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Streszczenie. W pracy przedstawiono obliczenia zbiornika prostopadáoĞciennego poddanego dziaáaniu temperatury wykonane metodą róĪnic skoĔczonych w ujĊciu wariacyjnym.
Uzyskane wyniki obliczeĔ porównano z obliczeniami znanymi z literatury oraz z polskich
norm. Stwierdzono, Īe wystĊpujące róĪnice wynikają z braku uwzglĊdnienia w obliczeniach
analitycznych przestrzennej pracy konstrukcji, jakim jest zbiornik prostopadáoĞcienny.
Sáowa kluczowe: zbiornik prostopadáoĞcienny, obciąĪenie temperaturą, parcie hydrostatyczne, momenty zginające, ugiĊcia.

WSTĉP
ObciąĪenie ustroju skrzyniowego temperaturą w zakresie róĪnicy temperatury
'- = ± 30°C, czĊsto wystĊpującej w normalnej eksploatacji, moĪe wywoáaü w konstrukcji znacznie wiĊksze siáy przekrojowe niĪ obciąĪenia tradycyjne typu parcie gruntu czy
wody. W odniesieniu do páyt obciąĪonych temperaturą dla wielu schematów statycznych
rozwiązania na drodze obliczeĔ analitycznych uzyskaá Thrun [1954] i na podstawie tychĪe wyników moĪna równieĪ uzyskaü potwierdzenie powyĪszego spostrzeĪenia. W ustrojach, w których siáy przekrojowe wywoáane dziaáaniem temperatury bĊdą tego samego znaku co siáy powstaáe od pozostaáych obciąĪeĔ, moĪe dojĞü do awarii w przypadku
niebrania tych siá pod uwagĊ w procesie projektowania. Przykáadem ustroju, w którym
sumują siĊ momenty zginające powstaáe od obciąĪeĔ termicznych oraz parcia gruntu na
Ğciany, moĪe byü zbiornik prostopadáoĞcienny zagáĊbiony w gruncie, a w okresie zimowym caákowicie opróĪniony. Temperatura gruntu zewnĊtrznego, wynosząca okoáo +8°C,
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bĊdzie wyĪsza od temperatury powietrza wewnątrz zbiornika, która zgodnie z normą
PN-86/B-02015 moĪe wynosiü –24°C. W takim przypadku siáy przekrojowe powstaáe od
parcia gruntu dziaáającego na Ğciany i dno zbiornika bĊdą siĊ sumowaáy z wpáywami od
obciąĪeĔ termicznych.
Biorąc powyĪsze pod uwagĊ, naleĪy stwierdziü, Īe znajomoĞü statyki ustrojów skrzyniowych poddanych dziaáaniu temperatury jest konieczna i ma istotne znaczenie w procesie prawidáowego projektowania obiektów oraz ich póĨniejszej eksploatacji. Zgodnie
z polską normą, odnoszącą siĊ do obciąĪeĔ budowli, w obliczeniach statycznych obiektów inĪynierskich, w tym równieĪ zbiorników prostopadáoĞciennych, naleĪy uwzglĊdniaü
obciąĪenie temperaturą [PN-86/B-02015]. W tego rodzaju obliczeniach moĪna wykorzystaü metodĊ róĪnic skoĔczonych w ujĊciu wariacyjnym, nadającą siĊ doskonale do
wykonywania obliczeĔ páyt oraz ustrojów skrzyniowych obciąĪonych w sposób tradycyjny oraz temperaturą. UwzglĊdnienie obciąĪenia temperaturą w przypadku jednorodnego pola temperatury na caáej Ğcianie budowli podziemnej jest zadaniem doĞü trudnym. TrudnoĞci zwiĊkszają siĊ, gdy trzeba w obszarze páyty uwzglĊdniü róĪne wartoĞci
temperatury, zaleĪne na przykáad od zagáĊbienia zbiornika w gruncie. Poza tym norma
PN-86/B-02015 mówi, Īe w okresie zimowym temperaturĊ powietrza na zewnątrz budowli naleĪy przyjmowaü –24°C. Nie jest natomiast okreĞlone, jaką róĪnicĊ temperatury miĊdzy powierzchniami Ğcian naleĪy przyjąü do obliczeĔ. TĊ róĪnicĊ, w przypadku
budowli otwartych i zamkniĊtych, moĪna obliczyü na podstawie zaleĪnoĞci podanych
w normach PN-86/B-02015 i PN-EN ISO 6946:1999 po okreĞleniu temperatury, jaka wystąpi na powierzchniach Ğcian od zewnątrz i wewnątrz budowli. Jak wiadomo, obniĪanie
siĊ temperatury powietrza czy elementu poddanego jej dziaáaniu jest procesem stopniowym, rozáoĪonym w czasie. RównieĪ betonowa Ğciana zbiornika ulega w okreĞlonym
czasie przemarzniĊciu. NajczĊĞciej, nim temperatura powietrza zewnĊtrznego osiągnie
–24°C, Ğciana w caáym przekroju ulegnie przemarzniĊciu, a w takim przypadku w zasadzie niewielkie znaczenie ma temperatura gruntu za Ğcianą, nawet dodatnia. Powstaje
zatem pytanie, jaką róĪnicĊ temperatury miĊdzy powierzchnią zewnĊtrzną a wewnĊtrzną
Ğcian naleĪy przyjąü do obliczeĔ?
W normie PN-89/B-03262 dotyczącej zbiorników Īelbetowych na materiaáy sypkie
zaleca siĊ, aby obliczeniowe momenty zginające w Ğcianach zbiorników prostopadáoĞciennych (ustrojach páytowych) obciąĪonych temperaturą obliczaü wedáug zaleĪnoĞci:
M =γ f

1
∆ϑα t B
h

(1)

gdzie: Ȗf – wspóáczynnik obciąĪenia (Ȗf = 1,1),
h – gruboĞü páyty,
ǻ- – róĪnica miĊdzy temperaturą powierzchni zewnĊtrznej a temperaturą powierzchni wewnĊtrznej przegrody [°C],
Įt – wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej betonu [1·oC–1],
B – sztywnoĞü przekroju Īelbetowego [kN·m].
Przyjmując Ȟ = 0 oraz podstawiając B = Eh3·[12(1 – Ȟ2)]–1 z zaleĪnoĞci (1), otrzymano
wzór okreĞlający wartoĞü charakterystyczną momentu zginającego od obciąĪenia temperaturą w postaci:
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M = 0,0833Eh2'-Dt
Obliczanie momentów zginających wedáug zaleĪnoĞci (1) daje w niektórych przypadkach wartoĞci mniejsze niĪ rzeczywiĞcie wystĊpujące. Krytyczną ocenĊ takiego postĊpowania zamieszczono m.in. w publikacjach Buczkowskiego [1991, 1992]. Jednak
z braku innych praktycznie dostĊpnych moĪliwoĞci takie podejĞcie do problemu jest dalej
stosowane w praktyce. W celu wykazania, jak duĪe báĊdy moĪna popeániü przy wyznaczaniu momentu zginającego od obciąĪenia temperaturą wedáug zaleĪnoĞci (2), a takĪe
w celu zobrazowania praktycznej moĪliwoĞci speánienia wymagaĔ zawartych w normie
PN-86/B-02015, zamieszczono poniĪsze przykáady liczbowe.

METODA OBLICZEē
Obliczenia przykáadowe wykonano metodą wariacyjnego ujĊcia róĪnic skoĔczonych.
Metoda ta byáa juĪ wielokrotnie sprawdzona w praktyce i zawsze dawaáa dobre rezultaty. RównieĪ tĊ metodĊ zweryfikowano w zakresie statyki páyt obciąĪonych temperaturą. OsiągniĊte wyniki w porównaniu z obliczeniami analitycznymi byáy zadowalające
[Buczkowski i Mikoáajczak 1979]. Wzór (3), opisujący energiĊ odksztaácenia sprĊĪystego ustrojów páytowych z uwzglĊdnieniem wpáywów temperatury, zaczerpniĊto z pracy
Kączkowskiego [1968].
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gdzie: w – ugiĊcie páyty,
Q– wspóáczynnik Poissona,
Eh3
– sztywnoĞü páyty na zginanie,
D
12(1 −ν 2 )
h – gruboĞü páyty,
E – wspóáczynnik sprĊĪystoĞci materiaáu páyty,
A – obszar páyty,
q – obciąĪenie prostopadáe do Ğrodkowej powierzchni páyty,
K – moduá podatnoĞci podáoĪa,
'T = Td – Tg – róĪnica temperatury miĊdzy dolną a górną powierzchnią páyty,
Įt – wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej betonu [1·oC–1],
Td – temperatura dolnej powierzchni páyty,
Tg – temperatura górnej powierzchni páyty.
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W dalszych rozwaĪaniach dotyczących zbiorników przyjĊto:
Td = tz (temperatura zewnĊtrznych páaszczyzn Ğcian zbiornika),
Tg = tw (temperatura wewnĊtrznych páaszczyzn Ğcian zbiornika).
PrzyjĊte oznaczenia pokazano na rysunku 1.

Rys. 1.
Fig. 1.

Oznaczenia dotyczące temperatury w Ğcianach zbiornika
Designation concerning temperature on walls in tanks

Istota energetycznego ujĊcia metody róĪnic skoĔczonych polega na wyznaczeniu
równaĔ róĪnicowych otrzymanych z warunku na minimum caákowitej energii sprĊĪystej nagromadzonej w rozpatrywanym ustroju, albowiem dla ustroju bĊdącego w stanie
statycznej równowagi energia nagromadzona w nim osiąga minimum. PrzystĊpując do
obliczeĔ, rozpatrywany element dzielimy dyskretną siatką i poszukujemy funkcji ugiĊcia
w(x, y) w postaci jej wartoĞci we wszystkich wĊzáach przyjĊtej siatki podziaáu. WyraĪając pochodne ugiĊcia w funkcjonale (3) za pomocą ilorazów róĪnicowych oraz wykonując caákowanie zastąpione sumowaniem po elementarnych podobszarach, otrzymujemy
funkcjĊ V jako funkcjĊ zmiennych wk:
V = V(wk)

(4)

gdzie wk – rzeczywiste ugiĊcia w poszczególnych wĊzáach siatki.
Ukáad algebraicznych równaĔ liniowych na wyznaczenie ugiĊü (wk) otrzymuje siĊ
z warunku na minimum energii:
∂V ( wk )
∂wk

= 0 dla kaĪdego wk

(5)

Z uwagi na kwadratową formĊ wyraĪenia na energiĊ otrzymywany ukáad równaĔ algebraicznych jest zawsze symetryczny wzglĊdem gáównej przekątnej. Fakt ten w znacznym stopniu uáatwia kontrolĊ poprawnoĞci budowania macierzy.
Po rozwiązaniu tak otrzymanego ukáadu równaĔ moĪna wyznaczyü momenty zginające w dowolnym punkcie siatki podziaáu, jak równieĪ momenty zamocowania i siáy
tnące na krawĊdziach, rozpisując na róĪnice skoĔczone wzory znane z teorii páyt. Przykáadowo:
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(6)
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PRZYKàADY LICZBOWE
Przykáad 1
AnalizĊ wpáywu obciąĪeĔ temperaturą na pracĊ statyczną ustroju skrzyniowego przeprowadzono na przykáadzie zbiornika, którego wymiary osiowe zachowują proporcje
lx : ly : lz = 2 : 1 : 1, natomiast gruboĞci wszystkich Ğcian są identyczne, a dno jest 1,5
raza grubsze od Ğcian (h4 = 1,5 h1). Obliczenia wykonano dla trzech poniĪej podanych
przypadków obciąĪeĔ:
– obciąĪenia równomiernego dna,
– obciąĪenia hydrostatycznego Ğcian,
– obciąĪenia jednakową róĪnicą temperatury wszystkich Ğcian i dna.
Otrzymane rozwiązania w postaci wspóáczynników proporcjonalnych do ugiĊü umoĪliwiających wyznaczenie ugiĊü oraz siá wewnĊtrznych w wybranych punktach analizowanego zbiornika zamieszczono w tabeli 1, natomiast przyjĊte oznaczenia oraz numeracjĊ punktów pokazano na rysunku 2.

w1
w2
w7
Mx1
MC1
My2
Mx4
MC2
My5
Mz4
MA
My7
Mz5
ME
Mx7

Wspóáczynniki
Factors

Charakterystyczne wielkoĞci
Characteristic quantity

Tabela 1. Wspóáczynniki proporcjonalne do ugiĊü oraz momentów zginających*
Table 1. Factors to calculations of bend and bending moments*
ObciąĪenie
równomierne dna
Uniform load of bottom

Parcie hydrostatyczne
dziaáające na Ğciany
Action of earth pressure
on walls

Zbiornik poddany dziaáaniu
temperatury
Tank of temperature action

0,0018
–0,0003
–0,0023
0,0056
–0,0044
–0,0020
0,0048
–0,0088
0,0017
0,0047
0,0204
–0,0785
–0,0008
0,0280
–0,0152

–0,0109
0,0013
0,0016
–0,0326
0,0450
0,0028
–0,0187
0,0459
–0,0080
–0,0181
0,0695
0,0382
–0,0057
0,0014
0,0138

–0,1712
–0,0060
0,0286
–0,1200
0,0778
–0,0963
–0,0961
–0,0782
–0,0784
–0,0580
–0,1070
–0,1261
–0,0765
–0,1443
–0,1759

Ȝ

ȕ

*Dla obciąĪeĔ Ğcian i dna parciem gruntu – For earth load on walls and bottom: wi = Oq1z4D–1;
Mi = Eqlz2
Dla obciąĪeĔ temperaturą – For temperature load: wi = ODt'7lzh1–1Mi EDt'TEh12
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Rys. 2.
Fig. 2.

PrzyjĊta w obliczeniach siatka podziaáu oraz oznaczenia
Characteristic points of calculation tanks and designations

W zestawieniach tabelarycznych zamieszczonych w niniejszej pracy oraz na wykresach momentów zginających przyjĊto, Īe ugiĊcia dodatnie skierowane są na zewnątrz
zbiornika, natomiast dodatnie momenty zginające powodują rozciąganie zewnĊtrznych
wáókien Ğcian i dna zbiornika.
W celu pokazania wartoĞci, jakie mogą wystąpiü w normalnej eksploatacji, dokonano
poniĪszego zestawienia dla konkretnego obiektu.
PrzyjĊto dane:
– wymiary osiowe zbiornika lx = 10 m, ly = 5 m, lz = 5 m,
– gruboĞci Ğcian h1 = h2 = h3 = 0,3 m,
– gruboĞü dna h4 = 0,45 m,
– wspóáczynnik sprĊĪystoĞci betonu E = 27 GPa,
– wspóáczynnik Poissona Ȟ = 0.
ZaáoĪono, Īe zbiornik jest zagáĊbiony w gruncie oraz Īe jest caákowicie opróĪniony
w okresie zimowym. WartoĞü obliczeniowa obciąĪenia gruntem równomiernie rozáoĪonego na dnie, powstaáego od ciĊĪaru Ğcian bocznych, wynosi:
q1 =

(10, 3 + 4, 7) ⋅ 2 ⋅ 4, 85 ⋅ 0, 3 ⋅ 25 ⋅1,1
= 22 kN/m 2
10, 3 ⋅ 5, 3
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Spoczynkowe parcie gruntu (wartoĞü obliczeniowa), dziaáające na Ğciany boczne
w przypadku zagĊszczonych piasków grubych i Ğrednich maáo wilgotnych, zgodnie
z normą PN-88/B-02014, wynosi:
q2 = J· z · Ko · Jf = 18 · 5 · 0,5 · 1,2 = 54 kN/m2
Norma PN-86/B-02015 mówi, Īe w obliczeniach budowli lądowych i wodnych naleĪy uwzglĊdniü obciąĪenie temperaturą. W odniesieniu do budowli zagáĊbionych w gruncie temperaturĊ gruntu w okresie zimowym naleĪy przyjmowaü:
– do gáĊbokoĞci przemarzania –5°C,
– poniĪej tej gáĊbokoĞci do 3 m od powierzchni terenu +5°C,
– na gáĊbokoĞci poniĪej 3 m +10°C.
Zgodnie z normami PN-86/B-02015, PN-EN ISO 6946:1999, róĪnicĊ miĊdzy temperaturą powierzchni Ğciany stykającej siĊ z gruntem a powierzchnią Ğciany stykającą siĊ
z cháodnym powietrzem moĪna obliczyü z zaleĪnoĞci:
'- 'T = (te – ti)kR – a[

(7)

gdzie: te = tz – temperatura powietrza zewnĊtrznego,
ti = tw – temperatura powietrza wewnĊtrznego
tw – temperatura powietrza wewnątrz zbiornika,
tz – temperatura gruntu za Ğcianą zbiornika,
k – wspóáczynnik przenikania ciepáa
k=

1
Rg + R + Re

(8)

Re = 0,05 m2·K/W – opór przejmowania ciepáa na powierzchni od strony cháodniejszej,
Rg = 0,8 m2·K/W – opór cieplny gruntu przylegającego do Ğciany wraz z oporami
przejmowania ciepáa na gáĊbokoĞci 3 m poniĪej terenu,
Rg = 1,1 m2·K/W – opór cieplny gruntu przylegającego do Ğciany wraz z oporami
przejmowania ciepáa na gáĊbokoĞci 5 m poniĪej terenu,
R = 0,176 m2·K/W – opór cieplny przegrody betonowej o gruboĞci h = 0,3 m bez
oporów przejmowania ciepáa,
a = 8°C – dobowa amplituda temperatury powietrza zewnĊtrznego,
ȟ3 – wspóáczynnik redukcji dobowej amplitudy róĪnicy temperatury, zaleĪny
od gruboĞci i wáaĞciwoĞci cieplnych materiaáu oraz od czasu (zawiera siĊ
w przedziale od okoáo 0 do okoáo 0,9) [PN-86/B-02015].
UwzglĊdniając te dane w skrajnych warunkach, róĪnice temperatury ('T) miĊdzy powierzchniami Ğcian w analizowanym zbiorniku obliczone z zaleĪnoĞci (7) mogą wynosiü:
– na gáĊbokoĞci 3 m od –6°C do –13°C,
– na gáĊbokoĞci 5 m od –5°C do –12°C.
Podobne wyniki moĪna uzyskaü na podstawie obliczeĔ wykonanych wedáug zaleĪnoĞci znanych z termodynamiki [Buczkowski 1991].
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Z uwagi na moĪliwoĞü caákowitego przemarzniĊcia gruntu w wierzchniej warstwie
przyjĊto dalej, Īe róĪnica temperatury miĊdzy páaszczyznami Ğciany górnej czĊĞci zbiornika tuĪ przy powierzchni terenu bĊdzie wynosiáa 0°C.
Z powyĪszych rozwaĪaĔ otrzymano dla Ğcian analizowanego zbiornika liniowy rozkáad róĪnicy temperatury, pokazany na rysunku 3 – schemat S1, natomiast do obliczeĔ
przyjĊto schemat S2, stosując siĊ do zaleceĔ normy PN-86/B-02015. UwzglĊdniając
wspóáczynniki zawarte w tabeli 1, obliczono momenty zginające w wybranych punktach analizowanego zbiornika od obciąĪeĔ rzeczywistych. Uzyskane wyniki zestawiono
w tabeli 2. W tabeli 3 natomiast pokazano porównanie wyników obliczonych za pomocą
metody róĪnic skoĔczonych w ujĊciu wariacyjnym i wedáug wzoru (2).

Rys. 3.
Fig. 3.

Rozkáady obciąĪeĔ gruntem oraz temperaturą przyjĊte do obliczeĔ
Place apart earth and temperature load to calculation of tank

Oznaczenie
punktów wedáug
rysunku 1
Designation points
according
to Figure 1

Tabela 2. UgiĊcia [cm] i momenty zginające [kNm·m–1] w wybranych punktach dla rozpatrywanego
przykáadu liczbowego
Table 2. Bend [cm] and bending moments [kNm·m–1] in characteristic points of calculations tank

2+3

4+5

1

2

3

4

5

6

w1

0,08

–0,72

–0,64

–0,02

–0,66

w2

–0,01

0,09

0,8

–0,01

0,07

w7

–0,13

0,18

0,05

0,00

0,05

Mx1

3,08

–44,01

–40,93

–5,83

–46,76

Acta Sci. Pol.

Analiza pracy statycznej zbiornika prostopadáoĞciennego...

25

Tabela 3 cd.
Table 3 cont.
1

2

3

4

5

6

MC1

–2,42

60,75

58,33

3,78

62,11

My2

–1,10

3,78

2,68

–4,68

–2,00

Mx4

2,64

–25,25

–22,61

–18,68

–41,29

MC2

–4,84

61,97

57,13

–15,20

41,93

My5

0,94

–10,80

–9,86

–15,24

–25,10

Mz4

2,59

–24,44

–21,85

–11,28

–33,13

MA

11,22

93,83

105,05

–31,20

73,85

My7

–43,18

51,57

8,39

–36,77

–28,38

Mz5

–0,44

–7,70

–8,14

–14,87

–23,01

ME

15,40

1,89

17,29

–42,08

–24,79

Mx7

–8,36

18,63

10,27

–51,29

–41,02

Tabela 3. Porównanie najwiĊkszych momentów zginających od obciąĪenia temperaturą
Table 3. Compare greatest bending moments of temperature load

Element
Element

Zbiornik
o gruboĞci Ğcian
i dna hs = 0,3 m,
hd = 0,45 m
Tank with
thickness of
walls and bottom
hs = 0,3 m,
hd = 0,45 m

RóĪnica
temperatury
Temperature
difference

NajwiĊkszy moment
zginający wedáug
wzoru (2)
Geratest bending
moment from
(2) formula

2°C

–4,05 kNm/m

Mx1 = –5,83

MC1 = +3,78

My2 = –4,68

8°C

–16,20 kNm/m

Mx4 = –18,68

MC2 = –15,20

My5 = –15,24

12°C

–24,30 kNm/m

MA = –31,20

ME = –42,08

Mx7 = –51,29

NajwiĊkszy moment zginający obliczony
metodą MRS
[kNm/m]
Geratest bending moment from MRS method

Rysunek 4 obrazuje rozkáad momentów zginających w przekroju pionowym I-I dla
przedstawionego wyĪej przykáadu liczbowego od obciąĪenia temperaturą.
Przykáad 2
W przykáadzie 2 obliczono zbiornik prostopadáoĞcienny dla danych:
– dáugoĞü zbiornika lx = 15 m,
– szerokoĞü zbiornika ly = 10 m,
– wysokoĞü zbiornika lz = 5 m.
Zbiornik stoi na gruncie o module podatnoĞci podáoĪa K = 50 000 kN·m–3. Moduá
sprĊĪystoĞci materiaáu E = 27 GPa, wspóáczynnik Poissona Ȟ = 0. ObciąĪenie zbiornika
stanowiáo parcie cieczy na dno i Ğciany o wielkoĞci q = 50 kN·m–2 oraz róĪnicy temperaArchitectura 5 (2) 2006
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Rys. 4.
Fig. 4.

Rozkáad momentów zginających od obciąĪenia temperaturą w przekroju I-I
Place apart of bending moments with temperature load in section I-I

tury ǻT= –15°C, którą przyjĊto jednakową dla Ğcian i dna. Obliczenia wykonano, przyjmując gruboĞü dna h4 = 0,45 m oraz gruboĞci Ğcian:
– przypadek 1: h1 = h2 = h3 = 0,30 m (schemat A – rys. 5 i 6),
– przypadek 2: h1 = h3 = 0,30 m, h2 = 0,45 m (schemat B – rys. 5 i 6),
– przypadek 3: h1 = h3 = 0,45 m, h2 = 0,30 m (schemat C – rys. 5 i 6).
gdzie: h1 i h3 oznaczają gruboĞci Ğcian o wymiarach lx i lz, a h2 – gruboĞci Ğcian
o wymiarach ly i lz.
Wykorzystując program TEZO [Buczkowski i Czajka 1992], bazujący na metodzie
wariacyjnego ujĊcia róĪnic skoĔczonych, wykonano obliczenia ugiĊü, siá tnących oraz
momentów zginających. ZaáoĪono, Īe temperatura zmienia siĊ liniowo na gruboĞci Ğcian
i dna, proces jest stacjonarny, a temperatura jest staáa w podobszarach.
Na rysunku 5 i 6 pokazano otrzymane wielkoĞci i rozkáady momentów zginających
w przekroju poziomym na górnej krawĊdzi oraz w poáowie wysokoĞci dla zbiornika obciąĪonego róĪnicą temperatury ǻT = –15°C. WartoĞci z gwiazdką pokazane na wykresach
dotyczą momentów zginających obliczonych dla poszczególnych Ğcian wedáug zaleĪnoĞci (2).
WNIOSKI
Na podstawie wykonanych obliczeĔ statycznych wyciągniĊto poniĪsze wnioski:
 W przypadku zbiorników zagáĊbionych w gruncie najbardziej niekorzystne warunki statyczne wystĊpują w okresie zimowym przy caákowicie opróĪnionym zbiorniku.
W tym przypadku w licznych punktach konstrukcji momenty zginające, powstaáe od parcia gruntu na Ğciany boczne oraz parcia gruntu dziaáającego na dno, bĊdą tego samego
Acta Sci. Pol.
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Rys. 5.
Fig. 5.

Rys. 6.
Fig. 6.
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Wykres momentów zginających w przekroju II-II, górna krawĊdĨ: M*– moment obliczony z wzoru (2)
Graph of a bending moments in section II-II, upper edge: M*– bending moment from
formula (2)

Wykres momentów zginających w przekroju III-III (w poáowie wysokoĞci): M*– moment
obliczony z wzoru (2)
Graph of a bending moments in section III-III (in half height): M*– bending moment
from formula (2)
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znaku co momenty powstaáe od obciąĪeĔ termicznych, a wiĊc bĊdą siĊ sumowaáy. Momenty zginające powstaáe od obciąĪeĔ termicznych w analizowanym przykáadzie byáy
znacznie wiĊksze od momentów powstaáych od parcia gruntu.
Momenty zginające dla zbiorników wolno stojących na gruncie, powstaáe od parcia cieczy znajdującej siĊ w zbiorniku, bĊdą siĊ sumowaáy z momentami od obciąĪeĔ
termicznych, w przypadku gdy tw > tz, przy czym tym wiĊksze bĊdą efekty od obciąĪeĔ
termicznych, im wiĊksza bĊdzie róĪnica temperatury pomiĊdzy cieczą znajdującą siĊ wewnątrz a temperaturą powietrza zewnĊtrznego.
W literaturze technicznej [Borcz 1987, PN-89/B-03262] jako miarodajny do obliczeĔ páyt obciąĪonych temperaturą podaje siĊ moment zginający M = 0,0833Eh2ĮtǻT.
Analizując dane zestawione w tabeli 1, stwierdzono, Īe w licznych punktach zbiornika
obciąĪonego temperaturą wystĊpują wiĊksze wartoĞci momentów zginających. Oznacza
to, Īe w tego rodzaju ustrojach naleĪy kaĪdorazowo wykonywaü obliczenia metodami,
które umoĪliwiają uwzglĊdnienie przestrzennej pracy konstrukcji i rzeczywistych warunków brzegowych.
Z analizy wykresów pokazanych na rysunkach 5 i 6 wynika wniosek, Īe w zbiornikach prostopadáoĞciennych nie moĪna prawidáowo okreĞliü wielkoĞci momentów zginających wywoáanych obciąĪeniem temperaturą, korzystając z zaleĪnoĞci (2). W wielu
miejscach w zbiornikach analizowanych w przykáadzie 2 rzeczywiĞcie wystĊpujące momenty zginające są znacznie wiĊksze niĪ wyznaczone z zaleĪnoĞci (2).
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ANALISYS OF STATIC WORK RECTANGULAR TANK UNDER LOAD
OF TEMPERATURE
Abstract. In the paper presents calculations of rectangular tank under temperature of load
in Finite difference method in variance formulate. Calculations findings in above method
compare with calculations knows from literature and polish norms. Results of greatest
bending moments gives a descriptions are different than finite difference method in fundamental way. Difference consist in lack allow for in calculations regular space work of
construction like rectangular tank.
Key words: rectangular tank, temperature load, hydrostatic pressure, bending moments,
bends
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