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1. Problematika práce
Práce se zabývá specifickým zatížením ocelové konstrukce zásobníku hnědého uhlí, a to zatížením
výbuchem. Při zpracování diplomant prokázal schopnost seznámit se s několika oblastmi
výpočtářství, konkrétně s Eurokódy a zejména pak s použitím explicitní metody numerické integrace
diferenciálních rovnic, implementované v programu Ansys, resp. Workbench. Problematika je
aktuální a má přímou návaznost na praxi. Odborné zvládnutí explicitní metody je na dobré úrovni.
Zvládnutí výpočtu dle Eurokódů bylo jistě časově náročné.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají požadavkům, formulovaným v Eurokódech. Znamenají nutnost
provedení zásadních úprav na konstrukci zásobníku - konstrukci bezpečnostního výfukového
systému. To má jistě zásadní praktický význam.

3. Původnost práce
Není uvedena žádná literatura, pojednávající o metodách řešení dynamických úloh (s výjimkou
manuálů Ansysu). Není tedy zřejmé, z čeho diplomant čerpal v teoretických částech práce (kap. 1).
Stěžejní část práce, pojednávající o počítačovém modelování, je nesporně původní.

4. Formální náležitosti práce
Práce má dobrou textovou i grafickou úroveň. Některé formální připomínky budou uvedeny dále.

5. Dotazy na studenta
Poznámky :
Str. 10, nadpis : Nadpis „Explicitní metoda v dynamice“ je trochu nepřesný. Explicitní metoda
neexistuje sama o sobě. Explicitní metoda řešení čeho ? Jedná se o explicitní metodu numerické
integrace diferenciálních rovnic.
Str. 10, 1. věta : Explicitní metoda není přesnější ale je rychlejší.
Str. 10, 2. řádek zdola : má být „... v čase t+dt ...“. Tamtéž : Místo „nekonzistentní matice“ bych
použil „diagonální matice“.
Str. 12, 2. řádek zdola : Inverze matice tuhosti se neprovádí ani u implicitních metod integrace.
Str. 13, 1. věta : Nedoporučuji používat přívlastek „přesné“. Řešení samozřejmě není přesné.
Str.18, 8. řádek : správně má být „bonded breakable“.
Str. 18, 10. řádek : Tlakové zatížení není okrajová podmínka.
Str. 29 : Ani tlak, ani vlastní tíha nejsou okrajové podmínky.
Str. 31, graf 5 : Graf není nijak popsán, nemá popsané osy. Co vlastně představuje ?
Str. 37, obrázek 20 : Škála na levé straně uvádí maximální hodnotu napětí 598 MPa, ale obrázek
neuvádí místo, kde se toto napětí objeví.
Str. 46, kap. 8 Závěr : V závěru jsou na několika místech okopírovány některé, již dříve použité
pasáže textu, a to v rozsahu několika vět. To poněkud snižuje celkový dojem z práce.

Dotazy k zamyšlení :
Str. 18, předposlední věta : Z čeho usuzujete, že skutečný zásobník má větší odolnost, než testovací
model ?
Str. 23, kap. 6.2 a str. 24, obrázek 7 : Kontakty typu „bonded breakable“ jsou skutečně aplikovány na
celý povrch horní sekce zásobníku (na obrázku tmavá barva) ?
Kap. 7.1 : Proč není zobrazen časový průběh posunutí a napětí ?

Dotazy, vyžadující odpověď :
Str. 18, 4. řádek : S jakými jinými materiálovými modely byl ten vybraný (Johnson Cook) srovnáván
?



Str. 21, Graf 1 : Proč počítáte s téměř okamžitým poklesem tlaku po dosažení jeho maximální
hodnoty ?
Str. 31, graf 5 : Jak si vysvětlujete, že napětí naroste na hodnotu cca 500 až 600 MPa a pak se již moc
nemění ? Proč průběh nevykazuje nějaké oscilace ? Jak dlouhý je integrační krok ? Co znamená
rozdělení průběhu na krátké (na obrázku cca 1 cm) lineární úseky ?
Str. 32, obrázek 14 : Je zde deformace zobrazena ve skutečném měřítku ? Deformace je skutečně
značná. Jak jste tento fakt zohlednil v nastavení výpočtu ?
Str. 43, kap. 7.4 : Kontrolní výpočet je již trochu odbytý. Tlak výbuchu je o 1 řád menší (0,05 MPa
oproti 0,8 MPa). Jak si vysvětlujete, že průhyb stěny je o 2 řády menší (39 mm oproti 2600 mm na
str. 32) ?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce svědčí o tom, že diplomant zvládl potřebné pasáže mechaniky. Některé části práce
mohly být vypracovány podrobněji, např. 1. kapitola a kapitola 7.4.
Práci doporučuji k obhajobě a po zodpovězení dotazů navrhuji hodnocení „velmi dobře“.
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