Vyjádření vedoucího diplomové práce k práci Františka Chalupy na téma:
"Stanovení mechanických parametrů horninového prostředí pomocí
analýzy plného vlonového obrazu z akustické karotáže".
Myšlenka zadat toto téma diplomové práce se zrodila na karotážním pracovišti firmy
Aquatest, které využívá dva typy akustických sond od různých výrobců. Myšlenka začala
vznikat v době, kdy jsme měli k dispozici statisticky významný soubor karotážních dat z
měření v rámci zakázek inženýrskogeologického zaměření na lokalitách s rozličnou
geologickou stavbou, v jejichž rámci byla akustická karotáž použita. Všímali jsme si totiž
někdy se vyskytnuvšího statisticky významného rozdílu mezi hodnotami mechanických
vlastností hornin určenými ve vrtech na základě karotáže od těch, které byly určeny na
vzorcích v geomechanických laboratořích. Tento rozdíl se pohyboval v rozmezí desetin
procenta až více než dvaceti procent.
Rovněž bylo potřeba porovnat postup výrobců vedoucí k automatickému vyhledávání
podélných a příčných vln přicházejících k přijímačům sond. S tímto úkolem souviselo
objasnění podstaty interpretačních postupů poskytovaných výrobci. Na zakládě objasnění,
případně doplnění systému zpracování vlnového obrazu bylo cílem práce upozornit na
případné nedostatky existujícího software, které vedou k neshodám mezi výsledky karotáže a
laboratoře.
Pro účely diplomové práce byla vybrána karotážní data z vrtů měřených v rámci
různých zakázek, v rozličných geologických podmínkách. Záměrně byly vybrány typově
odlišné horniny lišící se vzájemně i svými mechanickými parametry.
Do diplomové práce byly vybrány lokality Choceň (slínovce, prachovce a pískovce
křídového stáří), Praha-metro A (jílovité břidlice ordovického stáří), Kozí hřbety-vojenský
prostor Milovice (převážně pískovce křídového stáří), Chotýčany severně od Českých
Budějovic (pararuly, ortoruly a ryolity moldanubika) a podloží přehrady Orlík (metabazity a
porfyrity moldanubika).
Diversita geologických podmínek, v nichž byla karotážní měření prováděna, a rovněž
pestrost výsledků karotážního měření vedou k hlubšímu zamyšlení nad souvislostmi mezi
chováním seismických vln, vlastní existencí vrtu a jeho konstrukcí.
Od počátku své práce kolega Chalupa zodpovědně přistupoval k problému, který se
snažil řešit objektivně a do hloubky. Od okamžiku, kdy začalo být pravděpodobné, že
interpretační postupy od výrobců neobsahují zásadní chyby, které by měly vliv na výpočet
geomechanických parametrů, začal zkoumat další možné důvody disproporce mezi karotáží a
laboratoří. Opět samostatně, vlastními nápady a důsledně.
Podle mého názoru je tento krok dokonce poněkud nad rámec diplomové práce stejně
jako vlastní vylepšený interpretační postup zpracování vlnového obrazu, který má proti
produktům renomovaných výrobců karotážních přístrojů i řadu výhod.
Domnívám se, že předkládaná diplomová práce je kvalitním příspěvkem z hlediska
praktické aplikace karotážních metod pro inženýrskou geologii a jejímu obohacení o nový
přístup.
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