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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice pórovitosti granitů. Pojednává o granitech z hlediska 

vzniku a zařazení Práce uvažuje granity hlavně jako stavební materiály a proto jsou zde zmíněny i 

faktory, které ovlivňují kvalitu a trvanlivost stavebního kamene. Pórovitost granitů lze stanovit něko-

lika různými metodami. Žádná z metod však neposkytuje přesnou informace o pórech ze všech mož-

ných hledisek. Jednou z nejefektivnějších metod je rtuťová porozimetrie, která se provádí v laborator-

ních podmínkách. Dalšími efektivními metodami jsou metody mikroskopické, jako je skenovací elek-

tronová mikroskopie nebo optická mikroskopie. Vhodné je proto kombinovat několik metod, aby bylo 

možné zkombinovat informace o objemu a distribuci pórů s jejich tvarem a velikostí 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the problem of porosity of granites. The introductory part of the thesis 

describes granites, their origin, and classification. Specific concern is given to granites as building 

materials; therefore factors influencing the quality and durability of building stone are mentioned. 

Porosity of granites can be observed by several different methods. However, none of the methods 

provides accurate information on present pores from all points of view. From the methods used, mer-

cury porosimentry performed under laboratory conditions seems to be one of the most effective meth-

ods. Other effective approaches are microscopic techniques, such as a scanning electron microscopy 

with energy dispersive spectrometry and/or optical microscopy. Generally, it is suggested to combine 

several methods to combine information on the volume and distribution of pores with their shape and 

size. 
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1 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Závislost chemického a minerálního složení v základních typech magmatických hornin 

(Steinbach 1987). 

Obr. 2: vlevo: QAPF diagram klasifikace plutonických hornin podle Streckeisena (1976), vpravo: 

QAPF diagram klasifikace vulkanických hornin podle Streckeisena (1978) 

Obr. 3: a) smáčivá kapalina, b) nesmáčivá kapalina (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-

jevy-na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny), 20.5.2017 

Obr. 4: Úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny se nazývá stykový úhel. Na obr. a) úhel 

smáčení 90°, na obr. b) úhel smáčivé kapaliny (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-

na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny), 20.5.2017 

Obr. 5: Schématický popis penetrometru obsahující porézní vzorek ( 

https://www.ig.cas.cz/struktura/oddeleni/tektonika-geodynamika/petrofyzikalni-analyza),17.6.2017 

Obr. č. 6: Křivky rtuťové porozimerie granitů, objem vs tlak (Mosquera et al., 2002) 

Obr. č. 7: a) obrázek distribuce pórů b) autoradiografický výstup c) distribuce pórů vzorku, který byl 

vysušen a impregnován ve vakuu (Kelokaski et al., 2006) 

Obr. č. 8: obrázky z SEM ukazující granity ovlivněné teplotním zahříváním (Vazquéz et at., 2015) 

Obr. č. 9: a) vzorek granitu pod polarizačním mikroskopem b) vzorek granitu pod fluorescenčním 

mikroskopem c) kombinace obou zmíněných mikroskopických technik (Sousa et al., 2005) 

Obr. č. 10: Fotografie prasklin laserové konfokální mikroskopie z lokalit Gris Alba, Rosa Porriňo a 

Rosavel (Vázquez et al., 2010) 
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2 ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je shrnout poznatky týkající se granitů, jejich vnitřní stavby a metod, 

které jsou vhodné pro studium pórovitých materiálů. 

V úvodní části práce jsou popsány magmatické horniny a jejich rozdělení, protože granity se řadí do 

skupiny kyselých hlubinných magmatických hornin. V této úvodní kapitole lze vidět základní geolo-

gické rozdělení, vznik granitů a jejich zařazení. Práce se bude okrajově týkat i mineralogického slože-

ní granitů a jejich barevného rozlišení. Z důvodu studia vnitřní stavby granitů bude následující 

kapitola věnovaná popisu struktury a textury jak obecně tak i konkrétně pro studovanou horninu. 

Granit patří mezi hojně rozšířené a velmi běžně známé horniny a díky schopnosti dobrému odolávání 

povětrnostním vlivům se často využívá jako stavební kámen. Jelikož bývají horniny často ovlivněny 

mechanickým, chemickým a tepelným působením, tak se práce bude zabývat i následnými dopady 

těchto vlivů. Na základě popisu těchto dopadů se vymezí pojmy propustnost a pórovitost hornin, 

avšak v práci se bude dále diskutovat už pouze pórovitost.  

Velká část práce je věnována metodám průzkumu horninové pórovitost a to hlavně rtuťové porozime-

trii, která je velmi účinnou metodou. Avšak jak je možné se dočíst v kapitole o rtuťové porozimetrii,  

není to dostatečná metoda pro úplnou znalost veškerých informací o pórech granitických hornin. Dále 

jsou zmíněny další metody, které lze použít pro úplnost a dotvoření informace. 

Práce je doplněna i několika obrázky, které pomáhají lépe pochopit danou problematiku, ať už se 

jedná o princip rtuťové porozimetrie nebo mineralogické složení granitů. 

V závěru práce je shrnutí získaných informací ohledně metod, které je vhodné využít. Tato poslední 

kapitola se snaží ukázat ideální kombinaci rtuťově porozivní metody a dalších optických metod, které 

nám na póry přináší rozdílné pohledy.  
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3 ROZDĚLENÍ MAGMATICKÝCH HORNIN 

Granity se řadí do skupiny kyselých hlubinných magmatických hornin. Magmatické horniny, které lze 

také nazývat vyvřelými horninami, vznikají krystalizací z magmatu - alumosilikátové taveniny s v ní 

rozpuštěnými parami a plyny (Chlupáč et al.,1997). K tavení dochází za velmi vysokých teplot 650-

1200°C. K vytváření magmatických hornin dochází během tuhnutí magmatu, kdy se postupně krysta-

lizují jednotlivé minerály. Obecně lze charakterizovat horniny jak podle složení magmatu, tak podle 

fyzikálních podmínek prostředí, ve kterém dochází k tuhnutí taveniny.  

 

Fyzikální podmínky prostředí nám stanovují první rozdělení magmatických hornin a to na hlubinné, 

žilné a výlevné horniny (Nédélec, 2015). 

 

Lze říci, že hlubinné (abyssální) horniny vznikají v hlubších částech zemské kůry - několik kilometrů 

pod povrchem. Podle Chlupáče et al.,1997 je jejich tepelná kapacita velká, vyšší teploty v hlubších 

částech kůry zpomalují ochlazování těles. Hlubinné horniny vytvářejí buď masivy nebo plutony. Zá-

leží na komplikovanosti jejich složení. Morfologické dělení hlubinných hornin charakterizuje pět 

pojmů.  

 

Prvním z nich jsou batolity, které se vyznačují tím, že jejich šířka roste s hloubkou. Jejich spodní hra-

nice není vytyčena. Dalším, druhým z pojmů, jsou lopolity. Lopolity se vyznačují pánvovitým tvarem, 

který je vyvolaný subsidencí. Lopolity jsou zpravidla tvořeny bazickými magmatity. Třetím pojmem 

jsou harpolity. V případě harpolitů se jedná o ploché intruze jazykovitých tvarů. Následují etmolity, o 

kterých lze konstatovat, že jejich průřez se spolu s narůstající hloubkou zmenšuje. Posledním druhem 

hlubinných hornin jsou tzv. pně. Pně se zpravidla vyznačují tím, že jsou uložena u zemského povrchu 

a některé pně mohou povrchu dokonce i dosáhnout. Jedná se o malé hlubinné útvary buď elipsovitého 

nebo kruhového průřezu.  

 

Žilné (hypoabyssální) horniny vznikají v zemské kůře. Mocnost žilných hornin je mezi jednotkami až 

stovkami metrů. Obecně se jedná o menší deskovitá tělesa. Žilné horniny vytvářejí tzv. žíly, které jsou 

tvořeny minerálními substancemi. Existují buď žíly pravé, které jsou diskordantní vzhledem k okol-

ním horninám, nebo žíly ložní, jejichž kontakt je paralelní s litologickými hranicemi hornin pláště 

(Chlupáč et al.,1997). Posledním druhem žil jsou tzv. ringové intruze, které jsou uspořádány do tvaru 

kužele a bývají doprovázeny radiálně paprsčitými svazky žil. Vznikají během jevu, kdy magma pro-

niká zemskou kůrou za použití velké síly.   
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Výlevné (efuzivní, extruzivní) horniny vznikají z magmatu, které dosáhlo již úrovně zemského po-

vrch. Magma, které dosáhne úrovně zemského povrchu se nazývá láva. Výlevné horniny vytvářejí 

několik geologických útvarů. Podle Petránka (1993) jsou to příkrovy (efuzíva), kupy (extruzíva) nebo 

proudy (efuzíva). Jelikož dochází k výlevům magmatu na povrch, horniny jsou rychle ochlazovány. 

Lze proto říci, že obecně mají výlevné horniny jemnozrnnou až sklovitou strukturu. 

 

3.1 Zařazení granitů 

Na obrázku č. 1 je vyobrazena závislost chemického a minerálního složení v základních typech  

magmatických hornin podle Steinbacha (1987), kde lze vidět i zařazení granitů, které se svým slože-

ním řadí mezi kyselé magmatické horniny. Kyselé magmatické horniny se vyznačují složením SiO2, 

tuto skutečnost lze vidět i v přiloženém obrázku. 

 

 

 

 

Obr. 1 Závislost chemického a minerálního složení v základních typech magmatických hornin (Steinbach, 

1987). 
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4 GRANITOVÉ SLOŽENÍ 

 

V případě diskuse složení granitů, lze obecně říci, že jsou složeny z křemene, který zpravidla vyplňuje 

mezi 20% a 40% mineralogického složení. Dále jsou zde zastoupeny živce, které jsou ve větší míře 

alkalické, jako napříkad ortoklas a mikroklin, menší část zastoupení živců tvoří plagioklas a to albit až 

oligoklas. Granitové složení je samozřejmě doplněno i o zastoupení tmavých minerálů, které se vy-

skytuje v množství 5-20%.  

Minerály vyskytující se v granitech ne tak hojně zastupují muskovit či biotit, případně amfibol. Ne-

dílnou součástí jsou samozřejmě i akcesorické minerály. Podle Petránka (1993) je jako akcesorický 

minerál považován každý minerál, splňující dvě základní podmínky. Celkové zastoupení minerálu v 

hornině je zpravidla pod jedno hmotnostní procento. A jehož přítomnost neovlivní klasifikaci dané 

horniny.  

 

Z akcesorických minerálů může být zmíněn zirkon, turmalín případně apatit a v případě druhotných 

minerálů lze v granitovém složení zaznamenat také epidot, kaolinit a chlorit (Begonha et al., 2002). 

Mineralogické složení granitů lze pozorovat i na QAPF diagramu, který následuje níže. 
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 Obr.2.: vlevo: QAPF diagram klasifikace plutonických hornin podle Streckeisena (1976), vpravo: QAPF dia-

gram klasifikace vulkanických hornin podle Streckeisena (1978) 

 

Granity se vyznačují hned několika různými barvami, nejčastěji se lze setkat s bílou, narůžovělou či 

šedou barvou, nicméně není nikterak ojedinělé ani zbarvení do modrých nebo dokonce i červených 

odstínů.  

 

5 STRUKTURA,TEXTURA 

 

5.1 Struktura 

 

U vyvřelých hornin je možné charakterizovat několik typů struktury. Struktura udává velikost zrn. 

jejich tvar a jejich postavení k okolním zrnům (Petránek, 1993). Strukturu lze klasifikovat podle něko-

lika faktorů. Možné je určení horniny holokrystalické, hemikrystalické a sklovité (Feiduk, 1970). Tuto 

charakteristiku lze určit podle stupně krystalinity minerálů. Dále je možné určit horniny idiomorfní, 

hypidiomorfní a xenomorfní. Tento typ struktury je určován podle pravidelnosti krystalového omeze-

ní minerálních zrn, A nakonec rovnoměrně zrnité nebo porfyrické, což nám stanovuje vzájemná veli-

kost zrn základní hmoty a vyrostlic. U granitů lze strukturu popsat jako středně zrnitou až hrubozrn-

nou a v některých případech můžeme hovořit i o struktuře porfyrické. Lze uvést ještě pojem granitic-

ká struktura podle Fediuka (1970), který ji popisuje jako hypautomorfní strukturu vyvřelin, v nichž 

tmavé minerály mají vyšší stupeň automorfie než minerály světlé. 

 

5.2 Textura 

 

Další vlastnost, kterou je možné u hornin určit je textura. Textura je způsob uspořádání součástek 

hornin a jejich vzájemné vztahy makroskopických rozměrů (Petránek, 1993). Podle Petránka (1993) 

je hranice vůči struktuře těžko definovatelná a oba termíny bývají někdy zaměňovány. Hlavním dělít-

kem textury býva buď izotropie či anizotropie horniny (Feiduk, 1970). V případě granitů jde o texturu 

masivní, často je viditelná kvádrovitá odlučnost (Petránek, 1993). 

 

 

6 NÁRŮST PÓROVITOSTI A PROPUSTNOSTI, ZVĚTRÁVÁNÍ 
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6.1 Zvětrávání 

Podle Petránka (1993) lze zvětrávání charakterizovat jako jisté změny horninového či mineralogické-

ho složení způsobeného povrchovými činiteli. Z povrchových činitelů lze jmenovat například vodu, 

led nebo činnost organismů. Zvětrávání a jeho intenzita jsou závislé na klimatických podmínkách, 

morfostruktuře a mění i v závislosti na čase. Zvětrávání můžeme rozdělit do tří skupin. Může být me-

chanické, biologické či chemické. Působení na stavební materiály, v případě této práce granity, může 

být způsobeno jak mechanicky, kdy dojde sice k rozpadu horniny, ale její složení zůstane původní, 

případně se změní jen nepatrně. Mezi mechanické druhy zvětrávání lze zařadit působení ledovců, 

působení větru, působení vody, gravitační procesy, změny teplot, abraze, činnost mrazu. Granity mo-

hou být ovlivněny i biologicky a to jak působením mikroorganismů, tak i vlivem lidské činnosti, kde 

lze jmenovat například důlní činnost. Posledním faktorem, který může ovlivnit granity je chemické 

zvětrávání.Mezi nejčastější procesy chemického zvětrávání patří oxidace, rozpouštění, hydratace, 

hydrolýza. 

Podle Momeni et al. (2015) je realistická klasifikace zvětrávání nezbytná pro vytváření geotechnolo-

gických modelů a studií inženýrské geologie. Klasifikace zvětrávání může být jak kvalitativní tak 

kvantitativní (Heidari et al., 2013). 

 

6.2 Nárůst pórovitosti a propustnosti 

Jednou z typických vlastnostní granitů je ta, že velmi často je využíván jako stavební materiál a to na 

stavbu přehrad, mostů, tunelů apod. (Chaki et al., 2007). Jako stavební materiál je využíván převážně 

kvůli svojí pevnosti a tvrdosti, odolnosti vůči povětrnostním vlivům, mrazuvzdornosti. Svojí odolnost 

a trvanlivost dokazují granity na různých příkladech, kdy stavby z těchto stavebních materiálů pochá-

zejí i z 10. století (Fort et al., 2013). Ale přes všechny tyto svoje vlastnosti jsou granity vystavovány 

během životního cyklu mechanickému, tepelnému či chemickému namáhání (Dwivedi et al., 2007). 

Tyto vlivy často vedou hned k několika ukazatelům, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu a 

trvanlivost stavebního kamene. Často můžeme pozorovat nárůst volného prostoru v hornině, který se 

projevuje mikrotrhlinami, nárůstem pórovitosti horniny a tudíž je narušena pevnost a tvrdost dané 

horniny (Chaki et al., 2007). Jedním z příkladů jsou rozpustné soli mořského původu. Jsou jedním 

z nejčastějších činidel v granitech, které způsobují ztrátu soudržnosti mezi minerálními zrny, což způ-

sobuje granulární rozpad (Rivas et al., 2010).V případě solí dochazí k evaporaci se vznikem sraženin 

halitu (Chabas et al., 2001). Působení solného roztoku je možné vidět i na konkrétním případu dvou 

portugalských kostelů, kde byla prokázána přítomnost různých minerálů rozpustných solí, které pro-

kazatelně mohly za rozpad stavebního kamene (Begonha, 2009). 

 

Podle Gérauda (1994) vedou teplotní vlivy na granity spojené s vulkanismem, hydrotermální aktivitou 

a metamorfózou nejen k poklesu pevnosti horniny ale i k propustnosti. Samozřejmě je možné pozoro-
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vat i teplotní vlivy, které mají antropogenní původ a z těch nejproblematičtějších lze zmínit uložiště 

radioaktivních odpadů, způsobující teplotní změny (Géraud, 1994). Yves Géraud ve své publikaci z 

roku 1994 zmiňuje podrobnou studii granitových materiálů, které byly narušeny teplotními vlivy, za 

pomocí optického nebo skenovacího elektronového mikroskopu. Problematiku teplotních změn lze 

dokázat i v laboratorních podmínkách, kdy jsou horniny vystavovány velmi nízkým teplotám pod 

bodem mrazu a následně tzv. rozmrazovány. Teplota na povrchu a uvnitř pozorovaných vzorků se liší 

a právě kvůli teplotní změně dochází k nárůstu pórovitosti hornin (Freire-Lista et al., 2015). Samozře-

jmě lze teplotní změny pozorovat i v opačné postupu, kdy dochází k zahřívání a následnému ochlazo-

vání hornin (Freire-Lista et al., 2016). Nicméně právě první zmíněná metoda, kdy se začíná zmraze-

ním ovlivňuje horninu více (Momeni et al., 2015). Podrobné sledování a výpočty, které byly založeny 

hlavně na mechanických a fyzických vlastnostech těchto granitových materiálů nám ukazují, že nárůst 

jak pórovitosti, tak propustnosti převyšují 300°C.  

Tento jev, kdy hornina ztrácí svoje vlastnosti a důsledkem okolních vlivů dochází k její degradaci nás 

podle Chaki et al. (2007) vede k nutnosti studia mikrostruktury daných hornin, v našem případě grani-

tů, a k bližšímu zkoumání jejich fyzických a mechanických vlastností. Předpokládá se, že pochopení 

vlastností granitů by mohlo vést nejen k pochopení všech negativně působících procesů a vlivů, ale 

také k možnosti předvídat jejich přirozený vývoj.  

 

Podle Jamtveit a Yardley (1997) má přítomnost pórů v horninovém prostředí za následek snížení její 

pevnosti a naopak zvýšení její možnosti se deformovat. Dokonce i malé množství pórů může vyvova-

lat patrný mechanický efekt. 

 

Přestože propustnost, kterou můžeme charakterizovat jako schopnost horniny propouštěť kapaliny 

nebo případně plyn, je důležitým faktorem, tak v bakalářské práci se bude diskutovat  nadále spíše 

pórovitosti. Pórovitost je vlastnost hornin, které obsahují množství otvorů a dutin, které mají nejen 

různý tvar, ale také rozdílný původ. Podle Petránka (1993) můžeme pórovitost definovat jako přítom-

nost pórů a dutin v horninách, či jako podíl objemu pórů (Vp) na celkovém objemu horniny (V). Vý-

sledkem podílu těchto dvou veličin je koeficient pórovitosti (m). Koeficient pórovitosti je bezrozměr-

ná jednotka. 

 

m = Vp/V  (1) 

 

neznámé veličiny ve vzorci: 
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Vp = objemu pórů [m3] 

V = celkový objem horniny [m3] 

m= koeficient pórovitosti [bezrozměrná jednotka] 

 

Podle Géraud et al. (1992) lze porozitu rozdělit na dva typy mikrostruktury, které charakterizuje ve 

svém modelu granitoidních hornin. Tyto dva typy mikrostruktury jsou póry a štěrbiny. Termín štěrbi-

ny je využívám hlavně pro dlouhé, úzké dutiny s malým průměrem a délkou minimálně 10x větší než 

jejich šířkou. Termín póry jsou dutiny, které mají geometrické proporce ve všech směrech zhruba 

stejné.  

 

Podle Siitari - Kauppi (2002) lze porozitu rozdělit na další tři typy a to jsou za prvé transgranulární 

póry. Jedná se o póry nebo mikrotrhliny, které přetínají minerální zrna.  

Za druhé intergranulární póry, které se nacházejí na hranicích zrn a propojují sítě pórů.  

A nakonec jsou to intragranulární póry, které se nacházejí uvnitř minerálních zrn. Můžou být i samo-

statné, ale i propojené s intergranulárními i transgranulárními póry. V případě, že jsou izolovány, tak 

jsou součástí reziduální pórovitosti. 

 

V rámci bakalářské práce budeme využívat velmi účinné metody, která se používá právě k určování 

pórovitosti hornin a kterou je rtuťová porozimetrie. 

 

7 RTUŤOVÁ POROZIMETRIE 

 

Rtuťovou porozimetrii lze z kraje představit jako velmi účinný nástroj pro bližší charakteristiku póro-

vitých materiálů (Giesche, 2006). Obecně žádná jiná metoda, kterou můžeme jmenovat v souvislosti s 

pórovitými materiály není tak všestranná, jako právě zmiňovaná rtuťová porozimetrie. Podle Giesche 

(2006) nám rtuťová porozimetrie poskytuje široký rozsah informací, které nám pomáhají lépe chápat 

a poznat strukturu pórovitých materiálů. Podle Dulliena et al. (1973) můžeme rtuťovou porozimetrii 

nazvat jako nejpopulárnější metodu pro určování velikosti pórů v pórovitých materiálech. 

Konkrétně můžeme tuto velmi užitečnou metodu využít na zjištění celkové kapacity pórů v daném 

materiálu, případně celkovou pórovitost. Dále k rozdělení velikosti pórových zrn, k určení zdánlivé 

hustoty, která může být označena také jako hustota rtuťová. A k přesnému popisu povrchu vzorku 

(Giesche, 2006).  
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Metodu můžeme využívat v případě vzorků o velikosti 500 μm až 3,5 nm (Giesche, 2006). Póry tes-

tovaných vzorků musí mít pevné stěny aby nedošlo k jejich porušení za použití vysokého tlaku a měly 

by mít tvar válce. Tato skutečnost nemůže být splněna, protože v běžných vzorcích pórovitých mate-

riálů se nevyskytují pravidelné válcovité póry a poloměr póru nazýváme jako tzv. efektivní poloměr. 

Dále musí být známa hodnota úhlu smáčení, také tato podmínka nebývá nutně splněna. Pro tyto pří-

pady, kdy není znám úhel smáčení lze využít hodnot, které jsou tabulkově vypočteny. 

Historicky se první zmíňky rtuťové porozimetrie datují do roku 1921, kdy Washburn poprvé zmínil 

možnost využití vysokotolaké rtuťové porozimetrie (Drake, 1949). Klíčovým předpokladem této me-

tody je tvar pórů (Giesche, 2006). Vztah, který nám udává poměr mezi velikostí tlaku a nejmenším 

možným poloměrem pórů zaplnitelných při daném tlaku, můžeme vyjádřit tzv. Young-Laplacovou 

rovnicí, která bývá často nazývána jako Washburnova rovnice (Gieshe, 2006): 

                                                                                                       (2) 

 

 

k popisu neznámých veličin v rovnici : r - poloměr hrdla póru 

                                                              σ - povrchové napětí rtuti 

                                                              θ - úhel smáčení mezi kapalinou a pevnou látkou  

                                                              p - tlak 

 

Rovnice tak vyjadřuje, že poloměr póru je nepřímo úměrný k působícímu tlaku.  

 

 

Princip rtuťové porozimetrie je založen na jevu kapilární deprese (Mosquera et al., 2000). Rtuť (Hg) 

je využívána z důvodu, že při kontaktu se vzduchem nebo ve vakuu se projevuje jako nesmáčivá ka-

palina, tudíž nepřesahuje úhel smáčení 90°. Rozdíl mezi smáčivou a nesmáčivou kapalinou můžeme 

vidět na obrázku číslo 3.Většina běžných pevných látek ji tedy nemůže absorbovat do svých pórů z 

důvodu povrchového napětí. Nicméně existuje možnost, že tento odpor bude překonán a to působe-

ním vnějšího tlaku, který bude úměrný velikosti póru. Každý přírůstek tlaku způsobí, že nesmáčivá 

kapalina, v tomto případě rtuť se dostává do pórových hrdel s menším poloměrem.  
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Obr. 3: a) smáčivá kapalina, b) nesmáčivá kapalina (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-

rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny) 

 

 

 

Obr. 4: Úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny se nazývá stykový úhel. Na obr. a) úhel smáčení 

90°, na obr. b) úhel smáčivé kapaliny (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-rozhrani-

pevneho-telesa-a-kapaliny) 

 

 

Tento vztah mezi velikostí póru a tlakem rtuti byl vyjádřen jednou z Young-Laplacovou rovnic, kde je 

ovšem uvažován fakt, že pór je válcového tvaru.  

Ovšem Washburn ve své rovnici, která je zmíněna výše uvedl experimentální hodnoty, kde tlak rtuti 

nestaví do poměru s velikostí póru, ale s poloměrem pórového hrdla. Tato rovnice je využívána k 

výpočtu velikosti pórů za pomocí údajů, které lze získat právě rtuťovou porozimetrií. Jako výstup 

rtuťové porozimetrie je nejen hodnota používaného tlaku, ale také měření objemu rtuti, která byla 

tlakem načerpána do pórových prostor. 

 

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/642-jevy-na-rozhrani-pevneho-telesa-a-kapaliny
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7.1 Porozimetr 

 

Porozimetr je analytický přístroj, který se skládá z vakuového a vysokotlakého čerpadla, snímačů 

tlaku, tlakové nádoby a násobiče a penetrometru. Penetrometr, který je vyobrazen na obrázlu číslo 5, 

slouží k umístění pórovitého vzorku, do kterého je následně působením tlaku vtlačována nesmáčivá 

kapalina, v tomto případě rtuť. Penetometr se primárně skládá ze dvou části, kterými jsou plastové 

brčko, které je pokryté tenkou vrstvou kovu a skleněná baňka, která slouží k umístění vzorku. 

 

Porozimetr se vyrábí v několika rozdílných typech, které se od sebe liší rozsahem tlaku, který se pou-

žívá k vtlačování rtuti do pórů, dále velikostí vzorku, které lze analyzovat, vnitřním objemem, veli-

kostí nebo-li průměrem částic i pórů a samozřejmě i rozlišením. Některé z novějších porozimetrů již 

disponují i vlastností korekce stlačitelnosti materiálu.  

 

 

Obr. 5.: Schématický popis penetrometru obsahující porézní vzorek ( 

https://www.ig.cas.cz/struktura/oddeleni/tektonika-geodynamika/petrofyzikalni-analyza)  

 

https://www.ig.cas.cz/struktura/oddeleni/tektonika-geodynamika/petrofyzikalni-analyza
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Obecně se porozimetry rozlišují na 3 typy podle velikosti pórů, které je potřeba analyzovat. Jedná se 

buď o porozimetrii velkých pórů a částic nebo měření oblasti mezopórů a v posledním případě měření 

a analýza velmi malých pórů. 

 

Podle Klobese et al. (1997) lze využít metody založené na rentgenové počítačové tomografii. Tato 

metoda se využívá před aplikací i po aplikaci rtuti do pórovitého materiálu. Výsledkem této metody v 

kombinaci s rtuťovou porozimetrií je trojrozměrné zobrazení jak distribuce pórovitost tak velikosti 

pórů. Výsledkem rtuťové porozimetrie jsou křivky závislosti objemu na tlaku, které lze vidět na ob-

rázku č.6. 

Obr. č. 6: Křivky rtuťové porozimerie granitů, objem vs tlak (Mosquera et al., 2002). 
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7.2 Další metody studia pórovitosti granitů  

K měření pórovitosti granitických hornin mohou být použity i jiné metody jako je metoda 14C - poly-

methylmetakrylát (PMMA). Tato metoda podává informace o propojené pórovitosti u vzorků ve veli-

kostech centimetrů a dvojrozměrné obrázky distribuce pórovitosti. Tento vzorek musí být před sa-

motnou impregnací vysušen při teplotě 110°C, následně je ve vakuu impregnován látkou polyme-

thylmetakrylát obohacenou o 14C (viz obrázek č. 7), dále je impregnovaný vzorek ozářen nebo zahřán. 

Výsledkem této metody je autoradiografický výstup, který je následně skenován a vyhodnocován za 

použití příslušného softwaru. Jelikož se jedná o metodu radioaktivní, tak nemůže být prováděna in-

situ. In situ je však prováděna v laboratorních podmínkách v podzemní laboratoři Grimsel (Kelokaski 

et al., 2006). 

 

 

Obr. č. 7: a) obrázek distribuce pórů b) autoradiografický výstup c) distribuce pórů vzorku, který byl vysušen a 

impregnován ve vakuu (Kelokaski et al., 2006) 

 

Pozorování pórů je možné i za pomocí skenovacího (rastrovacího) elektronového mikroskopu (SEM) 

(Sousa et al., 2004). Mezi největší výhody patří velmi velké zvětšení - řádově až 1 000 000, což 

umožňuje pozorovat i opravdu velmi malé částice. SEM nám však neposkytuje dostatečně přesné a 

konkrétní údaje o objemu pórů, ale na druhou stranu udává poměrně jasnou představu o tvaru i veli-

kosti prostor (Geraud et al., 1992). SEM je možné použít ve spojení s dalšími metodami. Tento fakt je 

možné vidět v práci Alves et al. (1996), kde se využívá SEM v kombinaci s rtuťovou  porozimetrií. 

Jak je možné vidět na obrázku č.8, tak pomocí SEM je možné pozorovat pouze povrch vzorku. Mezi 

optické metody lze zařadit i TEM nebo-li transmisní elektronový mikroskop. Transmisní elektronový 

mikroskop však nepracuje stejně jako rastrovací na principu odraženého paprsku, ale proud elektronů 
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přímo prochází vzorkem. Jako další z optických metod lze zmínit i optický mikroskop, který na rozdíl 

od výše zmíněných nevyužívá svazku elekronů, ale viditelné světlo. Mezi optické mikroskopy je 

možné zařadit například polarizační mikroskop nebo fluorescenční mikroskop. Na obr. č. 9 podle 

Sousa et al. (2005) je možné vidět vzorek granitů jak pod polarizačním mikroskopem, tak pod flu-

orescenčním mikroskopem, tak v kombinaci obou zmíněných metod. 

 

Obr. č. 8: obrázky z SEM ukazující granity ovlivněné teplotním zahříváním (Vazquéz et at., 2015) 
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   Obr. č. 9: a) vzorek granitu pod polarizačním mikroskopem b) vzorek granitu pod fluorescenčním mikrosko-

pem c) kombinace obou zmíněných mikroskopických technik (Sousa et al., 2005) 

 

 Dále je to laserová konfokální mikroskopie (CLSM)  využívající jako zdroj laserový paprsek dosa-

hující vlnových délek až 400 nm Vázquez et al., 2010). Na obrázku č. 10 je možné vidět výstup z 

CLSM. V oblasti studia pórových prostor lze zmínit i rentgenovou tomografii či například fluorescen-

ční impregnace, kde se využívá impregnace speciální látkou, která následně emituje. Metoda,  

Obr. č. 10: Fotografie prasklin laserové konfokální mikroskopie z lokalit Gris Alba, Rosa Porriňo a Rosavel 

(Vázquez et al., 2010). 
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která umožňuje určení pórů menších než 1µm využívá adsorpce dusíku při -196°C (Iňigo et al., 2000). 

Metoda využívá rozdílných tlakových konstant (maximálně 3,5 MPa), při ustálení tlaku dochází 

k toku dusíku a může být měřen tlak z obou částí vzorku (Rosener et al., 2007). Podle Sanjurjo-

Sánchez et al. (2013) může být i multifraktální analýza PSDs vhodným nástrojem pro distribuci veli-

kosti pórů hornin a také vhodným ukazatelem pro hodnocení zvětrávání. 
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8 ZÁVĚR 

 

V této práci jsou stručně shrnuty poznatky o horninách granitového typu. Zařazení granitů, jejich mi-

neralogické složení i vznik je nezbytné pro správné pochopení jejich vnitřní stavby. Pro správnou 

charakteristiku vnitřní stavby je třeba popis jak struktury granitových pórovitých materiálů, tak i je-

jich textuty. Granitové horniny se musí potýkat s vlivem chemických, teplotních i mechanických vli-

vů. Právě tyto vlivy mají neblahý vliv na vlastnosti těchto hornin. Chemické, mechanické i teplotní 

působení způsobuje propustnost a pórovitost granitů. Už jen malé množství pórů může vyvolat me-

chanický efekt, který vede k snížení pevnosti hornin a zvýšení možnosti ji deformovat. Tato vlastnost 

je vysoce nežadoucí a to už jen z důvodu, že granity bývají často využívány jako stavební materiály. 

Pevnost, odolnost a trvanlivost stavebních materiálů je jejich nezbytnou vlastností a proto zjištění, že 

pórovitost ovlivňuje jejich pevnost a schopnost se deformovat vyvolává otázku, jestli je vhodné i 

nadále používat granity ke stavbě mostů, hrází a dalších objektů, když je jejich trvanlivost a pevnost 

stále ovlivňována vnějšími chemickými, mechanickými a teplotními vlivy. 

 

Tuto otázku ohledně pórovitosti pomáhají zodpovědět metody vhodné ke studiu pórovitosti granitů. 

Práce blíže zkoumá a popisuje funkčnost, vlastnosti a výsledky rtuťové porozimetrie, která se jeví 

jako nejefektivnější metodou pro studium pórovitého prostoru. Rtuťová porozimetrie, která funguje 

na principu kapilární deprese nám udává poměrně přesné údaje o objemu pórních prostor. Pro lepší 

ujasnění pojmů smáčivá a nesmáčivá kapalina je vhodné využít přiložené ilustrace těchto dvou jevů. 

Informace o pórních prostorách, které nám není schopná dát rtuťová porozimetrie, můžeme doplnit o 

informace z jiných metod jako je fluorescenční impregnace, kde se využívá impregnace speciální 

látkou, která následně emituje, skenovacího elektronového mikroskopu (SEM), který udává poměrně 

jasnou představu o tvaru i velikosti prostor, dále je to laserová konfokální mikroskopie, rentgenová 

tomografie či metoda 14C-polymethylmetakrylát. 

 

I přestože tyto metody jsou na velmi vysoké úrovni a díky nim je při jejich vhodné kombinaci mož-

nost téměř úplně popsat pórovitý prostor, jeho tvar, objem a i propojení. Nedávají nám žádné možnos-

ti jak předejít tvorbě pórovitosti a tím k zhoršování kvality stavebním materiálů na bázi granitových 

hornin.  
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