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W
ie ża wod na w Tar now skich
Gó rach (ry su nek 1) zo sta ła
wy bu do wa na w 1959 r. Ma
kształt cy lin drycz ny o pro -

mie niu pod sta wy R = 8,02 m i wy so kość
cał ko wi tą H = 30,38 m z cha rak te ry stycz -
nym po sze rze niem w for mie „grzyb ka”
w ko ro nie wie ży (po ziom zbior ni ka wo -
dy). Ścia ny wie ży są mu ro wa ne z ce gły
peł nej na za pra wie ce men to wo -wa pien nej,
na to miast stro py żel be to we wy ko na no ja -
ko pły ty pier ście nio we opar te na ścia nach
no śnych i bel kach żel be to wych. Ko mu ni -
ka cję we wnątrz obiek tu za pew nia ją żel be -

to we scho dy wspor ni ko we. Na naj wyż szej
kon dy gna cji znaj du je się żel be to wy dwu -
ko mo ro wy cy lin drycz ny  zbior nik o po jem -
no ści V = 250 m3. Ścia ny zbior ni ka są mo -
no li tycz ne i ma ją gru bość 20 cm. Cał ko wi -
ta wy so kość zbior ni ka wy no si 6,38 m. Je go
spód sta no wi pły ta żel be to wa o gru bo -
ści 20 cm (strop nad 3. pię trem) opar ta
na rusz cie z be lek żel be to wych o prze kro -
ju 60×70 cm. 

Ba da nia do świad czal ne

Ze wzglę du na brak do ku men ta cji tech -
nicz nej obiek tu, pod sta wo wym źró dłem in -
for ma cji by ły: wi zja lo kal na, in wen ta ry za -
cja i ba da nia ma te ria ło we (wy ko na no se rię
ba dań in si tu oraz po bra no prób ki do ba dań
la bo ra to ryj nych). 

Na pod sta wie ba dań nisz czą cych od wier -
tów rdze nio wych, po bra nych z be lek no ś-
nych pły ty den nej zbior ni ka, okre ślo no
śred nią wy trzy ma łość be to nu na ści ska -

nie f
cm

= 28,4 MPa, co od po wia da kla sie be -
to nu C20/25. Naj mniej sza wy trzy ma łość na
ści ska nie, uzy ska napod czas ba dań naod wier -
tach rdze nio wych, wy nio sła f

c. min
= 27,6 MPa.

Wy ko na no rów nież nie nisz czą ce ba da nia
jed no rod no ści be to nu za po mo cą skle ro me -
tru ty pu N. Śred nia licz ba od bi cia z po mia -
rów wy nio sła 31,46, od chy le nie stan dar do -
we 4,36, a współ czyn nik zmien no ści 13%. 

Do ozna cze nia al ka licz no ści pły ty den -
nej zbior ni ka me to dą ana li tycz ną (pH) wy -
ko rzy sta no od wier ty rdze nio we. Od czyn pH

po bra nych pró bek wy niósł 12,0, a więc był
więk szy od war to ści gra nicz nej pH = 10,8,
któ ra za pew nia wła ści wo ści ochron ne sta li
zbro je nio wej.

De tek cji zbro je nia i po mia ru gru bo ści

otu li ny be to no wej do ko na no me to dą ska -
nin go wą, uży wa jąc urzą dze nia Fe metr.
Wy ko na no rów nież lo kal ne od kryw ki
zbro je nia w ele men tach żel be to wych
(w bel kach i pły cie den nej), któ rych ce lem
by ła we ry fi ka cja po ło że nia prę tów zbro je -
nio wych oraz po miar śred ni cy. Pły ta den -
na zbior ni ka zbro jo na jest do łem dwu kie -
run ko wo prę ta mi φ 10 mm co 15 cm, bel -
ki rusz tu żel be to we go – 6 φ 20 mm i strze -
mio na mi φ 10 mm w roz sta wie 20 ÷ 30 cm
(dwu- lub czte ro cię ty mi), a ścia ny zew -
nętrz ne i we wnętrz ne obu stron nie w kie -
run ku ob wo do wym i pio no wym – φ 12 mm
co 10 cm. Gru bość otu li ny zbro je nia be lek
rusz tu wy no si 15 mm, pły ty 10 mm, a ścian
zbior ni ka 15 mm.

Ana li za sta tycz no -
-wy trzy ma ło ścio wa 
ele men tów kon struk cyj nych

Ze wzglę du na du żą licz bę pio no wych
rys po wierzch nio wych (fo to gra fia) oraz
moż li wość po wsta nia lo kal nych prze cie -
ków w dol nej czę ści ze wnętrz nej po wło ki
zbior ni ka, prze pro wa dzo no ana li zę sta tycz -
no -wy trzy ma ło ścio wą pod ką tem moż li wość
dal sze go użyt ko wa nia. Na pod sta wie wy ni -
ków ba dań ma te ria ło wych przy go to wa no
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Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no ana li zę sta nów gra nicz -
nych no śno ści i użyt ko wal no ści żel be to we go zbior ni ka ko le jo wej
wie ży ci śnień po 55 la tach eks plo ata cji. Pod sta wą roz wa żań by -
ły ba da nia ma te ria ło we oraz wy ko na ny mo del nu me rycz ny kon -
struk cji. Prze pro wa dzo no we ry fi ka cję sta nów gra nicz nych no śno -
ści i za ry so wa nia ścia ny ze wnętrz nej ko mór cy lin drycz nych oraz
pły ty den nej zbior ni ka z uwzględ nie niem efek tów re olo gicz nych.
Otrzy ma ne wy ni ki opi su ją przy czy ny po wsta nia sta nu za ry so wa -
nia w zbior ni ku. Za pro po no wa no spo so by na pra wy uszko dzeń.
Słowa kluczowe: wieża ciśnień, skurcz betonu, zarysowanie.

Abstract. The paper presents ultimate and serviceability limit states
of railway water tower reinforced concrete tank after 55 years of
exploitation. On the basis of material tests and numericalanalysis
authors prepared technical condition assessment. Outer wall of
cylindrical chambers and the bottom slab of the tank were verified
in terms of load-bearing capacity and cracks widths, taking into
account rheological effects.The causes and technical condition of
the tank is strictly described by the calculations results. 
In conclusion, ways of repairing the damages were given.
Keywords: water tower, shrinkage, concrete cracking.
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Rys. 1. Prze krój pio no wy i po zio my wieży
Fig. 1.
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mo del nu me rycz ny zbior ni ka dwu ko mo ro -
we go (ry su nek 2). Ścia ny ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne zbior ni ka za mo de lo wa no ja ko
sztyw no za mo co wa ne w pły cie stro pu nad
3. pię trem. Sto so wa no 4-wę zło we  ele men-
ty skoń czo ne o mak sy mal nym wy miarze
25 cm, a po za gęsz cze niu 12,5 cm. Ana li -
za zbior ni ka sta no wi frag ment ob li czeń ca łej
kon struk cji wie ży wod nej. 

Ob li cze nia  pro wa dzo no w przy pad ku
dwóch sy tu acji ob li cze nio wych. W pierw -
szej ana li zo wa no moż li wość za ry so wa nia
ścia ny ze wnętrz nej zbior ni ka pod czas eks -
plo ata cji wsku tek chwi lo we go prze peł nie nia
ze wnętrz nej ko mo ry. W ob li cze niach
uwzględ nio no ob cią że nia sta łe i par cie hy -
dro sta tycz ne. Na stęp nie ana li zo wa no moż li -
wość po wsta nia rys we wcze snym okre sie
doj rze wa nia na sku tek skrę po wa nia ścian
zbior ni ka w pły cie den nej [3, 6]. Za ło żo no,
że ścia ny zbior ni ka zo sta ły za be to no wa ne 
2 mie sią ce póź niej niż pły ta. Za ło że nie ta kie
wy da je się w peł ni uza sad nio ne, bio rąc
pod uwa gę tech no lo gię re ali za cji te go ty pu
obiek tów w la tach 50. XX w. Wy zna czo no
roz wój skur czu be to nu w pły cie den nej zbior -

ni ka przy za ło że niu wy sy cha nia obu po -
wierzch ni pły ty (gór nej i dol nej) do chwi li za -
peł nie nia zbior ni ka wo dą. Przy ję to, że na peł -
nie nie zbior ni ka na stą pi ło po sze ściu mie sią -
cach od mo men tu za be to no wa nia pły ty.
Po tym cza sie skurcz spo wo do wa ny był dal -
szym wy sy cha niem dol nej po wierzch ni pły -
ty. Ana lo gicz nie wy zna czo no roz wój skur czu
w ścia nach ze wnętrz nych z uwzględ nie niem
róż ni cy w cza sie mię dzy be to no wa niem
ścian zbior ni ka i rusz tu dol ne go (ry su nek 3).
Cał ko wi ta róż ni ca od kształ ceń skur czo wych
w ana li zo wa nych ścia nach wzglę dem  pły ty
dol nej w przy pad ku be to nu C20/25 i cza -

su 55 lat wy no si ε = 1,03 • 10–4. Przyj mu jąc
współ czyn nik roz sze rzal no ści ciepl nej be -
to nu α = 1,2 • 10–5, wy zna czo no rów no waż -
ne ob cią że nie ter micz ne ścia ny zbior ni ka
tem pe ra tu rą ∆T= -8,8 °C.

Wy ko na ne ob li cze nia nu me rycz ne po -
zwa la ją na szcze gó ło wą ana li zę za cho wa -
nia się kon struk cji zbior ni ka z uwzględ nie -
niem skur czu be to nu ele men tów skła do -
wych. Na ry sun kach 4 oraz 5 przed sta wio -
no roz kła dy sił ob wo do wych w ścia nach
ze wnętrz nych oraz ra dial nych i ob wo do -
wych w pły cie dol nej zbior ni ka od ob cią -
żeń ze wnętrz nych oraz skur czu be to nu.

Ana li za SGN i SGU 
ścian zbior ni ka

Ob li czo na zgod nie z EC2 [2] sze ro kość
ry sy w przy pad ku si ły roz cią ga ją cej po -
cho dzą cej od ob cią żeń ze wnętrz nych i wy -
mu szo nych wy nio sła w = 0,29 mm [1].
War tość ta prze kra cza gra nicz ne roz war cie
ry sy dla kon struk cji szczel nych w

k
= 0,1 mm.

Za sto so wa ne zbro je nie ob wo do we ścian
speł nia wy ma ga nia sta nu gra nicz ne go użyt -
ko wal no ści w przy pad kach kom bi na cji ob -
cią żeń zwią za nych z fa zą eks plo ata cji
obiek tu oraz wy ma ga nia z uwa gi na no ś-
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Rys. 3. Roz wój skur czu be to nu w ele men -
tach zbior ni ka
Fig. 3.

Za ry so wa nia w dol nej czę ści po wło ki ze -
wnętrz nej zbior ni ka
angielski

Rys. 2. Mo del nu me rycz ny zbior ni ka dwu -
ko mo ro we go
Fig. 2.

Rys. 4. Rozkład sił od obciążeń zewnętrznych: a) obwodowe w ścianach; b) obwodowe 
w płycie dolnej; c) radialne w płycie dolnej
Fig. 4. 

Rys. 5. Rozkład sił od całkowitego odkształcenia skurczowego betonu: a) obwodowe 
w ścianach; b) obwodowe w płycie dolnej; c) radialne w płycie dolnej
Fig. 5. 
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ność dla ob cią żeń wy mu szo nych, eks plo -
ata cyj nych oraz ich in te rak cji.

Ob li cze nia wy ko na ne zgod nie z normą
PN -56/B -03260 z 1956 r. [4] sto so wa ną
w okre sie wzno sze nia wie ży po twier dzi -
ły, że przy współ czyn ni ku pew no ści 1,6
speł nio ny jest stan gra nicz ny no śno ści dla
ob cią żeń eks plo ata cyj nych oraz ich in te -
rak cji z od dzia ły wa niem wy mu szo nym
skur czu. Speł nio ny jest rów nież za pis
mó wią cy o ogra ni cze niu za ry so wa nia,
któ ry nie de fi niu je gra nicz ne go roz war cia
ry sy i spro wa dza się do wpro wa dze nia
współ czyn ni ka pew no ści 1,3. Wy ko na -
na ana li za MES uzu peł nia ob li cze nia ana -
li tycz ne SGN i SGU. Wy tycz ne nor my
z lat pięć dzie sią tych XX w. na kon struk -
cje żel be to we nie wpro wa dza ły me tod słu -
żą cych do tak szcze gó ło wych ob li czeń.
Otrzy ma ne wy ni ki z ana li zy sta tycz nej
wska zu ją, że wsku tek róż ni cy od kształ ceń
skur czo wych, któ ra za szła we wcze snym
okre sie doj rze wa nia i dzia ła nia ob cią żeń
ze wnętrz nych, do szło do za ry so wa nia
ścia ny cy lin drycz nej [6]. Roz wój te go za -

ry so wa nia uza leż nio ny był od po zio mu na -
peł nie nia zbior ni ka.

Pod su mo wa nie

Obiek ty bu do wa ne tuż po woj nie prze -
kro czy ły już swój okres użyt ko wa nia
i zgod nie z obo wią zu ją cy mi wa run ka mi
tech nicz ny mi na le ży pro wa dzić ich prze -
gląd. Dwu ko mo ro wy zbior nik wie ży
wod nej jest w złym sta nie tech nicz nym
i wy ma ga uszczel nie nia. Moż li wa jest je -
go dal sza eks plo ata cja po wy ko na niu prac
na praw czych po le ga ją cych na: od grzy -
bie niu i oczysz cze niu ścian, za in ie ko wa -
niu rys oraz wy ko na niu we wnętrz nej izo -
la cji wo dosz czel nej np. z mi kro za pra wy
uszczel nia ją cej za wie ra ją cej sub stan cje
kry sta li zu ją ce i za my ka ją ce po ry struk tu ry
be to nu.

W przy pad ku zbior ni ków mia ro daj ny
do przy ję cia ilo ści zbro je nia jest stan gra -
nicz ny użyt ko wal no ści, a o prze kro jach
ele men tów kon struk cyj nych (gru bo ści
ścian i ko puł prze kry wa ją cych) de cy du je
wa ru nek szczel no ści. W związ ku z tym

na le ży roz pa try wać moż li wość za ry so wa -
nia po wło ki wal co wej na wszyst kich eta -
pach wzno sze nia i eks plo ata cji, włącz nie
z wcze snym okre sem doj rze wa nia [5]. 
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Przy ję to do dru ku:
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