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ZPRACOVÁNÍ ODEBRANÝCH TERÉNNÍCH SBĚRŮ OBSAHUJÍCÍCH SULFIDY

kusový exemplář výplav

sulfid i ve fosíliích
sulfid jen v matrix, ne 

ve fosíliích
jeví známky degradace

nejeví známky 
degradace

velké vyrostlice sulfidu

s uhelnou hmotou

klastická hornina bez 
jílové frakce

zmrazení vzorek 
nepoškozuje 

zmrazení vzorek 
poškozuje

vzorek nepoškozen vzorek nepoškozenvzorek poškozen vzorek poškozen

obsahuje větší podíl 
jílové frakce

suchý či málo vlhký
(kapiláry nejsou vyplněny 

vodou)

velmi vlhký / mokrý
(kapiláry jsou vyplněny 

vodou)

v laboratoři je k dis-
pozici hlubokomrazicí 
zařízení a lyofilizátor

dále postupujte podle 
schematu: „zpracování 

vzorků ohrožených 
degradací disulfidů pro 

trvalé uložení“
(druhá strana)

v laboratoři není k 
dispozici lyofilizátor, 

ani hlubokomrazicí za-
řízení, ale je standard-

ní mrazák

okolní teplota > 20 °C 
a velké výkyvy teplot

exemplář snese pono-
ření do roztoku

okolní teplota < 20 °C 
bez větších výkyvů

exemplář by ponoře-
ním mohl utrpět

bez uhelné hmoty

jemnozrnný sulfid

neprodleně vysušit, uklá-
dat ve stabilních podmín-

kách bez kondenzující 
vlhkosti (kapitoly 10 a 11)

dobře propláchnout čis-
tou vodou, rychle vysušit 

a vytřídit
(viz oddíl 8.2)

nenechat vysychat, trans-
portovat v uzavřeném 

obalu  přiměřené velikosti
(zipový sáček PE, vaku-
ová dóza s ochrannou 

atmosférou případně se 
sorbérem O2, ne však 
vlhkosti!) (viz kapitola 7)

zamezit vystavení větším 
teplotám, omezit teplotní 

výkyvy (například auto-
lednička)

zamrazit a následně 
lyofilizovat
(viz oddíl 10.1)

vzorek vymyjeme 
v odplyněné vodě

(viz oddíl 9.2)

vzorky uložit v chladničce 
a na pokusném vzorku 

zjistit chování při zmraze-
ní na ca -15 až -30 °C

na pokusném vzorku 
 zjistěte chování  

v ethanolu

vysušit v ochranné atmosféře N2
proplachujeme novým N2 pokaž-

dé, když RH stoupne nad 40%

na pokusném vzorku 
zjistěte chování 

v acetonu

vysušíme v acetonové lázni 
(viz oddíl 10.2)

vysušíme v ethanolové lázni 
(viz oddíl 10.2)

odstraňte část vody 

mrazovou sublimací
(viz oddíl 10.3)

bez zvláštních opatření 
pro transport

SBĚR

ODBĚR V TERÉNU

TRANSPORT

VYSOUŠENÍ



vzorek není vysušený

vzorek jeví známky 
degradace
(viz oddíl 6.1)

vzorek nejeví známky 
degradace

je v hornině s vý-
razným podílem jílové 

složky

vzorek dříve poří-
zený, vyschlý; 

čerstvý s nízkým obsa-
hem vody

čerstvý vzorek 
s původní skalní 

vlhkostí

není v hornině s vý-
razným podílem jílové 

složky

čerstvý vzorek 
se skalní vlhkostí

lze očistit v ultrazvuku 
v  odplyněné destilované 

vodě (viz část 9.1.1)

již vysušený vzorek neporézní materiál porézní materiál

OMYTÍ
u silně znečištěných vzorků, kde 
není možné pro povahu nečistot 

použít jiný postup

ULTRAZVUK
je-li jeho nasazení vzhledem 
k pevnosti vzorku skutečně 

možné

ŘEZÁNÍ
NÁBRUSY

TENKÉ ŘEZY
VÝBRUSY

vzorek je vysušený

jsou patrné projevy 
degradace
(viz oddíl 6.1)

vzorek je soudržný

vzorek s narušenou integritou

bez projevů degradacevzorek vysušit 
(viz kapitola 10)

vyhnout se použití vody
očistit mechanicky

popř. dočistit ethanolem 
o koncentraci > 70%

(viz část 9.1.2)

okamžitě vysušit dle 
dostupné metody

(viz kapitola 10)

je možné opatrně omýt 
v destilované odplyněné 

vodě (viz část 9.1.1)

ovšem rychle, nenechat 
nasáknout do hloubky!

lze bez větších omezení 
omývat v destilované 

odplyněné vodě
(viz část 9.1.1)

lze očistit v ultrazvuku 
v ethanolové lázni

zpracovávat v jiném mé-
diu než je voda (petrolej 

aj.)

zpracovávat v ethanolu 
nebo odplyněné vodě

(viz část 9.1.1)

uložení v ochranné atmosféře
+ případně sorbent O2

(viz kapitola 11)

mechanické odstranění 
produktů

(např. pískovací zařízení 
s NaHCO3; suchý štětec)

+ ošetření parami NH3
(viz část 9.1.2 a kapitola 13)

napuštění konsolidantem
(např. Paraloid)

(viz kapitola 14)

ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ OHROŽENÝCH DEGRADACÍ DISULFIDŮ PRO TRVALÉ ULOŽENÍ

ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ V PŘÍPADECH, KDE JE OBVYKLÉ POUŽITÍ VODY 

SBĚR

je-li to možné, vymýt  
produkty degradace  

(viz kapitola 9)


