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ZASTOSOWANIE ĝCIĄGÓW I PRZYPÓR SPOSOBEM
NA REDYSTRYBUCJĉ PRZEMIESZCZEē I MOMENTÓW
ZGINAJĄCYCH W MONOLITYCZNYCH ZBIORNIKACH
PROSTOPADàOĝCIENNYCH1
Wiesáaw Buczkowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki obliczeĔ statycznych zbiornika prostopadáoĞciennego uzyskane metodą numeryczną – metodą wariacyjnego ujĊcia róĪnic skoĔczonych. W obliczeniach uwzglĊdniono przestrzenny charakter pracy statycznej oraz wspóápracĊ konstrukcji z podáoĪem sprĊĪystym. W dalszej czĊĞci pokazano, w jaki sposób moĪna
doprowadziü do przegrupowania przemieszczeĔ Ğcian oraz momentów zginających w poszczególnych partiach zbiornika. Przedstawiono to na przykáadzie zastosowania Ğciągu
spinającego przeciwlegáe Ğciany oraz przez zastosowanie przypór podpierających dáuĪsze
Ğciany w Ğrodku ich rozpiĊtoĞci.
Sáowa kluczowe: zbiorniki prostopadáoĞcienne, przestrzenna praca statyczna, metoda róĪnic skoĔczonych

WSTĉP
Zbiorniki prostopadáoĞcienne o konstrukcji Īelbetowej są szeroko stosowane w przemyĞle, oczyszczalniach Ğcieków, stacjach uzdatniania wody itp. Ze wzglĊdu na to, iĪ
od tego typu konstrukcji wymaga siĊ szczelnoĞci, wykonuje siĊ je przewaĪnie jako monolityczne. Zbiorniki prostopadáoĞcienne o monolitycznej konstrukcji charakteryzują siĊ
przestrzenną pracą statyczną, co oznacza, Īe obciąĪenie jednego fragmentu konstrukcji
wywoáuje przemieszczenia i siáy wewnĊtrzne w caáej konstrukcji, równieĪ w obszarach
bezpoĞrednio nieobciąĪonych. Takie konstrukcje są bardzo wraĪliwe na wszelkiego rodzaju uproszczenia obliczeniowe, w związku z czym nie powinno siĊ ich obliczaü metodami, które nie uwzglĊdniają ich przestrzennej pracy statycznej [Buczkowski 1992,
1998]. Niestety w praktyce projektowej do rozwiązywania problemów statyki zbiorniAdres do korespondencji – Corresponding author: Wiesáaw Buczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Wydziaá Melioracji i InĪynierii ĝrodowiska, Katedra Mechaniki Budowli i Budownictwa
Rolniczego, ul. Piątkowska 94, 60-649 PoznaĔ, e-mail: kmbibr@up.poznan.pl
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ków prostopadáoĞciennych nadal czĊsto stosowane są metody uproszczone. Jedna z nich
polega na traktowaniu zbiornika jako záoĪonego z pojedynczych páyt dwukierunkowo
zginanych. Opis tej metody podają liczni autorzy [GawroĔski 1953, KáoĞ i in. 1961, Dąbrowski i in. 1982, Stachowicz i ZiobroĔ 1986, Kobiak i Stachurski 1991, Grabiec 1999].
Dla kaĪdej z páyt skáadowych z odpowiednich tablic podanych w literaturze [Ulickij i
in. 1959, Timoshenko i Woinowsky-Krieger 1963, Stiglat/Wippel 1973, BareĞ 1979] dla
przyjĊtego schematu statycznego i typu obciąĪenia okreĞla siĊ momenty zginające.
Obliczone w ten sposób momenty podporowe (krawĊdziowe) naleĪy nastĊpnie wyrównaü, na przykáad metodą Crossa lub wedáug wskazówek podanych w pracy zbiorowej
pod redakcją Mitzela [1966].
Drugą, powszechnie stosowaną metodą, jest metoda Crämera, której szczegóáowy
opis moĪna znaleĨü w licznych pracach, miĊdzy innymi Crämera [1952], Káosia i innych
[1961], Stachowicza i Ziobronia [1986], Kobiaka i Stachurskiego [1991] oraz Grabca
[1999]. W metodzie tej zbiornik rozpatruje siĊ jako przestrzenny ukáad ramowy. Istota
metody polega na takim rozdziale obciąĪenia dziaáającego na myĞlowo wyciĊte ramy,
poziomą i pionową, aby ich ugiĊcia w miejscu wzajemnego przeciĊcia byáy identyczne.
Inne metody, które moĪna nazwaü obliczaniem wedáug modeli jednowymiarowych,
dotyczą zbiorników niskich oraz wysokich. Dla zbiorników niskich i duĪych w planie
obliczenia przeprowadza siĊ jak dla murów oporowych, natomiast dla zbiorników wysokich wycina siĊ myĞlowo poziome ramy zamkniĊte i dla nich wykonuje obliczenia.
W obydwu ostatnich metodach naleĪy dodatkowo uwzglĊdniü zaburzenia przy krawĊdziach – pionowej i poziomej.
ĩadna z wymienionych powyĪej metod nie uwzglĊdnia przestrzennego charakteru
pracy konstrukcji, jak równieĪ nie daje moĪliwoĞci okreĞlenia wpáywu zmian stosunków
gruboĞci poszczególnych Ğcian i dna na pracĊ caáego ustroju. Wpáyw taki, jak wykazali Buczkowski i inni [1981], istnieje. W metodzie Crämera, poza innymi powszechnie znanymi mankamentami, nie moĪna okreĞliü momentów zginających w ustroju, na
przykáad od obciąĪenia równomiernego dziaáającego na dno. W celu podkreĞlenia trudnoĞci wystĊpujących przy obliczaniu zbiorników prostopadáoĞciennych, jako ustrojów
przestrzennych, zacytowano fragmenty zaczerpniĊte z dwóch najbardziej liczących siĊ
w kraju monogra¿i dotyczących tego zagadnienia. W podrĊczniku Kobiaka i Stachurskiego „Konstrukcje Īelbetowe” [1991] czytamy: „ĝcisáe analityczne ujĊcie pracy zbiorników
prostokątnych o monolitycznym poáączeniu Ğcian bocznych z dnem jest zagadnieniem
doĞü trudnym. Stosowane powszechnie metody obliczeĔ statycznych oparte są na zaáoĪeniach, które tylko w przybliĪeniu odpowiadają rzeczywistym warunkom pracy zbiornika.
Zbiorniki prostokątne pracują jako ukáady przestrzenne, tak wiĊc np. nie moĪna rozpatrywaü Ğcian pionowych czy páyty dennej w oderwaniu od pozostaáych czĊĞci ukáadu, gdyĪ
nie odpowiada to rzeczywistej pracy konstrukcji. Spotykane niekiedy traktowanie ukáadu
jako zespoáu poziomych ram páaskich, nieuwzglĊdniające wpáywu poáączenia Ğcian pionowych, z dnem, równieĪ nie obrazuje rzeczywistego przebiegu momentów zginających
ani siá podáuĪnych (w poszczególnych elementach konstrukcji), powstaáych od dziaáających na zbiornik obciąĪeĔ. Najbardziej wáaĞciwe jest analityczne ujmowanie pracy
zbiornika prostokątnego wg teorii sprĊĪystoĞci. Punktem wyjĞcia jest tu ogólne równanie
róĪniczkowe powierzchni Ğrodkowej ugiĊcia páyty (…). Zbiornik jest wiĊc traktowany
jako ukáad páyt, w którym wzajemne ich oddziaáywanie czyni zadoĞü warunkom ciąActa Sci. Pol.
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gáoĞci”. Natomiast Dąbrowski, Stachurski i ZieliĔski w pracy „Konstrukcje betonowe”
[1982] piszą: „Niektóre schematy zbiorników zostaáy obliczone wg tej podanej wyĪej
zasady i przystosowane do praktycznego uĪycia. Dla wielu przypadków takich rozwiązaĔ
jednak nie ma, a obliczenia tych zbiorników w oparciu o podaną wyĪej metodĊ nie są zbyt
skomplikowane dla celów praktycznych. Jest to gáównym powodem opracowania wielu
metod przybliĪonych obliczania zarówno momentów zginających, jak i siá podáuĪnych
wystĊpujących w Ğciankach tych zbiorników”.
Pierwsze próby obliczeniowego ujĊcia przestrzennej pracy statycznej dla niektórych
schematów zbiorników prostokątnych przeprowadziá Mitzel [1952], a otrzymane wyniki przedstawiá w postaci wykresów. RównieĪ w pracy Bittnera [1965] znaleĨü moĪna
rozwiązania dla zbiorników prostopadáoĞciennych z uwzglĊdnieniem ich przestrzennego
charakteru.
Rozwiązania zaprezentowane w niniejszej pracy powstaáy w wyniku zastosowania
metody róĪniü skoĔczonych w ujĊciu wariacyjnym do rozwiązania równania róĪniczkowego powierzchni zginanych páyt (Ğcian i dna zbiornika) z uwzglĊdnieniem warunków
ciągáoĞci, a wiĊc w caákowitej zgodnoĞci z sugestiami podanymi przez Kobiaka i Stachurskiego [1991]. Takie podejĞcie do zagadnienia byáo moĪliwe dziĊki rozwojowi metod
numerycznych. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwinĊáa siĊ metoda elementów
skoĔczonych (MES). Powstaáo kilka programów, którymi moĪna równieĪ rozwiązaü
zbiorniki prostopadáoĞcienne. Równolegle z metodą elementów skoĔczonych rozwijana
jest stosowana juĪ wczeĞniej metoda róĪnic skoĔczonych (MRS). I wáaĞnie tĊ metodĊ
zastosowano w rozwiązaniach przykáadów zamieszczonych w niniejszej pracy.
Metoda róĪnic skoĔczonych w ujĊciu wariacyjnym jest na tyle uniwersalna, Īe pozwala
na uwzglĊdnienie przestrzennego charakteru pracy nawet záoĪonych ustrojów, nie wyáączając obciąĪeĔ temperaturą. Metoda ta byáa wielokrotnie stosowana w praktyce przy obliczaniu powáok, páyt oraz ustrojów skrzyniowych. Jako przykáady mogą sáuĪyü prace Wildego
[1966], Mikoáajczaka i innych [1976], CzwójdziĔskiego i innych [1985], Buczkowskiego
i Mikoáajczaka [1985], Buczkowskiego i CzwójdziĔskiego [1988, 1989]. W powyĪszych
pracach zastosowanie metody róĪnic skoĔczonych dawaáo zawsze bardzo dobre wyniki.
METODA OBLICZENIOWA
Metoda wariancyjnego ujĊcia róĪnic skoĔczonych polega na wyznaczeniu równaĔ
róĪnicowych wychodzących z warunku na minimum energii sprĊĪystej nagromadzonej
w rozpatrywanym, odksztaácanym ustroju oraz na póĨniejszym rozwiązaniu tak otrzymanego ukáadu równaĔ.
Energia odksztaácenia sprĊĪystego elementów konstrukcji okreĞlona jest funkcjonaáem [Kączkowski 1968], którego uproszczoną postaü pokazano poniĪej:
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gdzie: w – ugiĊcie páyty,
D=

Eh3

12 (1 − υ2 )

– sztywnoĞü páyty na zginanie,

h – gruboĞü páyty,
q – obciąĪenie prostopadáe do powierzchni Ğrodkowej páyty,
ȣ – liczba Poissona,
'T = Tw – Tz – róĪnica temperatury miĊdzy wewnĊtrzną a zewnĊtrzną powierzchnią
Ğcian zbiornika,
E – moduá sprĊĪystoĞci materiaáu Ğcian zbiorników,
Dt – wspóáczynnik odksztaácalnoĞci termicznej,
K – wspóáczynnik podatnoĞci podáoĪa sprĊĪystego typu Winklera,
A – obszar páyty.
PrzystĊpując do konkretnych obliczeĔ, obszary Ğcian i dna obliczanego ustroju
naleĪy podzieliü siatką linii na elementarne podobszary. Na krawĊdziach zbiorników
áączących poszczególne Ğciany przyjĊto, Īe ugiĊcia są zerowe, a kąty obrotu z lewej
i prawej strony krawĊdzi są identyczne. Caákowane wyraĪenia (1), odnoszące siĊ do
caáego obszaru, zamienia siĊ na sumy po elementarnych podobszarach. Pochodne ugiĊcia w funkcjonale (1) zastĊpuje siĊ odpowiednimi ilorazami róĪnicowymi. Po wykonaniu powyĪszego energia odksztaácenia sprĊĪystego jest zapisana w postaci sumy ugiĊü
w punktach podziaáu páyty.
Ukáad liniowych równaĔ algebraicznych na wyznaczenie ugiĊü w wĊzáach przyjĊtej
siatki podziaáu otrzymuje siĊ z warunku na minimum funkcjonaáu (1):
∂V
=0
∂wk

dla kaĪdego wk

Po rozwiązaniu tak otrzymanego ukáadu równaĔ otrzymuje siĊ ugiĊcia we wszystkich wĊzáach siatki podziaáu, a po podstawieniu ich do wzorów znanych z teorii páyt
moĪna w dowolnych punktach siatki wyznaczyü siáy wewnĊtrzne. Zastosowaną metodĊ
obliczeniową opisano tutaj bardzo skrótowo, gdyĪ szczegóáowy jej opis moĪna znaleĨü
w literaturze technicznej [Wilde 1966, Mikoáajczak i in. 1976].
Metoda ta, oprócz uwzglĊdnienia przestrzennej pracy ustroju, rzeczywistych danych
geometrycznych i materiaáowych oraz wspóápracy konstrukcji z podáoĪem winklerowskim, daje takĪe moĪliwoĞü oszacowania siá wewnĊtrznych w zbiornikach ze Ğcianami
spiĊtymi Ğciągami czy podpartych z zewnątrz przyporami. Wprowadzenie do konstrukcji zbiorników Ğciągów i przypór daje moĪliwoĞü uzyskania znacznie mniejszych przemieszczeĔ i momentów zginających, a to z kolei daje moĪliwoĞü wykonania zbiorników
o stosunkowo cienkich Ğcianach, co zdecydowanie spowoduje zmniejszenie wartoĞci momentów zginających wywoáanych róĪnicą temperatury, gdyĪ wielkoĞü tych momentów
jest wprost proporcjonalna do kwadratu gruboĞci páyty.
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PRZYKàAD OBLICZENIOWY
Obliczenia przykáadowe wykonano dla zbiornika prostopadáoĞciennego, stojącego na
gruncie. Wymiary osiowe zbiornika wynosiáy: dáugoĞü – lx = 12 m, szerokoĞü – ly = 6 m,
wysokoĞü – lz = 4,5 m. Poza tym przyjĊto: gruboĞci Ğcian i dna identyczne – 0,3 m, moduá sprĊĪystoĞci dla betonu klasy C30/37 – E = 32 GPa, wspóáczynnik Poissona dla
uproszczenia obliczeĔ – ȣ = 0, moduá podatnoĞci podáoĪa – K = 50 000 kN·m–3 (jak dla
piasku szczelnie ubitego). SiatkĊ podziaáu poszczególnych Ğcian zaáoĪono o oczkach
kwadratowych – s = 0,75 m. Przy takim podziale dla üwiartki zbiornika (uwzglĊdniono
dwupáaszczyznową symetriĊ) otrzymano do rozwiązania ukáad równaĔ o 104 niewiadomych. Jako obciąĪenie przyjĊto parcie hydrostatyczne dziaáające na Ğciany i dno
o wielkoĞci q = 45 kN·m–2.
Obliczenia wykonano dla:
í zbiornika bez Īadnych wzmocnieĔ (wersja A),
í zbiornika, w którym górne krawĊdzie dáuĪszych Ğcian w Ğrodku ich rozpiĊtoĞci spiĊto
Ğciągiem (wersja B),
í zbiornika, w którym zastosowano przypory umieszczone po zewnĊtrznej stronie dáuĪszych Ğcian, w Ğrodku ich rozpiĊtoĞci, przy czym przypory te potraktowano jako idealne podpory liniowe (wersja C).
Przekroje poprzeczne zbiorników dla poszczególnych wersji pokazano na rysunku 1.
Natomiast na rysunku 2 zaznaczono punkty, dla których w tabeli 1 zestawiono wartoĞü
ugiĊü i momentów zginających.

Rys. 1.
Fig. 1.

Przekroje poprzeczne dla poszczególnych wersji oraz schematy obciąĪeĔ
Cross sections for individual options and schemes of loadings

Rys. 2.

Fig. 2.
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Numeracja punktów, dla
których w tabeli 1 zestawiono uzyskane wartoĞci
ugiĊü i momentów zginających
Numeration of points for
which values of deÀections
and bending moments are
given in Table 1
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Tabela 1. Zestawienie wartoĞci ugiĊü i momentów zginających
Table 1. Juxtaposition of value of displacement and bending moments

Wyszczególnienie
Speci¿cation

UgiĊcia
[mm]
Displacement
w1
w2
w3
w4
w5
Momenty zginające
[kN·m–1]
Bending moments
Mx1
Mx2
Mz2
My3
My4
Mz4
Mx5
My5
MA1
MA2
MB
MC

Zbiornik
bez wzmocnieĔ
(wersja A)
Tank without
reinforcements
(version A)

Zbiornik ze Ğciągiem
(wersja B)

Zbiornik
z przyporami
(wersja C)

Tank with pulling
(version B)

Tank with supports
(version C)

4,804
2,535
–0,059
1,591
0,619

0
0,765
0,483
0,477
0,752

0
0
0,534
0,506
0,828

37,453
13,235
11,994
8,653
9,549
10,368
–0,881
22,630
–57,549
–42,688
–89,293
–36,198

–51,482
–3,866
29,235
15,078
12,7488
10,573
0,230
19,866
–28,634
–35,072
–55,923
–43,187

–27,955
–30,285
0
15,795
13,005
10,829
1,178
18,202
–28,390
–32,614
–33,626
–44,326

PODSUMOWANIE
W pracy pokazano zastosowanie metody róĪnic skoĔczonych do wykonywania obliczeĔ statycznych monolitycznych zbiorników prostopadáoĞciennych. Metoda pozwala na
uwzglĊdnienie przestrzennej pracy statycznej ustroju, rzeczywistych wymiarów zbiornika,
danych materiaáowych uzaleĪnionych od klasy betonu, wspóápracy konstrukcji z podáoĪem
sprĊĪystym, rzeczywistych obciąĪeĔ dziaáających na Ğciany i dno zbiornika, w tym takĪe
obciąĪeĔ temperaturą. Pokazano równieĪ, Īe w prosty sposób moĪna uwzglĊdniü zastosowanie w konstrukcji Ğciągów czy przypór i oszacowaü ich wpáyw na rozkáad i wielkoĞü siá
przekrojowych. Odpowiednio rozmieszczając na przykáad Ğciągi, moĪna doprowadziü do
zmniejszenia ugiĊü i momentów zginających oraz odpowiedniego ich przegrupowania.
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APPLICATION OF BOW-STRINGS AND BUTTRESSES TAKING INTO
CONSIDERATION REDISTRIBUTION OF DISPLACEMENTS AND BENDING
MOMENTS IN MONOLITHIC RECTANGULAR TANKS
Abstract. The paper presents static calculation results of a rectangular tank obtained by
numerical metod in a variation approach to ¿nite differences. Spatial character of static
work and colaboration between the structure and elastic foundation was taken into account.
Moreover, the possible way of rearrangement of wall displacements and bendig moments
in individual parts of the tank was shown. It was presented on the base of an example when
the bow-strings fastened the opposite walls and the buttresses supported the longer walls in
the middle of their span.
Key words: rectangular tanks, spatial static work, ¿nite-difference metod
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