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Z
bior ni ki żel be to we to obiek ty in ży -
nier skie, w któ rych przy do bo rze
geo me trii naj istot niej sze jest speł -
nie nie sta nu gra nicz ne go użyt ko -

wal no ści [1]. Pod sta wo wym kry te rium pod -
czas re ali za cji i eks plo ata cji zbior ni ków
na cie cze jest za cho wa nie ich szczel no ści [2].
Pro jek to wa nie i wy ko ny wa nie zbior ni ków
wy ma ga za sto so wa nia spraw dzo nych roz -
wią zań kon struk cyj nych, materiałów bardzo
dobrej ja ko ści i pra wi dło wej tech no lo gii pro -
wa dze nia ro bót bu dow la nych. Na eta pie pro -
jek to wa nia na le ży prze ana li zo wać moż li wość
wy stą pie nia za ry so wa nia kon struk cji zbior ni -
ka pod czas wzno sze nia i eks plo ata cji,
uwzględ nia jąc „pró bę szczel no ści” oraz sy tu -
acje awa ryj ne przy prze peł nie niu zbior ni ka. 

War ty ku le przed sta wio no spo sób przy wró -
ce nia przy dat no ści do użyt ko wa nia zbior ni ka
WKF po wy łą cze niu z użyt ko wa nia w 2012 r.
na sku tek wie lu prze cie ków w ko pu le stoż ko -
wej. Za pro po no wa ne roz wią za nie obej mu je
in iek cję rys na ko pu le zbior ni ka oraz wy ko -
na nie do dat ko we go żel be to we go  płasz cza.

Opis kon struk cji 

Zbior nik zo stał zre ali zo wa ny w okre sie
wrze sień 1997 – maj 1999 r. i sta no wi je den
z dwóch zbior ni ków WKF na te re nie Miej -
skiej Oczysz czal ni Ście ków w wo je wódz -
twie opol skim. Zbior nik WKF wy ko na ny
zo stał w tech no lo gii tra dy cyj nej ja ko mo no -
li tycz ny, żel be to wy cy lin drycz ny o we -
wnętrz nym pro mie niu 7,5 m. Dno sta no wi
po wło ka stoż ko wa gru bo ści 0,60 m o na -
chy le niu α = 30°. Ścia na zbior ni ka o sta łej
gru bo ści 0,6 m zo sta ła mo no li tycz nie po łą -
czo na z ko pu łą stoż ko wą gru bo ści 0,25 m
o na chy le niu α = 30°, która  sta no wi prze -
kry cie ko mo ry fer men ta cyj nej (rysunek 1).

Zbior nik za pro jek to wa no oraz wy ko na -
no z be to nu B30 (C25/30) o wo dosz czel -
no ści W8 i mro zo od por no ści F150. Mie -
szan ka be to no wa zo sta ła wy ko na na na ła -
ma nym kru szy wie ba zal to wym i ce men cie
por t landz kim z do dat kami, od po wia da ją -
cym ak tu al nej kla sie CEM II 32,5N. Z do -
stęp nych pro to ko łów z ba dań wynika, że
be ton ko pu ły speł niał wy ma ga nia kla sy be -
to nu za kła da nej w pro jek cie. Ścia nę  zbior -
ni ka re ali zo wa no w 5 eta pach be to no wa -
nia, ob wo do wy mi pa sma mi wy so ko ści

2,0 m. Do uszczel nie nia po łą czeń kon -
struk cyj nych zastosowano bla chę ocyn ko -
wa ną sze ro ko ści 0,33 m. Ostat ni seg ment
ścia ny o wy so ko ści pa sma 1,0 m be to no -
wa no wraz z ana li zo wa ną po wło ką stoż ko -
wą w okre sie zi mo wym. W do ku men ta cji
tech nicz nej nie stwierdzono in for ma cji
na te mat pod ję tych dzia łań uzu peł nia ją cych
w związ ku z ob ni żo ną tem pe ra turą podczas
be to no wa nia. Zbro je nie ana li zo wa nej ko -
pu ły zbior ni ka wy ko na no w dwóch war -
stwach z prę tów że bro wa nych A -III (34GS),
z otu liną 40 mm, zbro je nie ob wo do we
z prę tów φ10 mm w roz sta wie co 0,15 m, 
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Stresz cze nie. W ar ty ku le przed sta wio no ana li zę sta tycz no -wy -
trzy ma ło ścio wą ko pu ły zbior ni ka wy dzie lo nej ko mo ry fer men ta -
cyj nej (WKF). Pod sta wą do okre śle nia no śno ści oraz ob li czeń nu -
me rycz nych by ły  prze pro wa dzo ne ba da nia do świad czal ne i zin -
wen ta ry zo wa na mor fo lo gia rys. Wy ni ki otrzy ma ne z ana li zy wy -
ka za ły nie do bór no śno ści do 15% w prze kro jach cha rak te ry stycz -
nych ko pu ły i prze kro cze nie do pusz czal nej sze ro ko ści rys. Na tej
pod sta wie za pro po no wa no spo sób na pra wy uszko dzeń oraz
wzmoc nie nia ko pu ły. Na ist nie ją cej ko pu le zbior ni ka wy ko na no
do dat ko wy płaszcz żel be to wy. Przed sta wio no ko lej ne eta py re ali -
za cji na pra wy prze kry cia ko mo ry fer men ta cyj nej. W pod su mo wa -
niu prze ana li zo wa no wpływ za pro po no wa ne go spo so bu wzmoc -
nie nia na stan na prę żeń w ko pu le pod czas eks plo ata cji oraz w sy -
tu acji awa ryj nej pra cy zbior ni ka (chwi lo we prze peł nie nie).
Na przy kła dzie ana li zo wa ne go obiek tu przed sta wio no naj częst sze
błę dy pro jek to we i wy ko naw cze w te go ty pu kon struk cjach.
Sło wa klu czo we: ko pu ła żel be to wa, stan na prę że nia, wzmoc nie -
nie ko pu ły, zbior nik WKF.

Abstract. The paper presents static-strength analysis of digester
chamber RC dome. On the basis of the results from experimental
investigations and cracks morphology, calculations of the RC
dome’s bearing capacity were performed.The results of FEM
numerical analysis indicated 15% deficiencies in the bearing
capacity of the investigated cross-sections. Also calculated cracks’
widths exceeded allowable values. Therefore, a method of
repairing and strengthening the dome by pouring additional RC
dome’s cover was proposed. In conclusion, the influence of the
suggested method on the stress state in the dome (during operation
and emergency situation – tank overflow) was analyzed. Authors
paid special attention to the most frequent errors that are made in
the design and erection stages of digester chambers.

Keywords: digestion chamber, dome strengthening, reinforced
dome, stress state.
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Rys. 1 Prze krój pio no wy zbior ni ka WKF
Fig. 1.
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a zbro je nie pro mie nio we ko pu ły z prę tów
φ10 mm w roz sta wie 0,20 m w dol nej czę -
ści ko pu ły, natomiast w miej scu mak sy -
mal nych na prę żeń roz cią ga ją cych co
0,13 m. Prę ty two rzą osta tecz nie dwie siat -
ki zbro je nio we uło żo ne po we wnętrz nej
i ze wnętrz nej stro nie ko pu ły. Zgod nie
z pro jek tem bu dow la nym położenie tych
siatek na le ża ło sta bi li zo wać roz pór ka mi dy -
stan so wy mi  śred ni cy φ12 mm w licz bie
4 szt./m2. Do tych cza so we ocie ple nie ko -
pu ły sta no wi ła war stwa sty ro pia nu gru bo -
ści 0,05 m. Po wierzch nię ko pu ły wy koń -
czo no wy pra wą ce men to wą, na któ rej uło -
żo no gon ty da cho we na le pi ku. Prze krój
zbior ni ka WKF po ka za no na ry sun ku 1.

Od mo men tu od da nia do użyt ko wa nia,
zbior nik przez przeszło 11 lat sta no wił naj -
waż niej szy ele ment in we sty cji. Po wódź
w ma ju 2010 r. spo wo do wa ła dłu go trwa ły
(po naddwu let ni) prze stój obiek tu, do pro -
wa dza jąc do se dy men ta cji osa du i za tka nia
ru ro cią gów ko mo ry. Po do ko na niu nie -
zbęd nych ro bót re mon to wych i na peł nie niu
zbior ni ka po ja wi ły się wy cie ki z pęk nięć
i rys w dol nej czę ści ko pu ły.

Wy ni ki 
ba dań do świad czal nych

W ce lu okre śle nia przy czyn sta nu awa -
ryj ne go oraz opra co wa nia me to dy przy -
wró ce nia obiek tu do użyt ko wa nia prze pro -
wa dzo no ba da nia do świad czal ne. Za kres
prac obej mo wał: in wen ta ry za cję za ry so -
wa nia; ba da nia nie nisz czą ce be to nu; we ry -
fi ka cję lo ka li za cji zbro je nia ko pu ły oraz
po bra nie ma te ria łu do ana li zy che micz nej.
Na pod sta wie po bra ne go ma te ria łu okre -
ślo no w la bo ra to rium al ka licz ność be to nu
(pH) i za war tość jo nów chlor ko wych. Mor -
fo lo gię i sze ro kość rys na gór nej po -
wierzch ni ko pu ły zbior ni ka przed sta wio -
no na ry sun ku 2. Oglę dzi ny obiek tu ujaw -
ni ły wy stę po wa nie dwóch głów nych rys
ob wo do wych, pierw szej w miej scu po łą -
cze nia ścia ny z ko pu łą, a dru giej w od le -
gło ści ok. 2,40 m od ze wnętrz nej kra wę dzi
ścia ny. Sze ro kość pierw szej ry sy ob wo do -
wej wy no si ła 0,3 – 0,6 mm, a dru giej śred -
nio 1,6 mm, jed nak lo kal nie sze ro kość rys
wy no si ła 2,5 mm. Po nad to zin wen ta ry zo -
wa no w ko pu le 40 rys pro mie ni stych sze -
ro ko ści 0,2 – 1,1 mm. Na pod sta wie ba dań
nie nisz czą cych be to nu, za po mo cą skle ro -
me tru, okre ślo no wy trzy ma łość be to nu ko -
pu ły na ści ska nie. Śred nia jej war tość wy no -
si ła 31,98 MPa, przy od chy le niu stan dar do -
wym s = 3,56 MPa i współ czyn ni ku zmien -
no ści ν = 6,68%. We ry fi ka cji lo ka li za cji
zbro je nia i po miaru gru bo ści otu li ny be to -

no wej do ko na no za po mo cą  fe me tru. Z po -
mia ru wy ni ka, że za sto so wa no zbro je nie
φ10 mm, a je go roz staw po kry wa się z za -
ło że nia mi pro jek tu. Gru bość otu li ny jest
zróż ni co wa na i wy no si 51 ÷ 77 mm. Be ton
pod da no ana li zie che micz nej zgod nie
z [3, 4, 5]. Jej wy ni ki wy ka za ły zbli żo ną
war tość pH po bra nych pró bek, któ ra wy no -
si ła 11,30 ÷ 12,00. Otrzy ma na war tość od -
czy nu wod ne go w każ dym przy pad ku by -
ła wyż sza od mi ni mal nej (pH = 10,80), za -
pew niają cej wła ści wo ści ochron ne sta li
zbro je nio wej [6]. Ska że nie jo na mi chlor ko -
wy mi otu li ny ko pu ły nie prze kra cza ło do -
pusz czal nej war to ści, któ ra w przy pad ku
kon struk cji żel be to wych wy no si 0,4% ma -
sy spo iwa. Ponadto wy ko na no kom plek -
so wą ana li zę sta tycz ną ko pu ły zbior ni ka
WKF w pro gra mie nu me rycz nym. W ra -
mach ana li zy ze sta wio no wszyst kie istot -
ne od dzia ły wa nia na zbior nik w okre sie
eks plo ata cji (zbior nik ocie plo ny, nie ocie -
plo ny), bio rąc pod uwa gę rów nież moż li -
wość chwi lo we go prze peł nie nia (sy tu acja
awa ryj na). Ana li za nu me rycz na ścia ny
i ko pu ły zbior ni ka wy ka za ła moż li wość
wy stą pie nia na prę żeń roz cią ga ją cych prze -
kra cza ją cych śred nią wy trzy ma łość be to nu
na roz cią ga nie osio we (f

ctm
= 2,6 MPa dla

C25/30). Mak sy mal ne na prę że nia roz cią ga -
ją ce na kie run ku po łu dni ko wym o war to ści
σ = 3,10 MPa wy stę pu ją w od le gło ści
ok. 2,4 m od ze wnętrz nej kra wę dzi ścia ny
i po wo du ją po wsta nie rys ob wo do wych
na gór nej po wierzch ni ko pu ły. W kie run ku
rów no leż ni ko wym na prę że nia roz cią ga ją -
ce na ze wnętrz nej po wierzch ni o war to ści
σ = 3,01 MPa po wo du ją miej sco we za ry -
so wa nie kon struk cji na kie run ku po łu dni -
ko wym.

Sposób na pra wy ko pu ły

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ob li czeń
sta tycz nych i ba dań oraz ana liz stu dial nych
[7 – 10] za pro po no wa no wy ko na nie do dat -
ko we go, żel be to we go płasz cza na ist nie ją -
cej ko pu le. Pro gram na pra wy ana li zo wa nej
ko pu ły, obej mo wał:

● za in iek to wa nie głów nej ry sy ob wo do -
wej i rys pro mie ni stych, o sze ro ko ści po wy -
żej 0,1 mm, kom po zy cja mi ży wic epok sy -
do wych z re gu lo wa nym cza sem wią za nia
do 10 mi n (po łą cze nie si ło we);

● po wy peł nie niu rys i oczysz cze niu po -
wierzch ni ko pu ły, wy ko na nie war stwy 
sczep nej umoż li wia ją cej lep sze ze spo le nie
no we go  be to nu kopuły z ist nie ją cym;

● osa dze nie na kle ju epok sy do wym prę -
tów zbro je nio wych śred ni cy φ10 mm, za -
koń czo nych ha kiem pro stym w ce lu sta bi -
li za cji i ze spo le nia zbro je nia z ist nie ją cą
po wło ką oraz wy ko na nie siat ki zbro je nio -
wej (fotografia) uło żo nej w środ ko wej
płasz czyź nie war stwy be to nu;

● be to no wa nie ze wnętrz ne go płasz cza
żel be to we go ko pu ły gru bo ści min. 100 mm
z be to nu C30/37 o wo dosz czel no ści W10,
mro zo od por no ści F150 i kon sy sten cji K2,
na kru szy wie ba zal to wym;

● prze pro wa dze nie wstęp nej pró by
szczel no ści zbior ni ka;

● wykonanie, po okre sie pie lę gna cji
i doj rze wa nia be to nu (min. 28 dni), war stwy
ter mo izo la cji gru bo ści 0,10 m z weł ny mi -
ne ral nej uło żo nej na kle ju oraz po kry cia
wierzch nie go (z gon tu bi tu micz ne go).
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Rys. 2. In wen ta ry za cja za ry so wa nia ko pu -
ły stoż ko wej
Fig. 2.

Eta py re ali za cji na pra wy ko pu ły zbior ni -
ka WKF
angielski
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Pod czas be to no wa nia zo sta ły po bra ne
prób ki cy lin drycz ne śred ni cy 150 mm
i wy so ko ści 300 mm. Wy trzy ma łość be to -
nu na ści ska nie okre ślo na w ba da niach
trzech pró bek cy lin drycz nych wy nio sła 
f

cm
= 52,63 MPa, a siecz ny mo duł sprę ży -

sto ści be to nu na po zio mie 0,4 ob cią że nia
nisz czą ce go, E

cm
= 47,0 GPa, natomiast

śred nia wy trzy ma łość be to nu na osio we
roz cią ga nie 3,05 MPa.

Wnio ski

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań do -
świad czal nych i ana liz nu me rycz nych
sformułowano na stę pu ją ce wnio ski:

■ po wierzch nia zbro je nia ko pu ły
przed na pra wą nie speł nia ła ak tu al nych
nor mo wych wa run ków mi ni mal ne go
zbro je nia w kon struk cjach żel be to wych,
któ re po win ny być wo dosz czel ne. Po
usu nię ciu ist nie ją cej izo la cji ter micz nej
(sty ro pian gru bo ści 50 mm) uwi docz ni ły
się śla dy świad czą ce o pró bie wy peł nie -
nia za czy nem ce men to wym rys po wsta -
łych w okre sie doj rze wa nia be to nu (fo to -
gra fia);

■ dru ga, głów na ry sa ob wo do wa po -
wsta ła w pierw szym ro ku eks plo ata cji,
w okre sie zi mo wym, kie dy wy stą pi ły mak -
sy mal ne na prę że nia od od dzia ły wa nia ter -
micz ne go (mak sy mal na am pli tu da tem pe -

ra tury). Ry sa po wsta ła w prze kro ju naj bar -
dziej wy tę żo nym (zgod ność z wy ni ka mi
ana li zy MES);

■ w trak cie eks plo ata cji po wsta łe ry sy
sa mo usz czel ni ły się osa dem i prze sta ły
czę ścio wo prze pusz czać me dium;

■ pod czas po wo dzi w 2010 r. od no to -
wa no prze kro cze nie pro jek to wa ne go po -
zio mu wy peł nie nia ko mo ry. W wy ni ku
pro ble mów z droż no ścią rur od pły wo wych
na stą pi ło prze cią że nie ko pu ły (sy tu acja
awa ryj na), a na po zio mie mak sy mal nych
na prę żeń po łu dni ko wych (2,4 m od kra wę -
dzi ścia ny) zwięk szy ła się sze ro kość dru -
giej ry sy ob wo do wej;

■ zwięk sze nie rze czy wi stej ze wnętrz -
nej gru bo ści be to no wej otu li ny zbro je nia
ko pu ły (po miar pod czas ba dań in si tu
w gra ni ca ch 51÷77 mm), w sto sun ku
do pro jek to wa nej, przy czy niło się do po -
wsta nia rys we wcze snym okre sie doj rze -
wa nia be to nu;

■ na prę że nia roz cią ga ją ce w be to nie ko -
pu ły przed na pra wą osią ga ły po ziom wy -
trzy ma ło ści be to nu na roz cią ga nie osio we,
a za tem spo sób na pra wy z za sto so wa niem
do dat ko we go  żel be to we go  płasz cza był
naj tań szą  me to dą przy wró ce nia zdol no ści
eks plo ata cyj nej zbior ni ka. Za in iek to wa nie
ist nie ją cych rys nie by ło by roz wią za niem
wy star cza ją cym.
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Przyjęto do druku:
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