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Deštrukcia vaňového agregátu vplyvom teplotných účinkov na 
základovú pôdu 

BARTOLOMEJ GROMA 

Destruction ďagrégat du bassin sous ľinfluence des effets thermiques sur le sol 
de fondation 

Ľauteur annalyse un cas concret du derangement ďagrégat du bassin se basant sur les effets 
thermiques sur le sol de fondation. Ľagrégat fút fonde sur les argile3 quaternaires, d'une 
puissance de 2 — 2,4 m. Ľisolation thermique des canaux de conductabilité thermique de ľagré
gat n'était pas suffisante. Ľair cliauffé dans les canaux attein une temperature de 600 °C. 
Au bout d'une année d'usage ďagrégat on a aprc/a certains derangements dans ľobjet dus á la 
contraction des couches ďargile. La mesure de contraction, déterminée au laboratoire, est 
10—17 %. Les valeurs gagnées furent representees sur les graphes et peuvent servír commes 
données pour la solution des problémes théoriques et pratiques. 

Pri projektovaní a výstavbe priemyselných stavieb, hlavne zlievární, vysokých 
pecí, teplární, sklární, tehelní, mraziarní a pod. sa často náležité nezohľadňuje 
nepriaznivý vplyv teplotných účinkov na základovú pôdu. Táto nedôslednosť 
je potom príčinou vážnych deštrukcií, ktoré si vyžadujú veľmi nákladnú asaná
ciu, príp. aj likvidáciu objektu. 

Praktické skúsenosti ukazujú, že jednou z hlavných príčin je neodborné posú
denie základových pomerov a s tým spojená nedôslednosť investorských a pro
jekčných organizácií pri voľbe prieskumnej organizácie, ktorá má zabezpečiť 
inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre uvedený typ náročných 
stavieb, a konečne v odbornej literatúre niet doteraz komplexnejšieho spracovania 
problematiky tepelných účinkov na základovú pôdu. Navyše, najcennejšie pod
klady pre teoretické riešenie tejto otázky, ako je dokumentácia porušených 
stavieb, vrátane údajov o vlastnostiach základovej pôdy pred výstavbou a po 
deštrukcii stavby sú z „pochopiteľných" príčin v literatúre veľmi zriedkavé. 

Preto predpokladáme, že v článku popísaný prípad nepriaznivých tepelných 
účinkov na základovú pôdu objektu splní svoje poslanie. 

Popis objektu a jeho porušenia 

Vaňový agregát, situovaný v hutnej bale, je položený na systéme troch radov 
tehlových nosných pilierov. Piliere sú v pozdĺžnom smere založené na železo
betónových pásoch (dĺžka 11, šírka 1,3 a hrúbka 0,5 m) v hĺbke 2,4 m pod 
úrovňou podlahy haly (obr. 1, 2) . Zaťaženie železobetónových pásov na zákla
dovú pôdu je približne 1 kp/cm2. Po oboch stranách systému pilierov sú umiest
nené regenerátory o pôdorysných rozmeroch 4,25X11 m. Sú to tehlové kon
štrukcie vystužené oceľovými I profilmi. V úrovni 2,4 m (obr. 2) je vybudovaný 
systém pozdĺžnych a priečnych kanálov (šírka 0,8, výška 1 m), pričom po
zdĺžne kanály vedľa objektu vedú k regulačným bubnom. Teplovodné kanály sú 
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vybudované z teploizolačných stavebných materiálov a ležia na tenkej 10 cmvej 
betónovej doske. Teplota prehrievaného vzduchu v regenerátoroch a teplovod
ných kanáloch dosahuje asi 600 °C. 

Výstavba vaňového agregátu č. 2 sa skončila v októbri 1967. Temperovanie 
prebehlo do decembra 1968. Vlastná prevádzka začala v júni 1969; jej skončenie 
sa predpokladá do júna 1970. 

Podľa získaných podkladov prvé poruchy a zvislé posuny objektu spozorovali 
sa v máji 1968. Trhliny na vonkajších stenách regenerátorov sa prejavili v jú
ni; v júli nastal viditeľný priehyb I nosníkov (nosná konštrukcia vane uložená 
na systéme tehlových pilierov), a to predovšetkým v priestore pilierov a , b , c , 
(obr. 1). Výrazný vertikálny posun nastal v priebehu troch dní. Takisto došlo 
k značnému nachýleniu pilierov a , c smerom do stredu objektu. Celkový prie
hyb v strede agregátu dosiahol asi 20 až 25 cm. Priebeh trhlín a porúch zná
zorňuje obr. 1 b, bi. 

Inžinierskogeologické a hydrogeologické podmienky 

Prieskum základovej pôdy pre areál závodu uskutočnila prieskumná zložka 
projekčnej organizácie v r. 1961. Podľa nášho názoru tento prieskum však ne
dosiahol ani úroveň predbežného prieskumu. V technickom závere geologickej 
správy sa stavenisko hodnotilo konvenčným spôsobom, pričom sa nevenovala 
pozornosť významu súdržných zemín v základovej pôde s ohľadom na tepelne 
pôsobiace objekty. Navyše, pri pomerne rozsiahlej sondáži sa vôbec neodobrali 
vzorky zemín na stanovenie hodnôt základných fyzikálnomechanických vlastností. 

Po vzniknutí porúch, koncom roka 1969, požiadal investor našu organizáciu 
zabezpečiť inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum pre návrh sanácie 
porušeného vaňového agregátu (3). Poznamenávame, že základová pôda v čase 
tohto prieskumu bola už ovplyvnená tepelnými účinkami. Výsledky prieskumu 
sú nasledovné

Úložné pomery blízkeho okolia objektu znázorňuje obr. 2. Pod mohutnejšou 
vrstvou n e o g é n n y c h p i e s k o v až p i e s k o v so š t r k o m sú dolo
mitické vápence a vápence, ktoré sa však prieskumnými dielami nedosiahli. 
Piesky sú žlto až tmavohnedej farby, hĺbkou prechádzajú do hnedosivej až sivej 
farby. Objemová hmotnosť prirodzene vlhkých pieskov sa pohybuje od 1,56 do 
1,7 g/cm3; vlhkosť v percentách sušiny dosahuje 4 až 9 %. Podľa ČSN 73 1001 
tab. 6, piesky sú stredne uľahnuté. Efektívna pevnosť zistená pohybuje sa v me
dziach <p' = 29 až 35°, c' = 0,00 kp/cm2. Podľa uvedenej normy možno skú
maným pieskom prisúdiť modul pružnosti o hodnote 150 až 300 kp/cm2. Podľa 
BENDELA (1) medza zmraštiteľnosti sa pohybuje4 okolo 20 %. 

V mohutnej vrstve pieskov sa vyskytujú nepravidelné vložky n e o g é n n y c h 
í l o v a ž í l o v s b o h a t o u p r í m e s o u o r g a n i c k ý c h l á t o k 
a p i e s k o v . Sú prevažne zelenej až, sivohnedej íarby a podľa množstva orga
nických látok (až 22 %) prechádzajú do špinavosivej až čiernej farby. Obje
mová hmotnosť prirodzene vlhkých ílov kolíše od 1,5 do 1,7 g/cm3 a ílov s or
íloch s organickými vložkami až do 93 %. Medza tekutosti podľa ATTERBERGA 
sa pohybuje od 53 do 71 %, medza tvárlivosti 33 až 37 %,pri väčšom obsahu 
pohybuje cd 53 do 71 %, medza tvárlivosti 33 až 37 %, pri väčšom obsahu 
organických látok sa už nedala zistiť. Laboratórne zistené kubické zmraštenie 
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Obr 3. — čiary T (°C) v závislosti od hĺbky (z) a súradnice x. 

ílov dosahuje 14 — 18 %. lineárne 5 — 6 % a medza zmraštiteľnosti 10 — 12 %. 
Kubické zmraštenie ílov s organickými látkami sa pohybuje až do 54 %, line
árne 18 % a medza zmraštiteľno;ti maximálne 30 %. 

Pokryvná vrstva k v a r t é r n y c h h l í n , na ktorej je priamo založený va
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nový agregát, dosahuje pod základnou škárou 2 až 2,4 m. Farba hlín je prevažne 
hnedá až žltohnedá a okrová. Podľa zrnitostného zloženia ide prevažne o ílovité 
hliny a íly, menej hliny a piesčité hliny. Medza tekutosti podľa ATTERBERGA — 
až piesčité hliny W t = 56  17 %, WL = 3 0  4 6 %  prevažne ide teda 
íly až ílovité hliny W i = 8 0  9 0 %, medza tvárnosti W i = 4 8  5 7 %; hliny 
a vysokoplastické anorganické íly. Objemová hmotnosť prirodzene vlhkých hlín 
kolíše od 1,6 do 1,9 g/cm3 a vlhkosť v %tách sušiny 25—49 %. 

Výsledky oedometrických skúšok neporušených vzoriek hlín, ktoré boli v pod

loží objektu vystavené jednoročnému temperovaniu uvádzame v nasledovnej ta

bulke: 
teplota vzorky (°C) 80 64 47 34 
Oedometrický modul 
pretvárnosti Mo (kp/cm:) 176 158 113 97 

Podľa makroskopického vyhodnotenia, uvedeného v geologickej správe z roku 
1961, hliny pred výstavbou mali tuhoplastickú konzistenciu. Podľa výsledkov 
nami vykonaného prieskumu možno podľa ČSN 73 1001 hliny zaradiť do 21. 
triedy. V zmysle tejto normy oedometrický modul pretvárnosti kolísal teda v me
dziach 45 až 90 kp/cm2. Ďalšie otázky spojené s vplyvom teploty na deformačné 
vlastnosti hlín, ak napr. časový faktor, zmena procesu konsolidácie pri tempero
vaní ap. t i , 2, 4) sa vymykajú z riešenej problematiky. 

Tak isto výsledky laboratórnych skúšok pevnosti hlín ukazujú zaujímavú zá

vislosť: 
teplota (°C) 2 0  4 0 4 0  6 0 6 0  8 0 
totálna súdržnosť 
cu (kp/cm2) 0 ,6 0 ,8 0 ,9 1 ,2 1,82,3 
totálny uhol vnútorného 
trenia 0 „ (°) < 7 < 15 < 21 

Podľa ČSN 73 1001 predpokladáme, že hliny pred výstavbou dosahovali 
cu = 0,5 kp/cm2 a S?)u ■" 0. Kubické zmraštenie hlín dosahuje 13 až 34 %, 
lineárne 4—11 % a medza zmraštiteľnosti 10 až 17 %. 

H y d r o g e o l o g i c k é p o m e r y sú jednoduché. Hladina podzemnej 
vody sa zachytila v hĺbke 9—9,5 m od terénu a je závislá predovšetkým od zráž
kových činiteľov. Jej teplota je ovplyvnená tepelne pôsobiacim objektom. 

Pre návrh sanácie nie je možné porovnať fyzikálnomechanické vlastnosti zá
kladovej pôdy pred výstavbou s hodnotami získanými našim prieskumom. 

Teplota základovej pôdy a interpretácia výsledkov merania teploty 

V priebehu inžinierskogeologického prieskumu pre návrh sanácie (12. 1969 
— 2. 1970) venovalai sa veľká pozornost meraniu teploty základovej pôdy 
priamo v prieskumných dielach a pri odobratých vzorkách zemín. 

Podľa BENDELA (1) teplota základovej pôdy pred výstavbou objektu dosaho
vala v hĺbke niže 2 m podj terénom približne^ 5 až 8 °C. Vplyvom tepelne 
jxisobiacich objektov sa však výrazne zmenila. Časový priebeh tepelných zmien 
sa nesledoval. 
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Na základe nameraných teplôt sme v geologickom profile vypracovali diagram 
izoterm (obr. 2) , ktorý je podkladom dedukcií nasledovných závislostí: 
— teplo, prenášajúce sa z teplovodných kanálov do základovej pôdy približne 

počas jedného roku, vytvorilo v nej určitý tepelný režim, ktorý charakteri
zuje tvar a priebeh izoterm. Je závislý od teploty tepelného zdroja a jeho 
plošnej, resp. objemovej veľkosti, koeficienta tepelnej vodivosti teploizolač
n/ch vrstiev základu a jednotlivých vrstiev základovej pôdy, mocnosti a po
lohy jednotlivých vrstiev a ich fyzikálnomechanických vlastností (hlavne 
vlhkosť, kapilarita ap.), hladiny a rýchlosti prúdenia podzemnej vody, po
lohy vyšetrovaného bodu, času a iných menej podstatných činiteľov (2, 3, 
4, 5); 

— teplota základovej pôdy, nameraná po obvode vaňového agregátu v úrovni 
tesne pod základovou škárou, dosahuje 80 až 90 °C, v ose symetrie je prav
depodobne vyššia, žiaľ, stav objektu ako aj prevádzka nedovolili do tohto 
priestoru situovať prieskumné dielo. Preto sme nezistili ani teplotu zeminy 
tesne pod úrovňou základovej škáry, ktorá by bola veľmi cenným a intere
santným údajom pre určenie účinnosti tepelnej izolácie ako aj pre teoretické 
úvahy. Predpokladáme však, že na obr. 3 extrapolované hodnoty teploty sa 
od skutočnosti podstatnejšie nelíšia; 

— z obr. 2 pozorovať výraznú asymetriu izoterm základovej pôdy vane 1 a 2. 
Dá sa to vysvetliť časovým odstupom temperovania a prevádzky objektov, 
hlavne však skončením prevádzky na vani 1 (10. 1968), kým vaňa č. 2 je 
t. č. ešte v prevádzke. Vzájomné ovplyvnenie teploty podložia od obidvoch 
objektov sa prejavuje hlavne v priestore medzi objektami. Skončenie pre
vádzky na vani č. 1 spôsobilo zníženie teploty zeminy v jej podloží, pričom 
najvyššia teplota (22 °C) sa doteraz zachovala v hĺbke 2 až 5 m od terénu. 
Izoterma 22 °C má asymetrický tvar spôsobený šírením tepla od vane č. 2; 

— zmenu krivosti izoterm pozorovať na styku hlínpieskov a pieskovílov, pre
dovšetkým však na úrovni hladiny podzemnej vody. Zmena krivosti izoterm 
potvrdzuje odlišnú tepelnú vodivosť čiastkových vrstiev podložia. 

Analýza príčin porušenia objektu 

'ýsledky terénneho a laboratórneho prieskumu ako aj priebeh porušenia ob
jektu poukazujú jednoznačne, že príčinou porušenia bolo jjredovšetkým zmraš
tenie 2 až 2,4 m silnej hlinitej vrstvy, ktorá je priamo pod základovou škárou. 

Hlinitá vrstva bola vystavená teplotným účinkom a v časovej závislosti do
chádzalo k postupnej zmene vlhkosti a objemovej hmotnosti hlín. Časový prie
beh tejto závislosti ťažko interpretovať, pretože chýbajú hodnoty fyzikálnome
chanických vlastností hlín pred výstavbou. Podlá početnej analýzy zmraštenie 
1 až 2,4 m silnej hlinitej vrstvy dosahuje hodnoty 18 až 24 cm, čo je v súlade 
so skutočnosťou. Prognóza dalšieho procesu zmraštenia je veľmi obťažná. Podľa 
priebehu izoterm nemožno však vylúčiť ešte dalšie zmraštenie hlín hlavne 
v okrajových častiach objektu pri ďalšej prevádzke. Pre úplnosť riešenej proble
matiky sme urobili aj výpočet sadania, ktoré pri danom priťažení mohlo do
siahnuť cca 1 cm a pri obojstrannom drénovaní prebiehalo asi 320 dní. Tieto 
hodnoty dosvedčujú, že proces sadania od priťaženia bol procesom zmrašťovania 
úplne zastretý, pričom nebol vôbec príčinou deštrukcií. 
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Záver 

Výsledky inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu pre sanáciu 
objektu ako aj merania teploty preukázali, že príčinou deštrukcie objektu bolo 
zmraštenie hlinitej vrstvy, ktorá bola priamo v jeho podloží. Izolačná vrstva teplo
vodných kanálov nezabránila nepriaznivému šíreniu tepla do základovej pôdy. 
Na základe extrapolácie možno predpokladať v základovej škáre teplotu zeminy 
v rozmedzí 100 až 150 °C. Izotermy v základovej pôde majú približne tvar pol
elipsy až na blízke okolie obvodu základu. Tvar a krivosť izoterm potvrdzujú 
rôznu tepelnú vodivosť zemín vrstevnatého podložia. Dosiahnuté výsledky po
ukazujú na to, že nie je správne aplikovať vyriešené úlohy roznášania napätia, 
ako to robia niektorí autori, aj pre výpočet šírenia tepla (obr. 3). Aj ked tvary 
izoterm sú podobné, okrajové a začiatočné podmienky pre analytické riešenie 
tepla sú odlišné. Pri prieskume pre popísaný stavebný prípad sa nezískali 
komplexnejšie podklady šírenia tepla v závislosti od ča3ii, niektoré závislosti 
dajú sa predsa analyzovať. 

Komplexnejšia analýza teplotných vplyvov na základovú pôdu bude pred

metom iného príspevku. 
Doručené: 14 9. 1970 Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum. 
Lektoroval: Ing. S. Hošek, IGHP, n. p., Žilina 
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Destruction of the Pit Set owing to the Thermal Effects on the Foundation Soil 

BARTOLOMEJ GROMA 

The solution of the theoretical problems of heat radiation in the foundation soil are not on 
the desirable level. This has been confirmed by practical experience from establishing thermally 
operating objects. The best, even though a „too expensive" basis for the accurateness of the 
e>isting solutions is a complex documentation of defective objects which unfortunately, due to 
„comprehensible" reasons is sporadic in technical literature. 

The present paper presents a concrete case of a defect of a pit 3et owing to its thermal 
effects on the foundation soil. The object was established in Quaternary clays, the thickness 
of the clay layer under the foundation gap reached 2  2 , 4 m, The fotwall of Quaternary clays 
has been formed by Neogene mediumgrained sands with gravel sand in which isolated clay 
fillers occur. The thermal isolation of the thermoconductive canals was insufficient. The over
heated air in the canals reaches 600 °C. After a oneyear tempering, notable defects occurred on 
the object with a perpendicular shift which in the middle reached approximately 2 0  2 5 cm. 
The results of the geologicalengineering investigation proved that the main reason for the 
defects was the shrinkage of the clay layer of 2  2 , 4 m of thickness. The cubic shrinkage stated 
in the laboratorv on the clay samples reached 1 3  3 4 % linearly 4  1 1 % and the shrinkage 
boundary balanced from 10 to 17 %. During the research the temperature of the foundation 
soil was investigated directly as well, both in investigation reports and the taken soil samples 
The measured thermal values were put into a diagram of isotherms. Owing to comprehensible 
reasons, unfortunately, we were not able to acquire proofs of heat radiation dependent on time 
Despite all this the acquired results can be a suitable basis for theoretical solutions. 
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