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Diplomová práce ,,Vj,voj lnjektážnich směsí pro dodatečné těsnění sypaných l'trázi" je

zaměŤena na tématiku optimalizace injektáŽni jílovo-popílkové směsi pro sanace sypaných
y]Íazi' Práce byla zpracovávána v souladu s řešením projektu MPo.

V teoretické části je v úvodu stručně představena technologte tnjektáže' pro kterou byla
v diplomové práci směs optimalizována. Následně jsou popsány typy injektáŽních suspenzí'
které jsou vpraxi využívány. Y závěru je pozornost věnována postupu při mapování star.u

sypaných hrini pŤed a po provedené sanaci.

Experimentální část je metodicky rozdělena do osmi dílčích etap, které jsou v úvodu
přehledně slovně i graf,rcky popsány, stejně jako postupy jednotlivých zkoušek. První etapa se

věnuje jasné charakteizaci všech pouŽitých vstupních surovin tak, aby bylo moŽné dáIe

bezpečně hodnotit jejich chování při zkoušení technologické vhodnosti. Následující etapy se

postupně věnují konkrétním typům směsí, které byly testovány. Druhá etapa se zabývá vlivem
typu a mnoŽství příměsi popílku ve směsi s jílem Ge, kdy jsou testovány jak vysokoteplotní,
tak fluidní úletový popílek. Kladně hodnotím zaměÍeni i na zástupce fluidního způsobu
spalování, kdy je vhodně vyuŽito nejen vyšší jemnosti popílku' ale také vyššího podílu
pojivové sloŽky' která napomáhá stabilizovat použitý montmorilloniticko-illitický jíl. Třetí a
čfurtá etapa se věnují směsi vysokoteplotního popílku s cementem' resp. vápnem. Pátá potom
přísadám fosfátů, které napomáhaji ztekutit a současně stabilizovat směsi, především s vyšším
podílem vysokoteplotního popílku, které v předchozí etapě vykazovaIy vysokou míru
dekantace vody. Bylo prokázáno, že tato přísada skutečně významně stabilizuje suspenzi a

umoŽňuje zvýšit podíl popílku ve směsi. Další etapy se pak věnovaly moŽnosti příměsi lupku
nebo např. vodního skla. Po shrnutí všech dosaŽených výsledků následuje poslední osmá
etapa, zaměÍená na návrh technického listu optimální injektážni směsi. V této etapě hodnotím
kladně nejen zavtšeni práce konkrétním výstupem v podobě technického listu, ale také
názornou cenovou kalkulaci, která je pro následné praktické v5užitínezbytná.

Diplomová práce je poměrně rozsáhlá (celkem 101 stran), je zpracována na výborné
typograf,rcké úrovni a obsahuje všechny formální náleŽitosti. Na práci oceňuji komplexnost,
přehlednost, logické uspořádání a především potom vlastní přínos pro výzkum a přímou
návaznost na projekt MPo, který dále využívá výsledky DP pro reálné provádění sanací
sypaných ttází v konkrétních lokalitách. K diplomové práci nemám Žádné připomínky a
hodnotím ji známkou A/1.
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