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Cílem práce je optimalizace složení injekčních směsí použivaných pro sanaci zemních těles

sypaných hrází, a to tak' Že se částečně nahradí cement popílkem a jílem a ďále se využije pro lepší

pronikání směsi do tělesa hráze nejruznějších ztekucovacích a plastifikačních příměsí.

K cílům je nezbýné přiřadit rovněž stabilitu injekční směsi proti agresivnímu působení vody
proudící hÍěLzi.

Úvodem oponent poznamenává, že jde o velmi obtižný úkol, zejména s ohledem na sloŽitost

definování prostředí, které bude injektováno fide o produkt sufoze během provozu' jde o chyby při

zhotovení fuéue - jako je například pouŽití zemín s nevhodnou křivkou zrnitosti apod., velmi pestrá

paleta zemtn - zejména v případě ochranných ttrázi). Zanedbání oprav vede ke známým poruchám

zemních Irází, které se staví od nepaměti (napfiklad katastrofické protržení ochranné bráze u

Čičova V roce 19ó5 s cenou sanačních opatření 5 mld tehdejších Kčs).

Diplomantka se musela podrobněji seznámit se způsoby injektováni avyužIla k tomu velmi
respektované podklady. Seznámila se také se základním tříděním injekčních směsí, s jejich pouŽitím

v závislosti na granulometrii prostředí atd. Seznámila se přitom i s nejruznějšími způsoby pruzkumu

a kontroly, včetně nejmodernějších - dnes ještě vyvojových - geofyzlkálních postupů.

Pro jednotlivé případy je jednoznačně a srozumitelně popsán postup práce diplomantky pro

velkou paletu kombinací vsfupních materiálů.

S velkou pečlivostí a smyslem pro výkumnou práci se věnovala metodice zkoušek. S radostí

konstatuji' že v7ružIla spolehlivou zkoušku tekutosti podle Vasiljeva pomocí speciálního kuŽele a

roztékánim. Pro měření viskozity injekčních směsí uvádí celou řadu používaných viskozimetru. Pro

vyhodnocení výsledků zkoušek vy:llžIla opět řadu parametrů, kde ke kaŽdému našla charakteristické

hodnoty.

Výběr základniho jílu Ge pro zkoušky je zŤejmě správné a má velké opodstatnění s ohledem na

ekonomiku injektování. obsah a druh smektitů tvořících tento jíl jsou zárukou dobrých vlastností

proinj ektovaného pro středí.

Při reakci jílů s nehašeným vápnem (str. 52) nastává flokulace ěástic a takto stabilizovaný jíl
má větší pevnost, ale větší propustnost' Dvouféaovost reakce má důležitý praktický důsledek:

vápnem stabilizovaný jíl se musí zhutňovat nejméně 2 až 4 h po smíchání zeminy s vápnem.

Pro stabilizaci jílů vápnem a cementem nejsou vhodná kyselá prostředí a byly zaznamenány

případy, kdy nastala jejich degradace v důsledku působení kyselých dešt'ů.

Přehledně a systematicky jsou výsledky velmi početných zkoušek prezentovány. Jde o

obdir,uhodný referenční mateiál, důleŽitý pro rozhodnutí o optimalizaci iryekčních směsí'

Pozoruhodné je i objektivní hodnocení, které u každé zkoušené směsi najdeme. Proto mají všechny

dokumentované zkoušky mimořádnou referenční hodnotu.

Velmi si cením, že v závěrech diplomantka přehledně stanovila i limity podílů jednotlivých

sloŽek pro návrh injekčních směsí, a to na zák|adě vlastní experimentální činnosti.



Na základě výsledků velkého mnoŽství vlastních zkoušek diplomantka vybírá injekční směs

obsahující jíl Ge, vysokoteplotní popílek Tušimice II a plastifikační přísadu - hexametafosfát sodný

a 55 oÁ vody. Její doporučení jdou až do rca|izaěni ťáze _ včetně kontroly produkce'

Práce je zpracována na profesionální úrovni a má znaěný praktický dosah. PoslouŽí určitě i
jako reference při hledání optimálních injekěních směsí, a proto doporučuji hodnocení:
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