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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Napjatostní analýza šachet zhotovených z tryskové injektáže 

Autor práce:  Bc. Mária Tarbajová 
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce je rozbor stavu napjatosti v šachtách zhotovených z tryskové 
injektáže. V případě šachet s nekruhovým půdorysem je materiál tryskové injektáže namáhán 
dodatečným ohybovým momentem, což může způsobit vývoj tahových napětí a při dosažení 
tahové pevnosti vznik trhlin. S postupujícím vývojem materiálových modelů pro strukturní 
prvky je možné provést přesnější predikci stavu napjatosti v materiálu tryskové injektáže.   

V úvodní kapitole je nastíněn důvod pro řešení diplomové práce a definována struktura 
práce. V druhé kapitole je stručně popsána technologie tryskové injektáže. Třetí kapitola je 
věnována použitému materiálovému modelu Shotcrete (Schädlich, 2014). Po jeho popisu 
následuje rešerše mechanických vlastností materiálu tryskové injektáže: tlaková a tahová 
pevnost, tuhost, lomová energie. Dále je provedeno stanovení hodnot vstupních parametrů 
modelu Shotcrete s využitím jak archivních, tak vlastních zatěžovacích zkoušek. V závěru třetí 
kapitoly jsou definovány finální vstupy materiálového modelu, které jsou dále používány. Ve 
čtvrté kapitole je specifikován konstituční model pro zemní prostředí a jeho vstupní 
parametry.  Pátá kapitola je věnována popisu geometrie analyzovaných šachet. Celkem byly 
analyzovány 3 různé geometrie (poměr rmin/rmax) elipsovitých šachet.   Šestá kapitola 
představuje těžiště diplomové práce. Nejdřív je sestaven postup vyhodnocování výsledků, 
který je dále používán. Dále je formou dvou parametrických studii vybrána optimální hustota 
sítě konečných prvků a rozměry matematického modelu. Následuje vyhodnocení zemních 
tlaků, vodorovných deformací a normálových napětí. Dále je provedeno srovnání výsledků pro 
variantu bez HPV a s HPV v úrovni terénu. V závěru této kapitoly je prezentována rozsáhlá 
studie vlivu změny hodnot vstupních parametrů. Sedmá kapitola je důležitá především 
z praktického hlediska. Autorka zde srovnává hodnoty normálových sil v průřezech získaných 
numerickým výpočtem a ručním výpočtem. V ručním výpočtu je úloha převedena na často 
používaný staticky určitý tří-kloubový nosník. V poslední kapitole jsou shrnuty závěry práce.    
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Diplomová práce přináší řadu hodnotných závěrů a jednu z prvních aplikací materiálového 
modelu Shotcrete v ČR. Vzhledem na velký a někdy až rozporuplný rozsah doporučovaných 
hodnot vstupů tohoto modelu je přínosné odvození vlastních hodnot jak z archivních, tak 
nových zkoušek. Postup vyhodnocování výpočetních výsledků je systematický a precizní. 
Zhodnocení vlivu změny vlastností materiálu TI a vlivu HPV je komplexní. Při porovnávání 
výsledků výpočtů s analytickým postupem projevila autorka vysoce motivovaný přístup.   
V práci lze nalézt některé formální nedostatky (např. str. 22 – číslování vzorců). Určité 
připomínky mám také k odbornému vyjadřování: (např. str. 23 – „správanie při viacnásobných 
zaťažovacích podmienkach“, str. 37 – definice lomové energie a další). Velmi dobrou úroveň 
diplomové práce by bylo možné ještě zvýšit mírně delší dobou jejího zpracování a 
rozsáhlejším využitím odborné literatury. 
Práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B 

Datum:  23. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 


