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Z
bior ni ki amo nia ku, po za wy ma -
ga nia mi ogól ny mi sta wia ny mi
zbior ni kom na cie cze [1 – 4],
pod le ga ją prze pi som Dy rek ty -

wy 96/82/EC [5] z 9 grud nia 1996 r., obo -
wią zu ją cym we wszyst kich kra jach Unii
Eu ro pej skiej. Nie ste ty, mi mo co raz no wo -
cze śniej szych tech no lo gii, na dal zda rza ją
się awa rie i ka ta stro fy tych zbior ni ków.
Jed nym z przy kła dów jest ka ta stro fa sto ka -
żu amo nia ku w Jo na wie (Li twa), któ ry
20 mar ca 1989 r. prze wró cił się na bok,
uszka dza jąc ścia nę i uwal nia jąc 7000 ton
cie kłe go amo nia ku. Opa ry ule gły za pło no -
wi, a ogień roz prze strze nił się na ca ły kom -
pleks za bu do wy za wie ra ją cej 35 tys. ton na -
wo zów zgro ma dzo nych w ma ga zy nach.
W ka ta stro fie zgi nę ło ok. 60 osób za ga zo -
wa nych NH

3
, któ ry utwo rzył roz le wi sko

o głę bo ko ści 0,70 m na bar dzo du żym ob -
sza rze. Ko lej nym przy kła dem jest nie daw -
ny wy buch w fa bry ce na wo zów w West
(Tek sas, USA). Bi lans ka ta stro fy to kil ka na -
ście osób za bi tych i po nad 200 ran nych. Po -
żar do pro wa dził do eks plo zji dwóch zbior -
ni ków z amo nia kiem, któ ra znisz czy ła nie
tyl ko fa bry kę, ale i są sied nie za bu do wa nia.

Zbior ni ki amo nia ku zwy kle pro jek to wa -
ne są z dwo ma sta lo wy mi ścia na mi i sta lo -
wym dnem oraz ze wnętrz ną kon struk cją
be to no wą, któ ra ma na ce lu za pew nie nie
kil ku stop nio wej ochro ny przed ka ta stro fą

w wy pad ku awa rii. Po nad to, zbior ni ki ciś -
nie nio we do skła do wa nia amo nia ku izo lo -
wa ne są w ce lu zmniej sze nia wy mia ny cie -
pła z oto cze niem. W ar ty ku le sku pio no się
na przed sta wie niu kon struk cji be to no wej
po wło ki wal co wej, sta no wią cej ostat nią
ba rie rę chro nią cą przed prze do sta niem się
NH

3
do oto cze nia wraz z ana li zą jej ra dial -

nych prze miesz czeń  na eta pie sprę ża nia.
Za pre zen to wa ny zbior nik jest jed nym
z dwóch te go ty pu w Pol sce. Pro jekt kon -
struk cji ścia ny osło no wej zo stał opra co -
wa ny przez Za kład Kon struk cji Sprę żo -
nych Po li tech ni ki Kra kow skiej dla Za kła -
dów Azo to wych PU ŁA WY S.A. Do świad -
cze nia wy ni ka ją ce z re ali za cji pierw sze go
te go ty pu obiek tu w Pol sce, pro jek to wa ne -
go i re ali zo wa ne go rów nież przy udzia le
Za kła du Kon struk cji Sprę żo nych Po li tech -
ni ki Kra kow skiej, przed sta wio no w pra -
cach [6, 7].

Opis kon struk cji

Ścia na żel be to we go zbior ni ka (fo to gra -
fia) o wy so ko ści 15,5 m, we wnętrz nym pro -
mie niu 22,1 m i gru bo ści 0,35 m zo sta ła  wy -
ko na na z be to nu sprę żo ne go. Sprę że nie ścia -
ny zre ali zo wa no za po mo cą 44 ob wo do wych
we wnętrz nych cię gien ty pu 7 x 7 ø 5 mm
(splo ty ty pu Y1860S7). Każ de ob wo do we
cię gno skła da się z czte rech dwu przę sło -
wych  cię gien, ko twio nych w pi la strach nie -
pa rzy stych lub pa rzy stych (ko lej ne ob wo -
dy prze mien nie). W ce lu zre ali zo wa nia na -
cią gu i ko twie nia cię gien sprę ża ją cych, za -
pro jek to wa no 8 pi la strów sze ro ko ści 3,0 m

i gru bo ści 0,75 m. Po wło ka wal co wa zo sta -
ła po dzie lo na po ob wo dzie na 4 seg men ty
be to no wa ne w 7 ob wo do wych  pa smach.
Pio no we po łą cze nia kon struk cyj ne roz -
miesz czo no w od le gło ści 6,0 m od osi pi la -
strów 2, 4, 6 i 8 w kie run ku pi la strów 1, 3, 5
i 7 (ry su nek 1). Ścia nę zbior ni ka z be to nu
sprę żo ne go wy ko na no z be to nu kla sy C45/55
z za sto so wa niem ce men tu por t landz kie go
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Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no spo sób re ali za cji po -
wło ki z be to nu sprę żo ne go sta no wią cej osło nę zbior ni ka sta lo we -
go, w któ rym ma ga zy no wa ny jest amo niak o tem pe ra tu rze do cho -
dzą cej do -40 °C. Za pre zen to wano wy ni ki ba dań prze pro wa dzo -
nych w trak cie re ali za cji sprę że nia, któ re sta no wią pod sta wę
do oce ny sku tecz no ści zre ali zo wa nia za ło żeń pro jek to wych.
Słowa kluczowe: połączenie przegubowo-przesuwne, powłoka
walcowa sprężona, stokaż amoniaku.

Abstract. This paper presents method of realization of a post-
-tensioned concrete tank shell which pose the last barrier in
ammonia storage tank where temperature may decrease to -40 °C.
The paper presents results of investigations that were conducted
during the post-tensioning of the tank wall. The aim of the tests
was to evaluate the effectiveness of post-tensioning.
Keywords: ammonia storage tank, cylindrical post-tensioned
shell, sliding joint.
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Widok stokażu amoniaku
View of ammonia storage tank

Rys. 1. Prze krój po zio my przez po wło kę
wal co wą zbior ni ka
Fig. 1. Horizontal cross-section of cylindrical
tank shell
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CEM I 42,5 i kru szy wa ba zal to we go. Ka ble
sprę ża ją ce roz miesz czo no w roz stawach
0,25, 0,30 i 0,40 m (ry su nek 2). W pierw szej
ko lej no ści zre alizo wa no na ciąg w cię gnach
ko twio nych w pi la strach pa rzy stych. W dru -
gim eta pie wpro wa dzo no si ły do cię gien ko -
twio nych w pi la strach nie pa rzy stych, po czy -
na jąc rów nież od dol nej kra wę dzi po wło ki
wal co wej. 

Po łą cze nie ścia ny z dnem za pro jek to -
wa no ja ko  prze gu bo wo -prze suw ne z si łą
tar cia. W row ku głę bo ko ści 0,2 m i sze ro -

ko ści 0,5 m, na ob wo -
dzie dna zbior ni ka uło -
żo no fo lię po śli zgową
ty pu TG1A+c4 gru bo ści
5 mm (3 N/mm2). Bruz -
dę po mię dzy po wło ką
zbior ni ka a ścian ka mi
row ka wy peł nio no ki -
tem as fal to wo -kau czu -
ko wym o ela stycz nym
od prę że niu wy no szą -
cym 95% w tem pe ra tu -
rze +20°C. Ma sę usz-
czel nia ją cą uło żo no od
stro ny we wnętrz nej przed
sprę że niem po wło ki wal -
co wej, a od stro ny ze -
wnętrz nej po sprę że niu
po wło ki wal co wej (ry -
su nek 3).

Pro gram i wy ni ki ba dań 
do świad czal nych

Za kres ba dań obej mo wał:
● oce nę pod sta wo wych wła ści wo ści

me cha nicz nych be to nu, dna i po wło ki wal -
co wej zbior ni ka (wy trzy ma ło ści be to nu
na ści ska nie, roz cią ga nie osio we oraz mo -
du łu sprę ży sto ści);

● po mia ry ra dial nych prze miesz czeń
po wło ki zbior ni ka pod czas sprę że nia;

● po mia ry od kształ ceń be to nu w wy -
bra nych prze kro jach na ob wo dzie po -
wło ki;

● po mia ry zmian roz war cia po zio -
me go i pio no wych po łą czeń kon struk-
cyj nych.

Wy trzy ma łość be to nu na ści ska nie okre -
ślo na po 28 dniach doj rze wa nia na kost -
kach wy no si ła f

cm. cu be
= 54,22 MPa, na wal -

cach f
cm. cyl

= 46,90 MPa, a siecz ny mo duł
sprę ży sto ści okre ślo ny na wal cach 
E

cm
= 44,4 GPa.

Po miar ra dial nych prze miesz czeń ścia -
ny zbior ni ka prze pro wa dzo no za po mo -
cą 16 czuj ni ków ze ga ro wych roz miesz -
czo nych na wy so ko ści 0,25 m, w osiach
wszyst kich pi la strów oraz wszyst kich seg -
men tów ścian mię dzy pi la stra mi. Roz kła -
dy ra dial nych prze miesz czeń  wy zna czo ne
na ob wo dzie po wło ki zbior ni ka po na cią -
gu cię gien ko twio nych w pi la strach pa -
rzy stych i po na cią gu wszyst kich cię gien
przed sta wio no na ry sun ku 4. Śred nie
prze miesz cze nie okre ślo ne w osi seg men -
tów ścian mię dzy pi la stra mi wy no si -
ło 8,76 mm (ν = 11,09%), a w osi pi la -
strów nie pa rzy stych i pa rzy stych od po -
wiednio 4,76 mm i 3,72 mm, na to miast
śred nie prze miesz cze nie  ca łej po wło ki
6,50 mm (ν = 40,31%). 

Po mie rzo ne prze miesz cze nia ścia ny
zbior ni ka zo sta ły po rów na ne z wy ni ka mi
otrzy ma ny mi z mo de lu  ana li tycz ne go.
Wpływ przy ję cia sche ma tu sta tycz ne go
na roz kład od kształ ceń i na prę żeń w po -
wło kach wal co wych omó wio no szcze gó ło -

wo w pra cy [8]. W ob li cze niach
przy ję to po wło kę o sta łej gru bo ści
pod par tą w spo sób prze gu bo wo -
-prze suw ny ze współ czyn ni kiem
tar cia µ = 0,15. Śred nia war tość
prze miesz czeń ra dial nych po wło ki
o sta łej gru bo ści 0,35 m, uzy ska -
na z ob li czeń sta tycz nych, wy no si -
ła 6,52 mm.

Pod su mo wa nie

Okre ślo na do świad czal nie śred -
nia war tość ra dial ne go prze miesz -

cze nia po wło ki wal co wej od po wia da war -
to ści okre ślo nej przy przy ję ciu współ czyn -
ni ka tar cia po mię dzy ścia ną a dnem zbior -
ni ka µ = 0,15. Za sto so wa na war stwa śli -
zgo wa speł ni ła więc swo ją ro lę. Nie co
więk sza war tość współ czyn ni ka tar cia jest
kon se kwen cją lo kal ne go skrę po wa nia po -
wło ki zbior ni ka w miej scach pi la strów (ry -
su nek 3). 

Znacz nie cięż sze pi la stry do zna ły
mniej szych prze miesz czeń. Wy da je się

w peł ni uza sad nio ne, aby w ko lej nych re -
ali za cjach te go ty pu obiek tów zmo dy fi -
ko wać spo sób ukła da nia war stwy po śli -
zgo wej pod pi la stra mi, tak aby uzy skać
bar dziej rów no mier ny roz kład ra dial nych
prze miesz czeń na ca łym ob wo dzie ścia ny
zbior ni ka.
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Rys. 2. Prze krój pio no wy
przez ścia nę zbior ni ka
Fig. 2. Vertical cross-
-section of the tank wall

Rys. 3. Po łą cze nia po wło ki wal co wej z dnem zbior -
ni ka: a) w osiach pi la strów; b) w osiach segmentów
ściany między pi la stra mi
Fig. 3. Cylindrical tank shell joints to the tank bottom:
a) at the axis of the buttress; b) at the axis of the segment
wall between the buttresses

Rys. 4. Roz kła dy ra dial nych prze miesz czeń
ścia ny zbior ni ka [mm]
Fig. 4. Distribution of radial displacements of
the tank wall [mm]


