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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Napjatostní analýza šachet zhotovených z tryskové 

injektáže 

Autor práce: Bc. Mária Tarbajová 

Oponent práce: Ing. Václav Račanský, Ph.D.  

Popis práce: 

Po  úvodu následuje kapitola popisující vývoj technologie a oblasti použití tryskové 

injektáže. V kapitole třetí je podrobně popsán konstitutivní model „Shotcrete“, který 

kandidátka použila pro modelování chování materiálu tryskové injektáže. Popis modelu 

není pouze obecný, nýbrž jsou zde stanoveny i konkrétní parametry použité 

v následujících výpočty. Následující kapitola stručně popisuje vlastnosti zemního 

prostředí, do kterého jsou zkoumané šachty umístěny. Nejobsáhlejší je kapitola šestá, 

která se zabývá samotnou napjatostní analýzou šachet různých geometrií. Metodicky 

správně je v úvodu kapitoly provedena citlivostní analýza na velikosti modelované 

oblasti a na velikost použitých konečných prvků. Zkoumané geometrie šachet se liší 

v půdorysu svým tvarem, který postupně přechází z kruhového tvaru na tvar oválný 

s různým poměrem hlavních poloos. Výsledky 3D výpočtů jsou přehledně presentovány 

pro všechny zkoumané geometrie. Kapitola je doplněna citlivostní analýzou pevnostních 

parametrů „Shotcrete“ modelu s největším vlivem na namáhání konstrukce. 

V předposlední kapitole je pro srovnání proveden výpočet normálových sil v ostění 

šachty na jednoduchém modelu tříkloubového nosníku. Je ukázáno, že shoda 

numerických výpočtů s tímto analytickým modelem je dobrá a lze jej tudíž používat pro 

kontrolu numerických výpočtů. Práce je ukončena výstižným závěrem.     

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Jedná se o výjimečnou a velmi zdařilou práci. Šachty z tryskové injektáže představují 

velmi často hospodárnou alternativu k šachtám z převrtávaných pilotových stěn, a tudíž 

je zvolené téma zajímavé a aktuální. Současně existuje k problematice velmi málo 

odborné literatury, což jen potvrzuje šťastnou volbu tématu.  

Velmi oceňuji použití pokročilého „Shotcrete“ modelu, který umožňuje modelování 

vzniku tahových trhlin, což je pro výstižný popis chování nevyztužených kompozitů 

z cementu a zeminy (trysková injektáž) velmi důležité. Kandidátka se neomezila na 

prosté převzetí vstupních parametrů pro tryskovou injektáž z literatury, nýbrž využila 

možnosti vlastní kalibrace parametrů na základě skutečných zkoušek provedených 

v laboratořích VUT v Brně. V tomto ohledu je práce taktéž velmi přínosná.  

Numerické výpočty jsou provedeny velmi precizně a nechybí ani studie vlivu velikosti 

použitých prvků a velikosti modelované oblasti, což zvyšuje kvalitu provedené práce.  

Samotná parametrická studie různých půdorysů je pro praktické inženýry hodnotná, 

protože ukazuje, že i šachty z nevyztuženého materiálu T.I. se chovají stabilně i při 

velké ovalitě půdorysu.  

Práce s odbornou literaturou je dobrá, jakož její grafická a jazyková úroveň. Ku 

prospěchu předložené práce se kandidátka vyvarovala delších obecných pasáží a 

popisuje pouze konkrétní a relevantní skutečnosti.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Závěr práce bych doporučil doplnit o shrnutí otevřených otázek a o doporučení témat 

k další analýze. Takové doporučení velmi usnadňuje případnou navazující práci.  

 

Otázky: 

1. V kapitole 7. je zmíněno, že model trojkloubového nosníku nezohledňuje 

skutečné momentové namáhání eliptické šachty. Je známa nějaká analytická 

metoda, která by se dala použít k odhadu momentového namáhání eliptických 

šachet? 

2. Co by byla vhodná kontrola kvality při provádění šachet z tryskové injektáže? 

3. Jaký monitoring by byl vhodný jako doprovodné opatření během hloubení šachty 

obdobných dimenzí, které jsou analyzovány v předložené práci? 

Závěr: 

Zadání bylo splněno v plném rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.   

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  24. ledna 2018  Podpis oponenta práce  ………………………………… 


