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Vedoucí diplomové práce : Ing. Jan Boháč' CSc.
Zpracovatel posudku:
RNDr. František Kresta, Stavební geologie Geotechnika a.s'' pracoviště ostrava,
Z8.Ťijna I 50, 7 02 00 ostrava - Moravská ostrava

Diplomová práce s velmi obecn;i.rn názvem ..Bobtnání těsnících bentonitů.. se věnovala
teoretickému popisu bobtnání na zák|adě |iterámí rešerše. Experimentální část diplomové
práce by|a zaměřena na ověření některých vlastností bentonitů, které se uvaŽují jako
potenciální inženýrskézásypové bariéry do úložišt'radioaktivních odpadů' Laboratorní
zkoušky se věnovaly ověření závislosti velikosti bobtnacích tlaků na suché objemové
hmotnosti dle zkoušky Proctor Standard a závislost velikosti sání na počátečnívlhkosti na
vzotcích ze dvou loŽisek bentonitů (Stránce a Rokle).

Diplomová práce má

provedených zkoušek.
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stran textu

a 7 příloh obsahujícíchlaboratorní protokoly

Připomínky k textu diplomové práce, které jsou uvedeny niže, mqi pÍevážně formální nebo
vysvětlujícía doplňující charakter.
Kap.2.1.1 Vznikjílů.str. 10
V první větě se uvádí. ,,Jíly jsou minerály nízkoteplotních procesů'..,,.
Upozorňuji, Že označení jíl platí pro zeminu, která je tvořena jíloq.imi minerály' Chyba
vzntkla pravděpodobně nepřesn1im překladem anglického textu zwebových stránek.
V kapitole 2.I.l. chybí podrobnější popis smektitů jako skupinyminerálů zalvnujícipyrofylit,
mastek, vermikulit, sauconit, nontronit a montmorillonit.
Kap. 2.1'2 Krystal. kr:rstalit. částice. str. 1 1
V popisku obrénku2 chybi citace zdroje.
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Doporučoval bych použiváni českých termínů bobtnání (expandibilita) a nebobtnavé jílové
minerá1y.

Kap.2.1.5.4 Smektittr. str. 14
V textu není vysvětleno, proč jsou sodné ionty Na* nejsnáze vyměniteln;ýrn kationtem.
Důvodem jsou atomární rozměry sodných iontů oproti vápenatým a hořečnatým iontům.
Kap. 2.1.6 Diamostické metodv (str. 15-16)

Vedle RTG metod patří k nejčastěji používanýmmetodám diferenčně termická
(DTA)' umožňujícípodrobné stanovení sloŽení smíšenýchjílových struktur.
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Kap. 2.2.1 Voda v přírodních jílech (str' 17)
V popisu molekulární vody v přírodníchjílech je nepřesně eitován Grim 1998 in Konta 2004
ve druhé odrážce. Autorka neuvedla přesný text, a proto můžebý text v diplomové práci
zavádějící. Správný text:,,Molekulární voda ve vláhitých pseudofylosilikátech, kde je drženct
ve dvou ýpech kanálů rovnoběžných s osami vlákenjednakjako zeolitová voda, jednakjako
adsorbovaná voda a konečně jako chemiclq,, strukturně vázaná krystalová voda.,,(viz Konta J.
2004, Přednášky zteorie sorbentových a těsnících jílů.XVII. konf. o jíl. mineralogii
a petrologii. Praha. Česká společnost pro výzkum avyužitijílů,str. 10).
Kap, 2,2.4.I F áze bobtnání (.str, 20\
Před poslední větou jsou vtextu vhranatých závorkách
znamenqí.

tři tečky ['..]. Není patrné, co

Kap. 2.2.4.4 Valence kationtu (str. 23)
Citace Norishe (1954) in Konta (2004 není přesná. Třetí stadium s největším obsahem
sorbované vody je systém ve stavu gel-sol' Popis stavu systému není v diplomové práci
uveden.

Kap. 2.2.7 Laboratorní testy objemovÝch změn (str. 25)
V této kapitole je popisován experiment Velosy a Colmeranese (2006) na směsi sodného
bentonitu s pískem, kteý byl posléze aplikován na bentonity z lokalit Stránce a Rokle autorky
diplomové práce. Pokud by měla bý kapitola obecnější, pak by měla pojednávat o metodice
stanovení volného a lineárního bobtnání a bobtnacích tlaků a obecných závislostech
uvedených veličin na z ák|adních mechanických vlastno stech z emin'
Kap. 2.3.1 Jílovitézeminy v eeotechnické praxi
Popis oCR (overconsolidation ratio) je citován pouze (in Erbenov á, 2004) a není tedy úplná.
Pravděpodobně byla definice oCR převzatazučebníce ŠimekJ. - Jesenák J. - Eichler J. VaníčekI" : Mechanika zemin,- SNTL Praha 1990. '
Kap. 2.3.2 Poruchv na stavbách
Autorka uvádí, že jediným účinnýmzásahem opravy zák|aďibudov postiŽených objemoqinni
změnami zemin v podložíje podchycení mikropilotami. Upozorňuji, že možnostísanace
poškozených budov je daleko více (trysková irryektáž,výp|řtováinjektáŽ, odvodnění apod.).
RovněŽ je nutno upozornit, Že objemové změny způsobily destrukci starého třebovického
tunelu v 19.století a nikoliv při výstavbě tunelu nového. Příčinou bobtnání Vysoce plastických
jílůnebyla přítomnost objemově nestálých minerálů skupiny montmorillonitu, ale vysoké
obsahy organických látek (Kresta 2006).
Kap. 2.5.1 Bentonitové rohože
Bylo by vhodné popsat složeníbentonitových rohoži, které se skládají z vrstev geotextilie
s vrstvou bentonitu uprostřed (např. webové stránky vyrobců bentonitových rohoŽí

BENTOMAT).

Záv&em lze konstatovat, Že llterámi rešeršichybí propracovanější struktura textu, protože
problematika jílových minerálů a těsnících bariér je velmi široká. Velmi obtížněse vybírají
obecná témata majici vztah k experimentáIni části diplomové práce. Navíc problematika
jílových minerálů a jejich vlastností zahrnuje více vědních oboru od krystalograÍie, přes
mineralogii, petrologiii, chemii koloidů aŽ k mechanice zemin. Pro zpracováni podrobné
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rešeršeje nutná orientace ve výše uvedených oborech a
znalost po studentce vysoké školy.

je velmi obtižnépoŽadovat

tuto

Kap. 3.1 Pracovní postupy v laboratoři
V kapitole je podrobně popsána metodika prováděných laboratorních zkoušek, které byly
jednak standardní (např. Proctor Standard), jednak nestandardní (měření sání, měření volného
a omezenéIto bobtnání). Popis je velmi podrobný a dobře vysvětluje prováděné zkoušky.
Kap. 4 .1 Stránce bentonit SB - materiál (str. 57)
Bylo by vhodné doplnit zák|aďní ťyziká|ni a mechanické vlastnosti bentonitu ze Stránců,
které byly stanoveny v práci Trhlíkové(2005) - vlhkost, zrnitostní křivka' Atterbegovy meze,
smyková pevnost.
Kap. 4. 1.7. 1 Bobtnací tlak p v závislosti na počátečnívlhkosti wo (str. 61-62)
Na obrázku 28 je prezentována závislost bobtnacího tlaku na počátečnívlhkosti. Bylo by
vhodné srovnat tuto závislost s křivkou zkoušky Proctor Standard.
Kap. 4.l.8.t Sání s v závislosti na počátečnívlhkosti wo ('str' ó3-64)
U obrázku 30 není uvedená popiska (pravděpodobně závislost sání na vlhkosti v normálním
zobrazeni), U prezentovaných závislostí (obr. 30 a 31) by bylo vhodné doplnit rovnici
regresní přímky a koeficientu korelace (u log-normálního zobrazeni), resp. exponenciální
funkce (u normálního zobrazení).
Kap. 4.1.8.2 Sání s v závislosti na objemové hmotnosti 0 (str. 64-65)
Bylo by vhodné doplnit text o charakteristické retenčníčáry zemin (závislosti objemové
vlhkosti na logaritmu sání) a porovnat je se změřen;imi hodnotami. Charakteristické retenční
čáry zeminjsou uvedeny na str. 85 diplomové práce fie uvedeno na str. 85).
Kap. 4.2.6 Bobtnací tlak (Stránce - montmorillonit) (str. 69-71).
V textu chybí komentář ke zjištěným výsledkům, které se vyrazně odlišují od výsledků pro
bentonit ze stejného loŽiska. Nebyla zďe zj\šténa stejná závislost rustu bobtnacího tlaku na
suché objemové hmotnosti pa, Závíslost v případě bentonitů byla exponenciální' kdeŽto
u montmorillonitu lineární. K diskusi k tomuto problému chybí většísoubor výsledků. Bylo
by vhodné provést srovnání s obdobn1inni zkouškami v zallraniči (porovnat závislosti
bobtnacích tlaků na objemové hmotnosti pro bentonity a z nich extrahované montmorillonity).
V případě prezentovaných závislostí by bylo vhodnó doplnit rovnici regresní prím[y
a koeficient korelace.
Kap. 4.3.4 Závislost bobtnacích tlaků na počátečnípa-.lbaLgfijúB,{Zlokalit]/ Rokle). str. 77
U prezentované závislosti bobtnacích tlaků na suché objemové hmotnosti doporučuji doplnit
rovnici exponenciální závislosti a koeficient korelace.
Kap. 5.1 Bobtnací tlaky (str. 79-83)
Příčinounaměření nizkých hodnot bobtnacích tlaků vzorku montmorillonitu z |oka|ity
Stránce je pravděpodobně tepelná úprava materiálu před zkouškami, jak předpokládá
autorka. Vlivem teploty se ztráceji bobtnavé vlastnosti, čehoŽ se někdy vyuŽívá i v technické
praxi pro zlepšování vlastností zemin,

Závislost hodnot bobtnacího tlaku na suché objemové hmotnosti a vlhkosti není lineární, jak
uváděno v literatuře pro směs bentonitu s kaolinitem. V případě závislosti hodnóty
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bobtnacího tlaku na počátečnívlhkosti bentonitu z lokality Stránce výsledná křivka kopíruje
pruběh Kivky Proctor Standard. Pro potvrzení odlišného chování vzorků čistých bentonitů
a montmorillonitů by bylo vhodné provést větší sadu zkoušek.
Kap. 5.2 Sání (str. 84-8ó)
Výsledky zkoušek sání a závislost velikosti sacího tlaku na počátečnívlhkosti jsou ve shodě
s výsledky zkoušek bobtnacího tlaku. Vyššísání bylo změřeno u bentonitů. Nízkéhodnoty
sání a tedy i nizké hodnoty bobtnacích tlaků byly zjištěny u montmorillonitu, který byl
pravděpodobně tepelně upraven. Byla prokázána pŤedpokládána závislost poklesu hodnoty
sání s rostoucí vlhkostí vzorku, stejně jako pruběh retenčních čar vzorků bentonitu
a montmorillonitu.
Kap. 6 Závěr (str. 88-89)
Diplomová práce zjíst|Ia důležitévýsledky' které však jsou málo zŤete|ně formulovány
v závéru. Chybí doporučenípro dalšívýzkum a v1ývoj.

Práci považqi za velmi přínosnou pro pochopení vlastností bentonitů, které jsou navrhovány

pro inženyrskébariéry. Doporučuji ve výzkumu vlastností bentonitů a montmorillonitů
pokračovat s cílem ověřit zjištěné odchylky od publikovaných výsledků a upřesnit závislosti
mechanických vlastností těchto materiálů na počátečnívlhkosti a suché objemové hmotnosti.

Hodnocení diplomové práce
1) Zadáni diplomové práce diplomantka splnila
2) Podklady pro Zpracování diplomové práce jsou citovány. Je diskutabilní rozsah literární
rešerše, která by sama o sobě mohla bý rozsáhlejší než předloŽena diplomová práce,
3) odkazy na ptevzaté poznatky a materiály jsou dostatečně označeny a odlišeny od
výsledků vlastní pr ác e diplomantky.
4) Diplomová práce má praktický přínos pro definování vlastností materiálů, které jsou
navrhovány pro inŽenýské bariéry. Zjištěné závislosti umoŽní optimalizovat návrh
a konkrétnípoužitíbentonitů pro výše uvedené účely.
5) PředloŽená práce odpovídá po obsahové a formální stránce a sqim rozsahem
požadavkům na diplomové práce z oboru inžen;foské geologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
6) Předloženou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací výborně.

V ostravě. 29,8'2006
RNDr. František Kresta

