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Cílem práce ,,Interakce konstrukce ocelové nádrže akapaliny při seizmické události"
bylo sestavit výpočtový model konstrukce nádrže, provést výpočet odezvy na statická a
seizmická zatížení. Výsledky provedených výpočtů použít pro posouzení vybraných
konstrukčních prvků. Konstatuji, že pÍedložená diplomová práce prokazuje splnění zadané
úlohy.

Předložená práce obsahuje úvod, závěr, osm kapitol a dvě přílohy. V první kapitole
je popsána především konstrukce nádrŽe. Druhá kapitola obsahuje popis výpočtového
modelu. V třetí a čtvrté kapitola práce jsou uvedeny pouŽité zatěžovací stavy a kombinace'
včetně podrobného výpočtu teplotního zatižení v konstrukci. V páté a šesté kapitole je popsrín

ýpočet seizmické odezvy konstrukce nádrže i s kapalinou. V sedmé a osmé kapitole je
provedeno posouzení na statická a seizmická zatížení. V závěru diplomant rekapituluje celý
postup, uvádí doporučení z hlediska volby modelu a pouŽitých prvků. Jsou zde popsany
především prvky a přístupy umoŽňující modelovat kapalinu uvnitř nádrže a její interakci
s ocelovou konstrukcí.

K uvedené práci mám dvě následuj ící otázky:

1. Vysvětlete proč maximální hodnota přemístění oď zatěžovacího stavu 236 má velikost
9,2 mm, obr.26 a hodnota přemístění od kombinace 5 má pouze 3,5 mm, obr.27.
ZatěŽovací stav ě. 6 je součástí kombinace 5.

2. Podrobně vysvětlete postup seizmické kombinace odezev pomocí kombinační metody
CQC vzhledem k tomu, Že seizmickou analýzu jste pravděpodobně řešil po etapách
s postupn;ým posouváním frekvenčního spektra, viz strana 46 a 47.

zÁvĚn:

Diplomová práce má rozsah 96 stran včetně dvou příloh. Textová část obsahuje řadu obrázků
a tabulek. Práce je zpracovrína velmi přehledně a systematicky. Předložená práce prokazuje,
že student Bc. Pavel Plášil si osvojil poŽadované teoretické znalosti. Zvládnul rozsiíhlou
a komplexní problematiku numerických výpočtů na vysoké teoretické a praktické úrovni.
Práce je bez slohových a gramatických nedostatků a prokazuje studentovu schopnost
prezentovat velmi dobře ýsledky odborné práce.
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