propustnost granitových homin se řeší již řadu let,
zejména v souvislosti s výstavbou zásobníků plynu

Metody ve výčtu nejsou až na první čt)ffi konvenční a běžně
dostupné. Chybí zde metodika měřem' porozity adsorpcí plynu
(BET).

Současný stav řešení        Kapitola  by  si  obecně  zasloužila  hlubší  rozsah  rešerše  a to  i
z recentnějších   prací.   Část   věnovaná   porozitě  je   převzatá
z práce Siitari-Kauppi (2002). Kolektiv autorů kolem Helsinké
univerzity vytvořil od roku  1992  (Hellmut et al.,  1992) až do
současnosti   (SiitarilKauppi,   Robinet,   Sardini,   Hólttá)  celou
řadu prací, které se týkají dané problematiky.

Porozita vers. pórovitost Vztáh (či definice) mezi porozitou a pórovitosi není dostatečně
objasněn.
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Str. 4

Str. 5

Str. 6

Str. 7

Str. 8

Str. 9

Rovnice (2)

Odstavec 2

Rovnice (6)

Rovnice  (7)

Rovnice (8)

Model   porozity   Geraulda   (1992)  je   starší.   Navrhuji   např.
soubor prací Robineta, Siitari-Kauppi a Sardiniho či Tidwell et
al. (2000), Ota a Moeri (2003) či Hu a Moeri (2008).

Do této části by bylo rovněž účelné zahmout definici porozity
(17)

Nerozumím      některým      formulacím      (Přz'Íom#osÍ     pór#
v horninovém prostředí má za následek pokles její pevnosti a
nárůst defiormovatelnosti.  Dokonce i malé množsťví pórů může
vyvolat patrný mechanický ef;ekt . . . )

Kapitoly 3.3 a začátek kapitoly 3.4 jsou fomulovány poněkud
zmateně a nejsou zcela srozumitelné.

kje v seznamu zkratek uvedeno jako K.

Není  prokázáno,   že  je   systém  dutin  všesměmý  a  tvarově
omezený. Definice není příliš srozumitelná.

Co  když je  vzorek  nenasycený  a  objem je  částečně  zaplněn
vzduchem? Pak by měl správný tvar (6) vypadat V = Vs + Vv.

Pojem vod#i' hpcícj.Ía? Odkud jsou rovnice a temín převzaty.
Jde zřejmě o stupeň nasycení vzorku vodou.

Není W/ zaměněno za w?

Poslední odstavec a rovnice (17) by bylo vhodnější přesunout do 3.1

Řádek l                               Difiízní porozita je  fi.akce  celkové porozity,  která zohledňuje
difúzní pohyb látky v pórech. Dp je míra difúze daného prvku
v omezené prostředí pórů.

Rovnice (18)

Poslední odstavec

Chybí konstriktivita crve výčtu symbolů v rovnici.

Metoda    [4C-PMMA    byla    použita    i    in-situ    vpodzemní
l aboratoři         Grim sel                  v rámc i         proj ektu         LTD
flittD://www.grimsel.com/sts-Dhase-vMtd/ltd-work-oackaEe-
overview; The in-situ porosity experiment)

Metoda impregnace vodou          Doporučuji  metodiku  Melnyk  a  Skeet  (1985),  která
postihuje   i   osychání  povrchu  a  zohledňuje  ji   při   výpočtu
porozity.

Str.10          Kapitola 3.7.4

Kapitola 3 .7.5

Str.  1 1

Str.13

Doporučuji práce Leichmana a kol. z PřF MU Bmo

Metodika není nová.  Hellmut et al.  (1992) a celá řada dalších
článků.
L4C-PMMA po|ymerizuje rovněž ohřevem ®ři experimentech

in-situ)

Nadpis vlastnosti ....       Je  třeba  definovat  pojem  stopovač.  To  je  obvykle  látka  ve

J5:oppftv#=uozžes:í:jieĚeads::epkoovvaťjae::dT.či#nŤŤgáe.miez::
pak detekován pomocí autoradiografie.

Odstavec 2

Odstavec 3

0dstavec 4

Jakékoli   řezání   a   zpracování   vzorků   způsobuje   poškození
hominy a artefákty, které následně zvyšují míru porušení.

Doba sycení vzorku mi připadá krátká.

Chybí bližší charákterizace výzkumných vzorků M 541  apod.
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Str.14          Poslední odstavec

Str.15

Str.18

Str.19

Str. 23

Str. 24

Str. 34

Jde o pryskyřice, o nichž se hovoří dále? Je pryskyřice, použitá
k zalití vzorku totožná?

Které  vzorky  byly  použity  ke  studiu?  Identifikace  vzorků  a
infomace,   zda  byly  pro   různé   metodiky   použity   shodné
vzorky, zde obecně chybí.

Není jasné, jaké vzorky  a jaké  látky byly použity k nasycení
vzorků.

Rtuťováporozimetrie      Byl,a   porozita   měřena   skutečně   na   kusových   vzorcích?
V UMSH měří obvykle vzorky v práškové podobě.

Rovnice (21 )                     Uvedena zbytečně, opakuje rovnici (20)

Rovnice (22)                      dtto, rovnice (2)

MěřenípórovitostipodlečsN 721143  dle    mého    názoru    je    vhodnější    metodika
Melnyka a Skeeta (1985), která zohledňuje i osychání povrchu

Příprava vzorků               Není uveden rozměr tělesa

Geologická charakteristika Chybí bližší mineralogické složení (%) hominových vzorků
a identifikace použitých vzorků.

Výsledky                            Nejpodstatnější    výtky:    Uvedené    výsledky    by    zasloužily
podrobnější  komentář,  ne  ve  fomě  poznámek  pod  obrázky.
Některé  obrázky jsou  po  vytištění  špatně  reprodukovatelné  a
málo  ěitelné  (Obr.1  3,  14).  Co  znamená,  že je  vzorek  inertní
vůči UV záření?
Zajímavé jsou Obr. 23, 24, 25, 30, které dokumentují dosažený
cíl, tj. identifikovat migrační cesty fluid do hominy. Přesto zde
chybí podrobněj ší komentář.

6.3   Rtuťová  porozimetrie  Počet  uváděných  desetinných  míst  v tabulkách  je  zcela
nesmyslný.

Jaká je chyba měření? Jaká je shoda mezi metodami 6.3 a 6.5?
Byly použity pro  stejné  vzorky.  Ják  se  liší jednotlivé  variety
hominy z lokality?

Str. 50          Diskuse

Str. 51          0dstavec l

Odstavec 3

Opět bych uvítala podrobnější diskuzi  a větší propojení mezi
jednotlivými  částmi  diplomové  práce  (zejména  to  platí  pro
metodiky kvantitativního stanovení porozity)

g;#gžsbey.jyevsiifvoen;rrh;cdkny.;e:,r.o:u.sápíg..ri.sY;ar:oá:tborřj
z Příbrami.  Pro  propustnost je  důležitá  především  propojená
porozita a distribuce pórů
Chybná úvaha: míra propustnosti hominy je důležitá zejména
pro migraci radionuklidu z úložiště a pro učení míry zdržení a
zách)mi v homině, což podporuje základní bezpečnostní fimkci
hominového  masívu  vzhledem  k HÚ,  a to  ZpomcJ/zt D;c%/osf
uvolňování raďonuuidů do biosfiěry a snížit jejich koncentraci
dz.sperzz'  cz  z7r~'ederrzz'm.   Další   fimkcí  hominového   prostředí  je
Chránit     inženýrské     bariéry     hlubinného     úložiště     před
»egc7Íz.v»z'm7.   i;/z.ty  prosrrredz',   zde   se   však   vnímá   především
mechanická ochrana.
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Doporučení a závěr

Za hla`mí přínosy předložených výsled]ri v této diplomové práci považuji

•    Shromáždění  infomací  o  dostupných  a  využitelných  metodikách  stanovení  porozity  a
propustnosti granitových homin

•    Testování  a  aplikaci  nových  postupů  studia  porozity  a  migračních  cest  v granitových
vzorcích

•    Využití vzorků z české provenience, neboť údajů o migračních parametrech homin, jež jsou
relevantní pro hodnocení bezpečnosti HÚ RAO v ČR, je nedostatek .

Diplomová práce „Porozita a propustnost granitů" i přes uvedené nedostatky splňuje podmínky a
očekávání  zadání,  rozsah  prací  a  prezentované  výsledky  odpovídají  úrovni  diplomové  práce  a
časovému prostoru, který jim mohl být věnován.
Navrhuji diplomovou práci k přijetí a k ohodnocení „CAva/z.Íeb7®ě".

V Praze, dne 27. 5. 2009 RNDr. Václava Havlová
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