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ROZWIĄZANIE ZAMKNIĉTE FIZYCZNYCH
WàAĝCIWOĝCI STATYKI PROSTOKĄTNEGO WYCINKA
POWàOKI O KSZTAàCIE WALCA KOàOWEGO
Roman Misiak
Warszawa
Streszczenie. Artykuá dotyczy prostokątnego wycinka powáoki o ksztaácie walca koáowego; zawiera rozwiązanie zamkniĊte speániające dowolny ukáad warunków brzegowych
na wszystkich brzegach wycinka powáoki. W rozwiązaniu obliczono wynikające z teorii
powáok wszystkie przemieszczenia i siáy wewnĊtrzne w dowolnych przekrojach konstrukcji. WielkoĞci siá wewnĊtrznych speániają warunki równowagi wewnĊtrznej i zewnĊtrznej.
Rozpatrzono wycinki pojedyncze oparte na belkach oraz wycinki (sklepienia) wieloprzĊsáowe równieĪ oparte na belkach.
Sáowa kluczowe: wycinek powáoki koáowej, powáoka koáowa, sklepienie dachowe, wielokomorowy zbiornik koáowy, uĪebrowany cylinder, stropodach

WSTĉP
W artykule przedstawiono rozwiązanie zamkniĊte statyki powáoki prostokątnej wyciĊtej z walca koáowego (która dalej bĊdzie nazywana „wycinkiem powáoki koáowej”),
speániające dowolny ukáad warunków brzegowych na wszystkich brzegach powáoki.
W rozwiązaniu obliczono wynikające z teorii powáok wszystkie przemieszczenia i siáy
wewnĊtrzne w dowolnych przekrojach konstrukcji. WielkoĞci siá wewnĊtrznych speániają warunki równowagi zapisane w ukáadzie równaĔ (5), które podaje Flugge [1972,
s. 22]. Poza tym sprawdzono równowagĊ reakcji siá dziaáających na brzegi powáoki
z sumą obciąĪenia; w wyniku otrzymano dowód, Īe suma rzutów siá brzegowych jest
równa obciąĪeniu.
Na podstawie przeanalizowanych wyników oraz porównania obliczeĔ z przykáadami
zawartymi w pracach Flugge [1972] i Girkmann [1957] oceniono, Īe otrzymane rozwiązanie moĪna stosowaü w projektowaniu wycinka prostokątnego powáoki koáowej.
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Okazane dalej rezultaty niniejszego opracowania są dowodem, Īe rozwiązanie
speánia dowolny ukáad warunków brzegowych na wszystkich brzegach. Aby umoĪliwiü
rozwiązanie ukáadu równaĔ warunków brzegowych na krawĊdziach prostych (ĳ = 0
i ĳ = ĳ0), przyjĊto, Īe trzy takie grupy równaĔ bĊdą speánione matematycznie jedynie
w poáowie dáugoĞci tych krawĊdzi. Oceną poprawnoĞci takiego przyjĊcia jest wartoĞü
Ğredniej dokáadnoĞci (caáki krzywych) przylegania funkcji zaleĪnych od zmiennej x,
wchodzących do tych trzech grup równaĔ. Natomiast pozostaáa czwarta grupa, zawierająca
warunki dotyczące momentów zginających mĳ(x; ĳ=0, ĳ=ĳ0) = 0 lub przemieszczeĔ równych
zeru (jeĪeli tego typu grupa wystĊpuje), speánia te warunki dla dowolnej zmiennej x.
WartoĞci Ğredniej dokáadnoĞci przylegania funkcji zaleĪnych od zmiennej x otrzymuje
siĊ w postaci stosunków funkcji wchodzących do warunków brzegowych dotyczących:
skrĊcenia belki (ds0), przemieszczenia poziomego (ds1), ugiĊcia pionowego (ds2),
naprĊĪenia lub odksztaácenia (ds3).
Jako dokáadnoĞü wystarczającą do zastosowania w praktyce przyjĊto, Īe wyniki
Ğredniego przylegania wykresów funkcji zaleĪących od zmiennej x związanych z warunkami brzegowymi na krawĊdziach prostych bĊdą w granicach 0,85 < dsn < 1,15.
OczywiĞcie nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąü bardziej rygorystyczny warunek niĪ powyĪszy i otrzymaü wiĊkszą dokáadnoĞü wyników; związane to jest jednak
z ograniczeniem zastosowania przedstawionego rozwiązania, albowiem nie wszystkie (dowolne) proporcje danych doprowadzą do oczekiwanych wyników dokáadnoĞci.
Warunki brzegowe na krawĊdziach krzywych (dla x = 0 i x = lp – rys. 1) są speánione
dokáadnie na caáej dáugoĞci zmiennej ĳ. MoĪna równieĪ wprowadziü inne warunki brzegowe oraz inne obciąĪenie niĪ opisane i postĊpowaü wedáug analogicznych zasad.
Przekrój poprzeczny i podáuĪny schematu konstrukcji sklepienia dachowego oraz dodatni kierunek obciąĪenia i dodatnie kierunki jego skáadowych pokazano na rysunku 1.
MoĪna stosowaü belki nie tylko o przekroju prostokątnym, lecz takĪe o przekroju dowolnym, z dowolnego materiaáu konstrukcyjnego. Powáoka równieĪ moĪe byü zaprojektowana z dowolnego materiaáu konstrukcyjnego.

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat konstrukcji sklepienia dachowego
Arch roof construction scheme
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RÓWNOWAGA SIà I PRZEMIESZCZEē
Równania równowagi
Siáy i momenty są funkcjami przemieszczeĔ, muszą wiĊc speániaü trzy pierwsze warunki równowagi podane przez Flugge [1972, s. 221], albowiem czwarty warunek jest
toĪsamoĞcią [s. 230].
Ukáad równaĔ równowagi:
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gdzie: a – promieĔ powierzchni Ğrodkowej w powáoce,
nx – siáa normalna, równolegáa do osi x,
nĳx – siáa Ğcinająca, równolegáa do osi x,
nĳ – siáa normalna, równolegáa do osi ĳ,
nxĳ – siáa Ğcinająca, równolegáa do osi ĳ,
mĳ – moment zginający, równolegáy do osi ĳ,
mxĳ – moment skrĊcający, równolegáy do osi ĳ,
mĳx – moment skrĊcający, równolegáy do osi x,
mx – moment zginający, równolegáy do osi x.
Stan báonowy pod wpáywem obciąĪenia g1 równomiernie rozáoĪonego
W stanie báonowym wystĊpują jedynie siáy: nĳ0, nx0, nxĳ0, nĳx0.
Skáadowe obciąĪenia, zgodnie z rysunkiem 1, mają postaü: pr = g1cosĮ, pĳ = g1sinĮ,
M
GZ
 Į = Į0 – ĳ, w02 = cosĮ0 cosĳ + sinĮ0 sinĳ, SM J  
pr = g1w02, gdzie: D 
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Siáy báonowe mają postaü (3)–(16) [Flugge 1972, s. 135], a przemieszczenia (3)–(24)
[s. 145]. Po wprowadzeniu wielkoĞci skáadowych obciąĪenia otrzymano:
– siáy báonowe
G9 GZ
nĳ0 = g1aw02, nx0 = –g1a2V21(ȗ)w02, Q [M   JD  D    nĳx0 = nxĳ0
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– przemieszczenia báonowe
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Stan báonowo-zgiĊciowy
Rozwiązanie równania Girkmanna. Równanie róĪniczkowe (1215) [Girkmann
1957, s. 524] uproszczono do postaci:
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a nastĊpnie rozwiązano.Rozwiązanie dotyczy powáoki cienkiej, zatem powinien byü speáD
niony warunek U  20, gdzie 8
(t – gruboĞü przekroju powáoki).
W
Stosując metodĊ rozdzielenia zmiennych, przewiduje siĊ rozwiązanie w postaci:
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Po podstawieniu zaleĪnoĞci (3) do równania (2), a nastĊpnie po przeksztaáceniach otrzymano dwa równania róĪniczkowe zwyczajne, których rozwiązania przyjmują postaü:
w1 = C1f1 + C2f2 + C3f3 + C4f4

(4-1)

w2 = w21 + w22

(4-2)

gdzie: w21 = C9j1 + C10j2 + C11j3 + C12j4, w22 = C13j5 + C14j6 + C15j7 + C16j8,
C1–C16 – staáe okreĞlane z warunków brzegowych,
f1 = eȁȗcosȁȗ, f2 = eȁȗsinȁȗ, f3 = e–ȁȗcosȁȗ, f4 = e–ȁȗsinȁȗ,
j1 = eȥȟcosȕȟ, j2 = eȥȟsinȕȟ, j3 = e–ȥȟcosȕȟ, j4 = e–ȥȟsinȕȟ,
j5 = eȕ1ȟcosȥ1ȟ, j6 = eȕ1ȟsinȥ1ȟ, j7 = e–ȕ1ȟcosȥ1ȟ, j8 = e–ȕ1ȟsinȥ1ȟ,
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Przemieszczenie promieniowe, dodatnie, w kierunku zewnĊtrznym. Funkcja
báonowo-zgiĊciowa przemieszczenia promieniowego w zawiera dwie czĊĞci: báonową
i zgiĊciową (3). PrzyjĊto rozwiązanie zawierające rozdzielenie zmiennych w postaci
iloczynu sum báonowo-zgiĊciowych. Takie rozwiązanie zapewni speánienie warunków
brzegowych na wszystkich krawĊdziach powáoki:
Z

JD 
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(5-1)

gdzie: W = w11(ȗ)w20(ȟ), w11(ȗ) = w01 + w1, w20(ȟ) = w02 + w2.
Funkcja zgiĊciowa wz powinna mieü taką postaü, aby zapewniaáa sile nĳ speánienie
na krawĊdziach: x = 0 i x = lp warunków brzegowych nĳ(ȗ=0,1) = 0. Siáa nĳ bĊdzie wyznaczona z równania równowagi (1-3). ZaleĪnoĞü powinna byü przystosowana do speánienia
równaĔ równowagi zawierających obciąĪenie staáe wzglĊdem zmiennej x, zatem wielkoĞü w01(ȗ=0,1) = 1 (spowoduje przyjĊcie postaci zgiĊciowej w kierunku x: w10 = 1 + w1.
ZaleĪnoĞü funkcji zgiĊciowej jest równieĪ dostosowana do speánienia równaĔ równowagi
zawierających obciąĪenie zmienne wzglĊdem zmiennej ĳ, zatem bĊdzie to zaleĪnoĞü w20.
W rezultacie:
wz

g1a 2
w10 w20
Et
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W domenie autora (www.powlokiwybrane.pl) udowodniono, Īe rozwiązania (5-1)
i (5-1z) speániają warunki brzegowe na wszystkich krawĊdziach powáoki, warunki równowagi wewnĊtrznej (równania 1-1, 1-2, 1-3) oraz warunek równowagi obciąĪenia i reakcji podporowych.
Uogólnione siáy wewnĊtrzne. Momenty zginające mx i mĳ otrzymuje siĊ w wyniku
podstawienia (5-1z) do równania (1195) [Girkmann 1957, s. 516]. Po przyjĊciu mĳx = mxĳ
otrzymano z równania równowagi (1-3) wielkoĞci nĳ i mxĳ. Z równania równowagi (1-2)
wyznaczono nxĳ, a na podstawie równania (1212/5) [Girkmann 1957, s. 523] otrzymano
nxĳ, a z równania równowagi (1-1) – wielkoĞü nx.
Wyznaczenie siá nĳ, mxĳ, nxĳ i nx z równaĔ (1) oznacza, Īe ukáad równaĔ równowagi
siá i przemieszczeĔ (1) jest speániony.
wP[  wPM [
 wPM wP [M


 T [
 a rozSiáy poprzeczne przyjĊto w postaci: TM
D wM
w[
w[ D wM
pór: H R ([ 0,1) g1a ( NM cos D 0 r QM sin D 0 ) ([ 0,1) .
Do dalszych operacji zastosowano siáy zgiĊciowe: nĳz = nĳ – nĳ0, nxz = nx – nx0,
  Y GZ GZ
nxĳz = nxĳ – nxĳ0, QM [] Q[M ]  JD
,
D
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oraz mĳ, mx, mĳx = mxĳ.
Skáadowe przemieszczenia powierzchni Ğrodkowej (u, v i Ȥp)
u = u0 + uz, v = v0 + vz
gdzie: uz – wedáug Girkmann [1957, s. 523] z zaleĪnoĞci (1195/1) i (1195/2), podstawiając wz, vz z równania (1195/3) uproszczonego w funkcji wz [s. 524],
u – przemieszczenie wzdáuĪ tworzącej, dodatnie w kierunku rosnących x,
v – przemieszczenie wzdáuĪ okrĊgu o promieniu a, dodatnie w kierunku rosnących ĳ.
Kąt obrotu powáoki wedáug równania (1013) [Girkmann 1957, s. 447]: F S
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ROZWIĄZANIA SZCZEGÓLNE
PowyĪsze rozwiązanie zastosowano do wycinka prostokątnego powáoki koáowej pod
obciąĪeniem g1 poáączonego na krawĊdziach prostych monolitycznie z belkami oraz
podpartego na krawĊdziach koáowych przegubowo-przesuwnie równolegle do krawĊdzi
prostych i nieprzesuwnie wzdáuĪ krawĊdzi koáowych. Rozwiązanie tego przypadku z kilku wariantami poáączenia krawĊdzi prostych z belkami, porównania wyników obliczeĔ
z przykáadami zawartymi w pracach Flugge [1972] i Girkmann [1957] oraz szczegóáy
dotyczące wyĪej podanego tekstu czytelnik znajdzie w domenie autora: www.powlokiwybrane.pl.
Jeden z wariantów zareprezentowano na rysunku 2
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Wykresy siá wewnĊtrznych i naprĊĪeĔ
Diagrams of internal forces and stresses

METODYKA BADAē
Badania przeprowadzono w postaci obliczeĔ przykáadów wedáug danych w pracach
Flugge [1972] i Girkmann [1957], a nastĊpnie porównano otrzymane wyniki. Poza tym
dokonano innych obliczeĔ, które udowodniáy pracĊ przestrzenną konstrukcji.
WYNIKI BADAē
Z porównania wyników obliczeĔ w przewaĪającej wiĊkszoĞci przypadków [www.powlokiwybrane.pl, rozdz. 3 „Rozwiązanie zamkniĊte …” , poz. 5.2.] otrzymuje siĊ zgodnoĞü rzĊdów wielkoĞci i ksztaátu wykresów siá i naprĊĪeĔ wewnĊtrznych.
Z niektórych przykáadów obliczeniowych (z wykresów rzutów siá brzegowych na
páaszczyzny pionowe) dotyczących konstrukcji Īelbetowej wynika, Īe bywają powáoki
pod obciąĪeniem grawitacyjnym wyrywane z podpór koáowych na odcinku na przykáad

M
   oraz wyrywane z naroĪników i rozciągane w rejonach naroĪników. EfekM
OS

tem wyrywania powáoki z fragmentów podpór koáowych w przypadku ĳ0 = 90° i

 

V

moĪe byü wystąpienie rozciągającej siáy poáudnikowej w opisanym wyĪej odcinku. NaO
tomiast w przypadku ĳ0 = 20° i S  , dotyczącym powáoki usytuowanej miĊdzy
V
sąsiednimi, belka moĪe byü w caáym przekroju poprzecznym prawie równomiernie rozciągana, a górna czĊĞü przekroju poprzecznego powáoki jest strefą Ğciskaną. Oznacza to,
Īe caáa konstrukcja staje siĊ belką przestrzenną, czego dowodzi rozkáad siá podporowych:
krawĊdzie koáowe przenoszą okoáo 80%, a krawĊdzie proste przenoszą okoáo 20% obciąĪenia.
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W przypadku powáoki skrajnej w konstrukcji wieloprzĊsáowej poáączonej monoliOS
 ) wystĊpuje zjawisko zwiĊkszenia momentu
tycznie z belkami (ĳ0 = 90° i
V
zginającego belkĊ skrajną w stosunku do zginania belki wewnĊtrznej, co jest wpáywem
skrĊcenia belki skrajnej (belka wewnĊtrzna jest jedną z dwóch belek przylegających teoretycznie do siebie). Okazuje siĊ, Īe w belce skrajnej moment wyznaczony z caákowania
krzywej ugiĊcia pionowego jest 3,68 razy wiĊkszy niĪ w belce wewnĊtrznej. W związku
z tym rozkáad obciąĪenia na krawĊdzie konstrukcji jest nastĊpujący: koliste – 65,42%,
prosta skrajna – 21,94%, prosta wewnĊtrzna – 12,64%. Stosunek obciąĪenia krawĊdzi skrajnej do obciąĪenia krawĊdzi wewnĊtrznej jest równy 1,73. Stosunek momentu
zginającego belkĊ skrajną do momentu zginającego belkĊ wewnĊtrzną spowodowany
tylko obciąĪeniem pionowym (g1) jest równy 1,61, co jest zbliĪone do wartoĞci 1,73.
Pozostaáa czĊĞü z wartoĞci 3,68 zaleĪy od wspóápracy powáoki z belką, to znaczy od
wpáywu siáy stycznej (Tx) wystĊpującej na styku powáoki z belką. Wynika z tego, Īe
wspóápraca powáoki z belką przyczynia siĊ do znacznego zmniejszenia momentu zginającego belkĊ w przypadku, gdy belka nie jest jednoczeĞnie skrĊcana. Inaczej mówiąc
– skrĊcanie belki podczas zginania powoduje zwiĊkszenie momentu zginającego w belce.
OS
 opisuje zmianĊ kierunInny przypadek powáoki skrajnej dla ĳ0 = 20° i
V
ku poziomego momentu zginającego belkĊ skrajną w rejonie bliskim podparcia belki
(ȗ = 0,085), spowodowaną zmianą kierunku oddziaáywania rozporu powáoki.
Jedno ze zjawisk wystĊpujących w rejonach naroĪników opisanych wyĪej jest znane
w przypadku páyt prostokątnych opartych na obwodzie – rozciąganie páyty w rejonach
naroĪników [Kobiak i Stachurski 1973, s. 495] i wyrywanie naroĪników [Girkmann 1957,
s. 197]. Z tych zjawisk wynika, Īe w przypadku konstrukcji Īelbetowej te rejony powinny byü dozbrojone lub pogrubione, a w przypadku konstrukcji stalowej rejony naroĪnikowe powinny byü przygotowane na przejĊcie naprĊĪeĔ okoáo czterokrotnie wiĊkszych
(dla przyjĊtych w przykáadach stosunków wymiarów) niĪ w pozostaáej czĊĞci powáoki.
Poza tym naleĪy zauwaĪyü, Īe ekstremalna siáa równoleĪnikowa wystĊpuje przewaĪnie
w przekroju bliskim krawĊdzi koáowej (ȗ < 0,1), a nie w poáowie rozpiĊtoĞci tworzącej.
PODSUMOWANIE
Gáówną zaletą przedstawionego rozwiązania jest fakt, Īe jest ono zamkniĊte,
w przeciwieĔstwie do znanych opracowaĔ Flugge [1972] i Girkmann [1957], w których
do rozwiązania zastosowano szeregi Fouriera. Szeregi uĪyto w takiej postaci, aby warunki brzegowe na krawĊdziach x = 0 i x = l byáy juĪ speánione, co umoĪliwia speánienie warunków brzegowych na pozostaáej parze brzegów [Girkmann 1957, s. 538 i 539].
W wyĪej wymienionych opracowaniach wielkoĞci siá wewnĊtrznych i naprĊĪeĔ w przekroju powáoki wyznaczono jedynie w poáowie jej rozpiĊtoĞci. Do szeregów Fouriera
wprowadzono pierwszą harmoniczną nh = 1, co jest za maáo, aby uzyskaü dokáadne
rozwiązanie zagadnienia [Flugge 1972, s. 280]; jednoczeĞnie na zmniejszenie dokáadnoĞci obliczeĔ wpáynĊáo przyjĊcie wartoĞci wspóáczynnika Poissona Ȟ = 0. Poza tym, aby
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uzyskaü wystarczającą dokáadnoĞü wyników, naleĪy wprowadzaü nastĊpne wartoĞci nh,
co znacznie wydáuĪa czas pracy i jednoczeĞnie nie daje pewnoĞci, Īe jest to dokáadnoĞü
wystarczająca. Zastosowanie szeregów Fouriera Flugge [1972] uzasadnia nastĊpująco
„Nie udaáo siĊ nam dotychczas (…) przy uĪyciu tak prostych Ğrodków matematycznych
znaleĨü rozwiązania, które speániáoby dowolny ukáad warunków brzegowych na wszystkich brzegach powáoki prostokątnej wyciĊtej z walca koáowego” [s. 250].
RównieĪ zastosowanie metody elementów skoĔczonych wypada gorzej niĪ rozwiązanie zamkniĊte, albowiem metoda ta daje wyniki „w obszarze”, a nie „w punkcie”. OdnoĞnie do metody elementów skoĔczonych istotna ocena znajduje siĊ w PN-EN 19921-1: 2004 [s. 57, poz. 5.1.1, p. (1)]: „JednakĪe metody obliczeĔ (np. metoda elementów
skoĔczonych) stosowane do pewnych szczególnych elementów dają raczej naprĊĪenia,
odksztaácenia i przemieszczenia niĪ siáy wewnĊtrzne i momenty. Do odpowiedniego
sprawdzenia konstrukcji na podstawie tych wyników naleĪy stosowaü metody specjalne”. Niniejsze rozwiązanie jest wáaĞnie taką metodą specjalną. Natomiast w punkcie (2)
[poz. 5.1.1] wyĪej wymienionej normy podano, Īe w pobliĪu podpór, co oznacza w rozpatrywanej konstrukcji – w rejonach naroĪników powáoki i w pobliĪu podpór belek – „...
są niezbĊdne analizy lokalne”, co jest zapewnione i dokonywane w przedstawionym tu
rozwiązaniu.
JeĪeli naleĪy zaprojektowaü sklepienie dachowe, stropodach lub strop albo powáokĊ
uĪebrowaną lub wielokomorowy zbiornik koáowy, to moĪna zastosowaü przedstawione
rozwiązanie. W ten sposób moĪna takĪe zaprojektowaü uĪebrowany cylinder o konstrukcji metalowej lub z tworzywa sztucznego, obciąĪony ciĞnieniem wewnĊtrznym lub zewnĊtrznym, jak na przykáad konstrukcjĊ kadáuba samolotu pokazaną schematycznie na
rysunku 3.

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat uĪebrowanego cylindra
Ribbed cylinder scheme
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W przypadku wielokomorowego zbiornika koáowego (rys. 4) naleĪy to rozwiązanie
uzupeániü stanem báonowym i zgiĊciowym pod wpáywem obciąĪenia ciĞnieniem cieczy
lub materiaáem sypkim oraz wprowadziü odpowiednie warunki brzegowe.
Na rysunku 5 pokazano przykáad stropodachu opartego na belkach i ramach Īelbetowych – moĪe to byü teĪ konstrukcja stalowa.

Rys. 4.
Fig. 4.

Przekrój wielokomorowego zbiornika
Cross-section of a multi-chamber tank

Rys. 5.
Fig. 5.

Stropodach oparty na belkach i ramach
Ciling roof supported by beams and frames
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CLOSED SOLUTION OF STATIC PHYSICAL PROPERTIES
OF A RECTANGULAR SECTION OF SHELL SHAPE OF A CIRCULAR
CYLINDER
Abstract. The study provides a solution that meets closed system boundary conditions on
all edges of the shell.The solution is calculated under the theory of shells and all displacements and internal forces in any cross-section can be found. The size of the internal forces
complies with the internal and external equilibrium.
Key words: circular shell section, circular shell, roof crown, multi-chamber circular tank,
ribbed cylinder, ciling roof
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