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WSTĘP

W roku 2012 Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, we współ-
pracy z Komisją Budownictwa O/PAN w Krakowie oraz Polską Grupą Inżynierii 
Sejsmicznej i Parasejsmicznej, zorganizował trzynaste sympozjum pt. „Wpływy sej-
smiczne i parasejsmiczne na budowle”. Pierwsze sympozjum poświęcone tej tema-
tyce odbyło się z inicjatywy prof. dra hab. inż. Romana Ciesielskiego w 1978 roku 
w Krakowie, drugie w 1982 roku w Jabłonnej, a kolejne także w Krakowie: trzecie 
w 1983 roku, czwarte w 1985 roku, piąte w 1988 roku, szóste w 1991 roku, siódme 
w 1994 roku, ósme w 1997 roku, dziewiąte w 2000 roku, dziesiąte w 2003 roku, 
jedenaste w 2006 roku oraz dwunaste w 2009 roku.

Celem tych sympozjów jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu 
inżynierii sejsmicznej i parasejsmicznej, prezentacja najnowszych prac z tej dzie-
dziny (w tym wyników badań polskich) oraz problemów normalizacji. Mając na 
względzie realizację tych celów, Komitet Naukowy XIII Sympozjum „Wpływy sej-
smiczne i parasejsmiczne na budowle”, działający w składzie:

Przewodniczący:
 prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Członkowie:
 prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki
 dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. PK
 prof. dr hab. inż. Roman Jankowiak
 dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. PG
 prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
 dr hab. inż. Jan Kubica, prof. PŚl
 dr hab. inż. Krystyna Kuźniar, prof. UP
 prof. dr hab. inż. Edward Maciąg
 dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
 dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof.PK
 dr hab. inż. Tadeusz Tatara, prof. PK
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
 prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański,

podjął decyzję o wydaniu wybranych prac (po ich poszerzeniu i uzupełnieniu przez 
autorów) w postaci dwutomowej monografii, przedstawiającej najnowszy stan ba-
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dań prowadzonych w Polsce w zakresie problematyki wpływów sejsmicznych i pa-
rasejsmicznych na obiekty budowlane.

Przekazując czytelnikom niniejszą publikację, pragnę szczególnie podzięko-
wać drowi inż. Krzysztofowi Koziołowi, sekretarzowi Komitetu Organizacyjnego 
XIII Sympozjum, za trud włożony w przygotowanie monografii.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła



JANUSZ KAWECKI

PRACE NAD NOWELIZACJĄ NORM 
PN-85/B-02170 ORAZ PN-88/B-02171

WORK ON THE AMENDMENTS OF STANDARDS 
PN-85/B-02170 AND PN-88/B-02171

S t r e s z c z e n i e

W pracy opisano rezultaty badań nad nowelizacją norm dotyczących oceny wpływu drgań 
na budynki [20] i ludzi w budynkach [21] w ujęciu przydatnym dla budownictwa. Wyniki 
badań prowadzonych w ostatnich latach zestawiono w [13]. W ten sposób przygotowano się do 
opracowania nowelizacji norm [20, 21].

Słowa kluczowe: drgania, komfort wibracyjny, kryteria oceny drgań 

A b s t r a c t

This paper describes the results of research of amendments to develop standards for assessing 
the impact of vibration on buildings [20] and on people in buildings [21] in terms suitable 
for civil engineering. Results of research conducted in recent years are summarized in [13].  
In this way we prepared to the elaboration of amendments to standards [20, 21].

Keywords: vibrations, vibration comfort, vibration assessment criteria
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1. Wprowadzenie

W latach 1985 i 1988 wprowadzono w Polsce dwie normy dotyczące oceny wpły-
wu drgań na budynki [20] oraz na ludzi w nich przebywających [21]. Dokumenty 
te zostały przygotowane przez zespoły działające pod kierownictwem prof. Romana 
Ciesielskiego. Zanim ustanowiono je jako obowiązujące, prowadzono obszerne ba-
dania naukowe, zapoczątkowane dwoma publikacjami autorstwa prof. Ciesielskiego 
[1, 2]. Przez wiele lat weryfikowano kryteria wprowadzane do owych norm, sto-
sując je w opracowaniach dotyczących diagnoz budynków poddanych działaniom 
dynamicznym, przekazywanym na nie z podłoża (działania typu parasejsmicznego), 
oraz ocen zapewnienia ludziom w budynkach wymaganego komfortu wibracyjnego. 
Na podstawie analizy wyników opracowań diagnostycznych uściślano kryteria oce-
ny diagnostycznej. Wyniki analiz przedstawiono również w formie syntetycznej na 
kolejnych konferencjach naukowych [3, 4, 5]. W roku 1973 podjęto próbę opraco-
wania pierwszej polskiej normy obejmującej zagadnienia wpływu drgań na budynki, 
ludzi i maszyny znajdujące się w budynkach. Regulacja ta została najpierw wprowa-
dzona do doświadczalnego stosowania [19] i po kilku latach, które miały zweryfiko-
wać postanowienia w niej zawarte, została ustanowiona jako norma [20]. Natomiast 
zagadnienia dotyczące wpływu drgań na ludzi uwzględnione w normie do doświad-
czalnego stosowania [19] zostały wprowadzone jako załącznik do normy [22]. Po 
pozytywnym przyjęciu postanowień dokumentu [20] i wobec wprowadzenia przez 
ISO norm międzynarodowych w sprawie oceny wpływu drgań na ludzi, zdecydowa-
no się na przygotowanie oddzielnej, nowej normy polskiej dotyczącej wpływu drgań 
na ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny (tzn. 
niemających bezpośredniego wpływu na źródła drgań). Regulację tę przygotowano 
z uwzględnieniem zapisów normy ISO i wprowadzonych tam metod i kryteriów 
oceny. Różniły się one od dotychczasowych ujęć podanych w normie przeznaczo-
nej do doświadczalnego stosowania [19] oraz zawartych w załączniku do normy 
[22]. W ten sposób wprowadzono normę [21] dotyczącą oceny wpływu drgań na 
ludzi w budynkach, którzy odbierają drgania w sposób bierny. Z obu norm [20, 21] 
korzystano przez prawie 30 lat. Przykłady praktycznych zastosowań kryteriów po-
danych w tych normach, uściślenie interpretacji ich postanowień oraz procedury 
przydatne w projektowaniu i diagnostyce obiektów budowlanych z uwzględnieniem 
wymagań przyjętych w tych dokumentach podawano w wielu publikacjach, z któ-
rych za najważniejsze uznaje się: [6, 7, 8]. Z upływem czasu okazało się, że metody 
i kryteria zapisane w normach [20, 21] mają coraz szersze zastosowanie w praktycz-
nych opracowaniach dotyczących zarówno diagnostyki, jak i projektowania budyn-
ków zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejących albo potencjalnych źródeł drgań. 
Wśród takich źródeł drgań wyróżniają się – ze względu na coraz powszechniejsze 
występowanie – tzw. drgania komunikacyjne, generowane przejazdami różnego ro-
dzaju pojazdów. Analizę wpływu drgań na budynki i ludzi w nich przebywających, 
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wytwarzanych wskutek przejazdu pojazdów (czyli w sytuacji występującej podczas 
eksploatacji drogi) często należało uzupełnić o wpływ drgań generowanych podczas 
robót drogowych (jeśli używano maszyn budowlanych, powodujących drgania; cho-
dzi tu głównie o walce wibracyjne, wibromłoty itp.).

Coraz powszechniejsze występowanie źródeł drgań komunikacyjnych (linie 
tramwajowe i kolejowe, powierzchniowe i podziemne) w pobliżu istniejących 
i projektowanych budynków zwiększa zapotrzebowanie na opracowania korzy-
stające z kryteriów oceny wpływów dynamicznych na budynki i ludzi w budyn-
kach. W wielu sytuacjach projektowych i diagnostycznych wpływ drgań na ludzi 
w budynkach miewa decydujące znaczenie w ocenie poprawności przyjętych roz-
wiązań (w odniesieniu do zapewnienia im niezbędnego komfortu wibracyjnego). 
Wynika to z tego, iż poziom progu odczuwalności drgań przez człowieka jest na 
ogół (w przypadku zwykłych budynków o konstrukcji murowej albo żelbetowej) 
znacznie niższy niż granica odczuwalności drgań przez konstrukcję budynku. Ten 
fakt (zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach) spowodował, 
iż owo zagadnienie podjęto w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 
(POIG) jako temat badawczy w Pakiecie Tematycznym PT1, dotyczącym nowo-
czesnych metod oceny bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji. Zamieszczo-
ny w Pakiecie temat Metody oceny i zapewnienia wymaganego komfortu ludziom 
przebywającym w budynkach narażonym na wpływ drgań został oznaczony jako 
PT1.7. W wyniku realizacji tego zagadnienia powstały zweryfikowane procedury 
i narzędzia badawcze, które mogą nie tylko pomóc w ocenie narażenia wibracyj-
nego ludzi przebywających w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny, 
ale także – z wykorzystaniem tych metod i procedur – wyposażają w narzędzia 
umożliwiające uwzględnienie (już na etapie projektu budynków) wymagań co do 
zapewnienia ludziom przebywającym w budynkach niezbędnego komfortu wibra-
cyjnego. Wyniki uzyskane podczas dotychczasowej realizacji zagadnienia PT1.7, 
oprócz przedstawiania ich na rozmaitych konferencjach naukowych i naukowo-
-technicznych [9, 10, 11], zebrano w książce [13]. Natomiast rozwój ujęcia wpły-
wu drgań na ludzi w budynkach opisano w [12]. Upowszechnienie opracowanej 
i zweryfikowanej w praktycznych zastosowaniach metodyki pomiarowo-interpre-
tacyjnej opisanej w [13] powinno przyczynić się do ujednolicenia zasad oceny 
z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów. Można to osiągnąć, wprowadzając 
opracowaną i zweryfikowaną metodykę pomiarowo-interpretacyjną do odpowied-
nich zapisów normowych, w tym nowelizując normę [21]. Taką propozycję przed-
stawiono Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu, który już wcześniej zgodził 
się na opracowanie projektu nowelizacji normy [20].

Zrealizowanie opisanych zadań nowelizacji obu norm wymaga nie tylko zgro-
madzenia dotychczasowego doświadczenia badawczego zespołu przygotowującego 
projekty nowelizacji norm, ale także współpracy autorów z jednostkami zajmujący-
mi się projektowaniem i diagnostyką budynków usytuowanych w otoczeniu źródeł 
drgań parasejsmicznych. Taką współpracę od lat utrzymuje zespół Instytutu Mecha-
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niki Budowli Politechniki Krakowskiej. Wśród różnych form tej współpracy ważną 
rolę odgrywają spotkania o charakterze naukowo-technicznym, takie jak: sympozja 
na temat: „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle” oraz coroczne semina-
ria WIBROSZYN, poświęcone zagadnieniom wpływu hałasu i drgań wywołanych 
eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach.

2. Przebieg prac dotyczących nowelizacji normy [20]

W połowie 2010 roku na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacji 
zamieszczono informację o zamiarze wycofania niektórych norm dotychczas obo-
wiązujących w Polsce. W grupie dokumentów z zakresu budownictwa (Komitet 
Techniczny nr 102) wymieniono dwie, wśród których znalazła się norma [20]. 
Natychmiast skierowaliśmy pismo do PKN, w którym uzasadniliśmy, że doku-
ment ten nie powinien być wycofany, lecz znowelizowany. Jego unieważnienie 
może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi. 
Trzeba bowiem zauważyć, że w normie [20] (oraz w kompatybilnej z nią normie 
[21]) podane są kryteria oceny wpływu drgań na środowisko, których prawnego 
sformułowanie wymaga Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Występuje tu sytuacja analogiczna 
do norm odnoszących się do hałasu, w których zapisane są wymagane przez tę 
ustawę kryteria dotyczące hałasu. Skoro nie unieważnia się zapisów w sprawie 
hałasu, to nie powinno się wycofywać odpowiadających im norm regulujących 
ocenę wpływu drgań.

Ponadto kryteria zawarte w normie [20] umożliwiają praktyczną realizację za-
pisów takich aktach prawnych jak: Prawo budowlane, dyrektywy unijne w sprawie 
ocen wpływu na środowisko czy normy międzynarodowe (ISO). Podane w doku-
mencie [20] zasady i kryteria oceny wpływu drgań na budynki powinny być stoso-
wane w diagnostyce budowli, w prognozowaniu tych wpływów na nowe inwestycje, 
w projektowaniu zabezpieczeń wibroizolacyjnych w budynkach, w projektowaniu 
wibroizolacji nawierzchni szynowych, w sporządzaniu ocen oddziaływania inwesty-
cji na środowisko (w tym dróg, kolei, metra, tramwajów itd.), w ochronie istniejącej 
zabudowy przed drganiami wywołanymi pracami budowlanymi (np. pracą drogo-
wych walców wibracyjnych, wbijaniem ścianek szczelnych), a także w orzecznic-
twie sądowym dotyczącym oceny występowania związków przyczynowo-skut-
kowych między drganiami przekazywanymi z podłoża (np. komunikacyjnymi) 
a uszkodzeniami budynków. Unieważnienie normy i tym samym uwzględnionych 
w niej kryteriów może grozić nie tylko konsekwencjami technicznymi, lecz również 
ekonomicznymi, wynikającymi z dowolności stosowania kryteriów oceny związ-
ków przyczynowo-skutkowych między działaniami dynamicznymi przejmowanymi 
z podłoża i uszkodzeniami budynków.
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Oceniając potrzebę obowiązywania dokumentu [20] w prawie polskim, należy 
wziąć pod uwagę również to, iż umożliwia on korzystanie z kryteriów oceny opartych 
na badaniach doświadczalnych. Odpowiednie procedury opisane w normie stały się 
podstawą uzyskania akredytacji PCA przez laboratoria badawcze. Taką akredytację 
otrzymało m.in. Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli Politechniki 
Krakowskiej. Audyty przeprowadzane przez PCA oraz opinie instytucji, dla których 
wykonano oceny wpływu drgań na budynki, świadczą o tym, iż dokument [20] jest 
nadal aktualny. Trzeba jedynie uwzględnić w jego treści współczesne możliwości 
wynikające z rozwoju technik obliczeniowych w zakresie modelowania konstrukcji 
budowlanych i analizy wyników pomiarów.

Te i inne argumenty zawarte w wystąpieniu Instytutu Mechaniki Budowli do 
Polskiego Komitetu Normalizacji, poparte wystąpieniami wielu jednostek gospo-
darczych, korzystających w swojej pracy ze wskazówek zapisanych w normie, spo-
wodowały zmianę decyzji PKN co do normy [20]. Zdecydowano się na nowelizację 
tego dokumentu. Zadanie to powierzono zespołowi z Instytutu Mechaniki Budowli 
Politechniki Krakowskiej.

Przed przystąpieniem do prac związanych z nowelizacją dokumentu [20] zebra-
no i usystematyzowano informacje dotyczące opisanych w tej regulacji procedur 
i kryteriów. Wskazano także na nowe obszary zastosowań zapisów normowych oraz 
nowe narzędzia badawcze i obliczeniowe dostępne w pracy ekspertów.

Bardzo ważnym zbiorem informacji okazały się procedury wywodzące się ze 
sformułowań normowych i wprowadzonych do obowiązujących uregulowań praw-
nych. Do takiego zbioru zaliczono między innymi uchwałę [23], w której zalecono 
– w odpowiednich przywołaniach – stosowanie metodyki opracowanej w Instytucie 
Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej, dotyczącej prac projektowych i dia-
gnostycznych, w których – w odniesieniu do budynków i ludzi w budynkach – nale-
ży uwzględnić wpływ drgań generowanych przejazdami pociągów metra.

W dotychczas podjętych pracach nakreślono również zakres nowelizacji. I tak 
w odniesieniu do:

– rozdziału 1 zakłada się określenie oddziaływań dynamicznych, które miesz-
czą się w zakresie normy,

– rozdziału 2 przewiduje się uzupełnienie formuły przedstawienia drgań podło-
ża o zapis drgań wyrażony w dziedzinie czasu, preferując ujęcie numeryczne 
i określając warunki wymagane przy tego rodzaju zapisie,

– rozdziału 3 będzie nawiązanie do EC8, ponadto zostaną dodane odniesienia 
do prezentacji wyników analiz w dziedzinie czasu,

– rozdziału 4 zostaną wprowadzone współczynniki obciążenia, których warto-
ści będą nawiązywać do EC8, ponadto zostaną uściślone kryteria pominięcia 
w obliczeniach działań dynamicznych typu parasejsmicznego, a także zostaną 
podane praktyczne wskazówki w tym zakresie,

– rozdziału 5 przewidziano wpisanie wymagania w zakresie stosowania analizy 
drgań w pasmach oraz o wykorzystaniu w tych analizach wartości maksymal-
nych w paśmie.
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Ponadto załącznik 1 uwzględni współcześnie stosowane nowe narzędzia obli-
czeniowe, natomiast załącznik 2 zostanie poszerzony o zapisy dotyczące wymagań 
w zakresie czułości i dokładności aparatury pomiarowej, rejestracji w dziedzinie 
czasu oraz tworzenia i wykorzystania bazy danych pomiarowych.

Prace nad nowelizacją normy [20] trwają. Terminy kolejnych działań prowadzą-
cych do nowelizacji są już ustalone. Kolejne etapy nowelizacji stanowią przedmiot 
dyskusji eksperckich odbywających się na zebraniach naukowych. Zauważono, że 
kwestię nowelizacji najlepiej rozpatrywać w odniesieniu do obu norm [20, 21], gdyż 
niektóre zagadnienia wymagają podobnego ujęcia. W szczególności dotyczy to pro-
blemów związanych z pomiarami drgań i analizą ich wyników.

Zanim projekt normy zostanie skierowany do ustanowienia, będzie poddany 
opiniowaniu, wcześniej zaś jego postanowienia zostaną zweryfikowane w praktycz-
nych zastosowaniach.

3. Przebieg prac prowadzących do nowelizacji normy [21]

Już w wystąpieniu do PKN w sprawie nowelizacji normy [20] zwrócono uwagę, 
iż norma [21] musi być traktowana jako kompatybilna z normą [20]. Przystępując 
do nowelizacji dokumentu [20], należy uwzględnić także nowelizację normy [21]. 
W opisywanej sytuacji potrzebę i zakres nowelizacji normy [21] badano, realizując 
zadania wspomnianego we wstępie niniejszej pracy tematu PT1.7, który występuje 
w projekcie badawczym POIG. Prace te prowadzono wielowątkowo. Przede wszyst-
kim dążono do opracowania i zweryfikowania procedur pomiarowo-interpretacyj-
nych, umożliwiających ocenę i zapewnienie ludziom przebywającym w budynkach 
wymaganego komfortu wibracyjnego. Sprawdzano także możliwości wykorzystania 
– przy wypełnianiu tych zadań – procedur opisanych w [21]. Jeśli w jakiejś części 
procedury te okazały się za mało precyzyjne albo niewystarczające do prawidło-
wej oceny, to formułowano wnioski w sprawie modyfikacji albo poszerzenia zapi-
sów normowych. Bardzo ważny element badań stanowiła weryfikacja zastosowania 
w praktyce kryteriów oceny narażenia wibracyjnego ludzi w budynkach. W bada-
niach analizowano kryteria oceny zapisane w normach: polskiej [21], brytyjskiej 
[15], niemieckiej [16] oraz w regulacjach międzynarodowych [17, 18]. Na podsta-
wie tej analizy oraz przeglądu wybranej literatury wskazano na możliwości wyko-
rzystania zapisów normowych w diagnostyce i projektowaniu budynków oraz na 
obszary dalszych prac badawczych poświęconych temu zagadnieniu.

Stwierdzono, że obecnie używa się trzech metod oceny wpływu drgań na lu-
dzi i odpowiadających im kryteriów oceny. Jako parametry oceny stosuje się:  
a) wartość skuteczną (RMS) przyspieszenia (prędkości) drgań, skorygowaną 
w całym paśmie częstotliwości, b) widmo (struktura częstotliwościowa) wartości 
skutecznej (RMS) przyspieszenia (prędkości) drgań w pasmach 1/3-oktawowych,  
c) dawkę wibracji.
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Wartość skorygowaną (występuje w [16, 21]) wyznacza się na podstawie pomia-
ru drgań w miejscu ich odbioru przez człowieka, stosując korekcję za pomocą filtra 
korekcyjnego. Charakterystyka filtra korekcyjnego opisana jest wartościami współ-
czynników korekcji, przypisanymi częstotliwościom środkowym pasm 1/3-okta-
wowych. W wyniku pomiaru uzyskuje się informację wyrażoną za pomocą jednej 
liczby, którą porównuje się z wartością odpowiadającą zapewnieniu niezbędnego 
komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w budynku. Wykorzystanie skory-
gowanej wartości przyspieszenia drgań w ocenie ich wpływu na ludzi jest stosunko-
wo łatwe, ale jednocześnie ubogie w informacje. W przypadku naruszenia wymagań 
co do zapewnienia ludziom w budynku niezbędnego komfortu, nie otrzymuje się 
na podstawie takich badań danych o paśmie częstotliwości, w którym to naruszenie 
nastąpiło. Nie można zatem określić, przy jakiej częstotliwości i w jakim stopniu 
powinno się wprowadzić redukcję drgań, aby zapewnić ludziom niezbędny komfort 
wibracyjny. Podany parametr można stosować w diagnozach.

Więcej informacji przydatnych w ocenie wpływu drgań na ludzi uzyskuje się na 
podstawie przedstawienia wibrogramu w postaci widma wartości skutecznej przy-
spieszenia drgań w pasmach 1/3-oktawowych. Ten parametr oceny przyjęto w nor-
mach [16, 18, 21]. Porównując strukturę częstotliwościową mierzonego wibrogramu 
z odpowiadającą zapewnieniu ludziom w budynku niezbędnego komfortu wibracyj-
nego, otrzymuje się nie tylko informacje o ewentualnym naruszeniu wymagań co do 
komfortu wibracyjnego, ale także o paśmie częstotliwości, w którym to naruszenie 
wystąpiło.

Trzeci z parametrów opisu drgań umożliwia analizowanie wpływu drgań na ludzi 
w budynkach przez odniesienie oceny do pełnego czasu oddziaływania wibracyjne-
go. Wprowadzenie do oceny wpływu drgań na ludzi wielkości określanej jako daw-
ka wibracji pozwala na przyłożenie przyjętych kryteriów oceny do drgań o różnym 
czasie trwania i powtarzalności (ciągłych, sporadycznych, impulsowych). Rozważa 
się ich działanie w całym okresie narażenia człowieka na drgania. Dawkę wibracji 
wprowadzono do oceny drgań w normach [15, 16, 17, 18].

Wymienione parametry oceny wpływu drgań na ludzi przebywających w bu-
dynkach są powiązane z kryteriami oceny. W rozpatrywanych tu normach kryteria 
oceny drgań podawane są w zakresie częstotliwości od 1 do 80 Hz. Poziomem od-
niesienia w tych kryteriach jest próg odczuwalności drgań, w którym uwzględnia 
się wrażliwość człowieka na drgania, zależną od kierunku ich przekazania (z, xy). 
Nie powtarza się tu szczegółowych analiz kryteriów oceny. Przedstawiono je mię-
dzy innymi w [13]. Z analiz wynika, że przyjęcie w ocenie wpływu drgań na lu-
dzi widma drgań w pasmach 1/3-oktawowych przydaje się najbardziej w ocenie 
zapewnienia ludziom w budynkach niezbędnego komfortu wibracyjnego. Prak-
tyczna przydatność tego parametru wynika przede wszystkim z tego, iż dostarcza 
on informacji nie tylko o ewentualnym naruszeniu wymagań co do zapewnienia 
komfortu wibracyjnego, ale także o paśmie częstotliwości, w którym te wymaga-
nia zostały naruszone. Można go zatem zastosować nie tylko w diagnozach dy-
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namicznych, lecz również w rozwiązywaniu problemów występujących podczas 
projektowania budynków i źródeł drgań.

Pozostałe dwa parametry wykorzystuje się przede wszystkim przy opracowy-
waniu diagnoz. Można bowiem umieścić odpowiednie filtry w torze pomiarowym 
i dokonując pomiarów, otrzymywać wartości liczbowe, które porównuje się bezpo-
średnio z wartościami odpowiadającymi warunkom zapewnienia komfortu wibra-
cyjnego.

Przyjęcie widma drgań w pasmach 1/3-oktawowych do oceny zapewnienia lu-
dziom wymaganego komfortu wibracyjnego ma jednak pewne wady, jeśli trzeba 
porównać wyniki pomiarów albo obliczeń uzyskanych przy wystąpieniu różnych 
źródeł drgań albo odnoszących się do wielu budynków usytuowanych wzdłuż tras 
komunikacyjnych. Wykazano, iż można wówczas najważniejsze informacje nie-
zbędne przy tego rodzaju zestawieniach przedstawić za pomocą wskaźnika WODL 
[13, 14]. Wyraża on stosunek największej wartości RMS przyspieszenia/prędkości 
wyznaczonej z analizy wibrogramu otrzymanego z pomiaru albo obliczania do war-
tości RMS przyspieszenia/prędkości, odpowiadającej progowi odczuwalności drgań 
w tym samym paśmie częstotliwości. Wartość WODL podaje się wraz z informa-
cją o częstotliwości środkowej pasma 1/3-oktawowego, w którym wyznacza się 
WODL. Zatem dwie liczby: WODL i f zawierają istotne informacje o wyniku anali-
zy wibrogramu. Jest to warte upowszechnienia przez wprowadzenie tego parametru 
do nowelizowanej normy [21].

Odpowiednik wskaźnika WODL w odniesieniu do budynków, do których można 
stosować skale SWD, stanowi wskaźnik WODB, który wyraża stosunek największej 
wartości maksymalnej przyspieszenia/prędkości wyznaczonej w wyniku analizy wi-
brogramu uzyskanego z pomiaru (w sposób opisany w normie [20]) albo obliczania 
do wartości maksymalnej przyspieszenia/prędkości odpowiadającej najniżej poło-
żonej linii (A), odpowiadającej I strefie szkodliwości drgań w tym samym paśmie 
częstotliwości.

Odrębne zagadnienie, również analizowane w badaniach realizowanych w pro-
gramie POIG, stanowiły metody redukcji drgań w celu zapewnienia niezbędnego 
komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w budynkach. W zależności od 
stanu źródła drgań (projektowane, eksploatowane) i obiektu (projektowany, zreali-
zowany) można zalecić stosowanie różnych środków technicznych w źródle drgań, 
w drodze ich propagacji oraz w odbiorniku drgań. Wykonanie odpowiednich ob-
liczeń (symulacji) opisanych w [13] umożliwia wybranie najkorzystniejszego (ze 
względu na koszty, wykonawstwo, użyte materiały itp.) środka technicznego o dzia-
łaniu antywibracyjnym.

Przyjęcie odpowiedniego środka technicznego redukcji drgań oraz miejsca jego 
zastosowania (w źródle drgań, w drodze propagacji albo w odbiorniku drgań) wyni-
ka z wymagań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go. Tak postąpiono w Warszawie w związku z budową linii metra. Z zapisów w od-
powiedniej uchwale władz samorządowych [23] wynika, iż projektując przebieg 
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linii i konstrukcję toru metra, uwzględniono wymaganie, aby drgania generowane 
przejazdami pociągów metra nie naruszały warunków ochrony antywibracyjnej ist-
niejących budynków i ludzi w nich przebywających. Było to zadaniem projektantów 
linii metra. Włączenie tejże linii w obszar zabudowy spowoduje, iż w nowym ukła-
dzie odpowiednie wymagania antywibracyjne będą odnosiły się do nowej, projek-
towanej zabudowy w otoczeniu tunelu metra. A to oznacza, iż projektanci owych 
obiektów powinni uwzględniać istniejące lub projektowane (ale znane) źródło drgań 
(tzn. drgania generowane przejazdami pociągów metra).

Rozpoznawszy literaturę (uzupełnianą systematycznie podczas realizacji tema-
tu badawczego) oraz doświadczenia własne, zebrane w czasie realizacji zadań dia-
gnostycznych i projektowych, związanych z zapewnieniem niezbędnego komfortu 
wibracyjnego ludziom przebywającym w budynkach, opracowano procedury wy-
stępujące w metodyce pomiarowo-interpretacyjnej. Zostały one przedstawione na 
konferencjach oraz ujęte w [13].

Zaprezentowane wyniki, otrzymane w czasie realizacji tematu badawczego 
PT1.7, ujętego w programie POIG, świadczą o tym, iż istnieje odpowiednio dużo 
zweryfikowanych informacji, które należy wprowadzić do dokumentu [21]. Do naj-
ważniejszych zmian zalicza się:

– uściślenie zapisów dotyczących kryteriów oceny wpływu drgań na ludzi 
w budynkach (analiza wartości RMS w podanych pasmach częstotliwości, 
wykorzystanie wskaźników WODL w ocenach porównawczych itp.),

– tworzenie i wykorzystanie bazy danych pomiarowych,
– uwzględnienie w ocenach czasu narażenia wibracyjnego,
– podanie procedur oraz działań kierunkowych prowadzących do redukcji nad-

miernych drgań.
W celu dostosowania nowelizowanej normy do wymagań podanych w nowej 

wersji normy ISO konieczne będzie również podanie dwóch pozostałych parame-
trów oceny (wartość skorygowana i dawka wibracji) oraz wskazanie, w jakich wa-
runkach i w jaki sposób można je wykorzystać.

Najważniejsze jest jednak to, że rezultaty dotychczasowych badań zostały ujęte 
w literaturze [13]. Autorzy opracowań diagnostycznych i projektowych mogą je za-
tem poznać i stosować.

4. Kształtowanie bazy danych pomiarowych (BDP)

Wykorzystanie norm [20, 21] wymaga dysponowania danymi o występujących 
albo prognozowanych parametrach drgań. W diagnozach można te informacje po-
zyskać jako wynik pomiarów wykonanych na obiekcie istniejącym przy eksploato-
wanym źródle drgań. Jednak w procedurze prognozowania wpływów dynamicznych 
na obiekty odbierające drgania istotną rolę odgrywają dane o oddziaływaniu progno-
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zowanego źródła drgań na otoczenie. W przypadku drgań pochodzenia komunika-
cyjnego albo wywołanych robotami drogowymi nie ma jeszcze ujęć modelowych, 
które pozwoliłyby na analityczne wyznaczenie prognozowanych parametrów drgań 
obiektu odbierającego drgania w zależności od wielkości charakteryzujących źró-
dła drgań i drogę ich propagacji. W takich sytuacjach należy skorzystać z wyników 
otrzymanych podczas wcześniejszych pomiarów dynamicznych. Wyniki te tworzą 
zbiór nazwany Bazą Danych Pomiarowych (BDP). Temat ten jest ważny ze względu 
na poruszane w pracy zagadnienia.

Baza Danych Pomiarowych zawiera wyniki pomiarów i analiz pozyskane z opra-
cowań diagnostycznych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji dróg, oraz wy-
niki badań wykonanych na specjalnych poligonach badawczych. W celu zapewnie-
nia możliwości wykorzystania w prognozowaniu danych zawartych w BDP, należy 
w opisie wibrogramów umieszczać również informacje o:

– źródle drgań, którego oddziaływanie na obiekt było przedmiotem pomiaru,
– drodze propagacji drgań od źródła do obiektu odbierającego drgania,
– obiekcie odbierającym drgania i o jego stanie technicznym,
– przyjętym kryterium oceny wpływu drgań na obiekt odbierający drgania,
– przyjętych punktach pomiarowych i ich oznaczeniach,
– wyznaczonych (doświadczalnie) wartościach parametrów opisujących reak-

cję obiektu odbierającego drgania,
– ocenie wpływu drgań na obiekt odbierający drgania (z wykorzystaniem przy-

jętego kryterium oceny).
Podczas realizacji opisywanego tematu badawczego oraz wielu opracowań dia-

gnostycznych prowadzonych w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki Kra-
kowskiej powstał dość obszerny zbiór danych, który – wraz z danymi pozyskanymi 
wcześniej – tworzy rozbudowaną BDP. W celu skonstruowania BDP gromadzone są 
oddzielnie – w odniesieniu do każdego rodzaju działań dynamicznych (tzn. drgań 
generowanych podczas budowy oraz drgań generowanych w czasie eksploatacji 
dróg kołowych i szynowych) – wyniki pomiarów, odpowiednio opisane i skatalogo-
wane. Taka formuła zbioru ułatwia odnajdywanie informacji potrzebnych do opra-
cowania prognozy konkretnej sytuacji projektowej. Prognozy takie wykonywane są 
w odniesieniu do wpływu drgań na budynki (zastosowanie normy [20]) i na ludzi 
w budynkach (zastosowanie normy [21]).

5. Podsumowanie

Normy [20, 21] są z powodzeniem wykorzystywane od prawie trzydziestu lat. 
Wymagają jednak nowelizacji, co wynika przede wszystkim z potrzeby uwzględnie-
nia doświadczeń zebranych z okresu ich stosowania, nowych narzędzi stosowanych 
w obliczeniach i pomiarach dynamicznych oraz z konieczności wprowadzenia do-
datkowych uściśleń.
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Nowe wymagania zapisane w dokumentach dotyczących ochrony środowiska 
również wpływają na konieczność znowelizowania wspomnianych norm. Narusze-
nie wymagań co do zapewnienia ludziom niezbędnego komfortu wibracyjnego pro-
wadzi do ograniczenia możliwości korzystania z pomieszczeń lub do wyłączenia 
pomieszczeń z użytkowania. To zaś wymusza u służb technicznych podjęcie decyzji 
podobnych do tych, jakie muszą zostać podjęte w przypadku awarii konstrukcji bu-
dynku albo w sytuacji zagrożenia przedawaryjnego. W celu uniknięcia takich sy-
tuacji już w fazie projektowania budynków zlokalizowanych w bezpośrednim są-
siedztwie występowania źródeł drgań należy uwzględnić wpływ drgań na komfort 
wibracyjny ludzi, którzy będą przebywać w tych budynkach. Dlatego w realizowa-
nym grancie POIG podjęto temat badawczy PT1.7 pt. „Metody oceny i zapewnienia 
komfortu ludziom przebywającym w budynkach narażonym na wpływ drgań”. Wy-
niki badań i analiz uzyskiwane podczas realizacji tego zagadnienia są przedstawiane 
na konferencjach i w publikacjach. Wzbudzają zainteresowanie wielu inwestorów 
i projektantów dróg oraz budynków zlokalizowanych w ich sąsiedztwie. Zanim zo-
staną wprowadzone do znowelizowanych norm, zaleca się, aby stosować je zgodnie 
z decyzją władz samorządowych (które mogą wpisać je do treści uchwał w sprawie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [23]).

Na zakończenie trzeba zaznaczyć, iż stosując opracowaną metodykę pomiarowo-
-interpretacyjną, korzysta się z wyników pomiarów drgań, które następnie doprowa-
dza się do wielkości stosowanych w ocenie narażenia na wibracje budynków i ludzi 
w budynkach. Wyniki pomiarów wykorzystuje się podczas realizacji zadań diagno-
stycznych i projektowania. Okazuje się jednak, iż często takie pomiary wykonywane 
są przez jednostki niedysponujące odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą, 
oraz naruszające warunki co do metod analizy i oceny drgań. Jednostki te zatem nie 
spełniają kryteriów jakości. Zasada najniższej ceny za usługę stosowana bezkrytycz-
nie w procedurach przetargowych, bez gwarancji zapewnienia odpowiedniej jakości 
prac powoduje, że to właśnie te jednostki wygrywają przetargi na wykonanie takich 
zadań. W celu uniknięcia podobnych sytuacji celowe jest uwzględnienie w wymaga-
niach przetargowych żądania, aby zleceniobiorca stosował w pomiarach procedury 
zapewnienia odpowiedniej jakości. Najlepszy tego sprawdzian stanowi legitymowa-
nie się przez zespół badawczy akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Akredy-
tacja ta powinna odnosić się do konkretnego zakresu, to znaczy oceny wpływu drgań 
na budynki i ludzi przebywających w budynkach.

Niniejsza praca została opracowana w ramach realizacji Projektu „Innowacyj-
ne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów bu-
dowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” 
(temat PT1.7), współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.
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EWOLUCJA CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH 
DREWNIANEJ KONSTRUKCJI RAMOWEJ 
PODDANEJ WPŁYWOM SEJSMICZNYM

THE EVOLUTION OF NATURAL VIBRATION 
FREQUENCIES OF WOODEN FRAME STRUCTURE 

SUBJECTED TO THE INFLUENCE OF SEISMIC

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wstępne wyniki dynamicznych badań drewnianej konstrukcji ra-
mowej poddanej serii wymuszeń sejsmicznych o narastającej intensywności na stole wstrzą-
sowym Uniwersytetu w Bristolu (Earthquake Engineering Research Centre, University of  
Bristol). Celem badań była analiza zmian własności dynamicznych drewnianej konstrukcji ra-
mowej przy jej narastających uszkodzeniach. W pracy przedstawiono ewolucję częstości drgań 
własnych konstrukcji ramowej spowodowanej zmianami w jej sztywnościach.

Słowa kluczowe: konstrukcja drewniana, częstość drgań własnych, wpływy sejsmiczne, 
transmitancja, stół wstrząsowy.

A b s t r a c t

In the paper initial results of dynamic tests of timber frame structure were presented. The 
frame structure was put to the series of tests of seismic excitations with increasing intensities. 
The main goal of the experiment, performed at the Earthquake Engineering Research Centre, 
University of Bristol, was to observe changes in dynamic properties of the wooden frame with 
increasing cumulation of damages. The evolution of natural frequencies of the frame caused by 
changes in its stiffness is reported.

Keywords: timber structure, natural frequencies, seismic loads, transfer function, shacking 
table
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Oznaczenia

H( f )  – funkcja przenoszenia
GX( f ) – widmowa gęstość mocy (PSD)
GX–A( f ) – wzajemna, widmowa gęstość mocy (CPSD)

1. Wprowadzenie

Badania odpowiedzi sejsmicznej na stole wstrząsowym typowych konstrukcji 
budowlanych, takich jak elementy żelbetowe i murowe, stwarzają trudności z mo-
delowaniem tak wielkich i ciężkich obiektów (np. problemy ze zmianą skali itp.) 
[7, 8, 9].

Badania konstrukcji drewnianych na stołach wstrząsowych są ułatwione ze 
względu na ich zdecydowanie mniejszą masę. Jednak analiza odpowiedzi konstruk-
cji drewnianych na wymuszenia sejsmiczne od wielu lat stanowi problem badaw-
czy. Przy modelowaniu pojawiają się inne trudności, związane przede wszystkim 
z charakterem samego materiału konstrukcyjnego, jakim jest drewno. Specyfika 
konstrukcji drewnianych spowodowana trudnościami w kształtowaniu sztywnych 
węzłów powoduje, że jesteśmy zmuszeni do wytwarzania złożonych połączeń 
z użyciem stali i dodatkowych materiałów kompozytowych (np. włókien szklanych, 
węglowych, żywic itp.) [3, 4, 5, 6].

W roku 2011 w ramach programu badawczego Unii Europejskiej SERIES 
(7. Program Ramowy UE) przeprowadzono dwa eksperymenty na ramowych kon-
strukcjach drewnianych (jedno- i trójkondygnacyjnej), których głównym celem było 
przeanalizowanie zachowania się konstrukcji drewnianej o wzmocnionych węzłach 
na wymuszenie sejsmiczne (rys. 1). Testy sejsmiczne polegały na realizacji wymu-
szenia sejsmicznego o wzrastającej intensywności. Podczas kolejnych wymuszeń 
dochodziło do coraz większych uszkodzeń, a tym samym do zmian częstości drgań 
własnych.

Celem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest opis eksperymentu oraz 
analiza zmian częstości drgań własnych.

2. Opis konstrukcji i eksperymentu

Słupy i belki ramy wykonano z drewna klejonego świerkowego, zaś płyty stro-
powe z podwójnej sklejki 2 × 25 mm. Ramę dociążono masami skupionymi (w oko-
licach słupa C1 i C3), co pozwoliło na otrzymanie właściwej dynamicznej pracy 
konstrukcji – przez odseparowanie pierwszej i drugiej częstości drgań własnych.  
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Rys. 1. Widok trójkondygnacyjnej konstrukcji ramowej na stole wstrząsowym. ST – stół wstrząsowy, 
B – konstrukcja wsporcza dla potencjometrycznych czujników przemieszczeń, C1–C4 – 
numery słupów, D1–D3 – poziomy konstrukcji, E – wspornik, M – masa skupiona, a – granica 

wzmocnienia włóknami szklanymi połączenia belka–słup

W okolicach słupa C1 na pierwszym poziomie umieszczono pięć ołowianych blo-
ków (o łącznej masie 125 kg). Natomiast w okolicach słupa C3 na każdym poziomie 
przytwierdzono po cztery bloki (100 kg). Kolejny ołowiany blok (25 kg) zamoco-
wano na wspornikach pierwszego poziomu (por. szczegół M na rys. 1 lub m1 na 
rys. 2 i 3). Przyczyną umieszczenia masy na wspornikach było uzyskanie momentu 
zginającego, symulującego istnienie kolejnych segmentów ramy.

Połączenia słupów z belkami (rys. 1), a także słupów z płytą stołu wstrząsowego 
wykonano z wykorzystaniem blach stalowych, przykręconych do słupów za pomocą 
śrub, a belek – wkrętami do drewna. Połączenie belki z węzłem wykonano w sposób 
widelcowy, ze wzmocnieniem włóknami szklanymi i żywicą pęczniejącą (wewnątrz 
połączenia). Węzły zaprojektowano tak, aby zminimalizować odkształcenia trwałe 
węzłów po każdym, sztucznie wygenerowanym wymuszeniu sejsmicznym.

Model badanej ramy został poddany serii wymuszeń dynamicznych na stole wstrzą-
sowym. Podczas eksperymentu wykorzystano następujące urządzenia pomiarowe:

Akcelerometry, przymocowane do dwóch prostopadłych belek, mierzące przyspie-
szenia w poziomej płaszczyźnie. Na środku każdej kondygnacji oraz na środku stołu 
wstrząsowego przymocowano ortogonalnie po trzy czujniki przyspieszeń (rys. 4).
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Potencjometryczne czujniki przemieszczeń wykorzystano do mierzenia prze-
mieszczeń belek pierwszej kondygnacji względem stołu wstrząsowego (konstrukcji 
wsporczej), por. szczegół B (rys. 1). Dzięki czujnikom przytwierdzonym do belek 
i słupów pod kątem 45° możliwe jest wyznaczenie zmiany kąta obrotu między nimi.

Tensometry zamontowano na słupie C1 oraz na sąsiadujących z nim belkach.
Testy sejsmiczne rejestrowały dwie szybkie kamery CCD. Zastosowanie tej 

metody pomiarowej pozwoliło na zarejestrowanie bezwzględnych przemieszczeń 
trzech punktów ramy, niezależnie w dwóch kierunkach.

Niezależny od pozostałego systemu pomiarowego akcelerometr trójosiowy typu 
MEMS, przymocowany na szczycie konstrukcji, posłużył szybkiej identyfikacji 
okresów drgań własnych, na bieżąco w czasie trwania eksperymentów.

Rys. 2. Rozmieszczenie mas skupionych na pierwszym poziomie konstrukcji
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W ramach eksperymentu przed zasadniczą serią testów sejsmicznych wyko-
nano serię testów diagnostycznych służących analizie drgań swobodnych w sta-
nie nieuszkodzonym. Pierwsze dwa – test uderzeniowy (impact test) oraz test  
snapback-pullover, wykonano w „zaparkowanej” pozycji stołu wstrząsowego, 
w celu wyeliminowania interakcji układu rama–stół. Test uderzeniowy przeprowa-
dzono z użyciem drewnianej belki podwieszonej do suwnicy, którą uderzano w ramę 
na wysokości drugiej kondygnacji. Snapback-pullover natomiast polegał na nacią-
gnięciu konstrukcji na wysokości trzeciej kondygnacji, na kierunku Y, do osiągnię-
cia siły 2300 N. Następnie za pomocą elektromagnesu zwolniono naciąg, rejestrując 
drgania swobodne konstrukcji. Kolejne testy diagnostyczne przeprowadzono w po-
zycji roboczej stołu wstrząsowego. W pierwszym teście realizowano przebieg drgań 

Rys. 3. Rozmieszczenie mas skupionych na drugim i trzecim poziomie konstrukcji
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białego szumu na różnych kierunkach. W kolejnym wykonano testy harmoniczne 
sweep sine, o zmiennej częstotliwości – od 1 Hz do 40 Hz.

Zasadniczą serię eksperymentów stanowiła seria wymuszeń sejsmicznych 
z wykorzystaniem sztucznie wygenerowanego zapisu trzęsienia ziemi. Seria wy-
muszeń miała narastającą amplitudę, w zakresie od 0,1 g do 2,0 g (tab. 1). Po każdym 
teście sejsmicznym wykonywano badania diagnostyczne z zastosowaniem słabego 
wymuszenia białym szumem, co pozwoliło na obserwację zmian właściwości dy-
namicznych analizowanej konstrukcji, wywołanych kumulującymi się uszkodzeni-
ami. Szczegółowy opis konstrukcji oraz procedur testowych, zestawionych w tabe-
li 1, przedstawiono w [1, 2].

Tabela 1

Zestawienie wykonanych eksperymentów na stole wstrząsowym

Nr Typ wymuszenia Symbol 
testu

Poziom wymuszenia
PGA/RMS/amplituda

Kierunek 
wymuszenia

1 wymuszenie impulsowe 
(impact test)

– – X

2 – – Y

3
obciążenie statyczne
(static load)

L1 brak dodatkowej masy –

4 L2 150 kg na 1 poziomie 
(przy słupie 1) –

5 test drgań swobodnych 
(snapback-pullover) P1 2300 N Y

6 biały szum
(white noise)

N1 ~0,1 g (RMS) X

7 N2 ~0,1 g (RMS) Y

8 biały szum N3 ~0,1 g (RMS) X + Y

9
test harmoniczny
(sweep sine)

S1 ~0,1 g (amplituda) X

10 S2 ~0,03 g (amplituda) X

11 S3 ~0,03 g (amplituda) Y

12 pierwszy test sejsmiczny T1 ~0,1 g/0,02 g* (PGA) X + Y + Z

13 biały szum N4 ~0,1 g (RMS) X + Y

14 drugi test sejsmiczny T2 ~0,3 g/0,06 g* (PGA) X + Y + Z

15 biały szum N5 ~0,1 g (RMS) X + Y

16 trzeci test sejsmiczny T3 ~0,5 g/0,1 g* (PGA) X + Y + Z

17 biały szum N6 ~0,1 g (RMS) X + Y

18 czwarty test sejsmiczny T4 ~1,0 g/0,2 g* (PGA) X + Y + Z

19 biały szum N7 ~0,1 g (RMS) X + Y

20 piąty test sejsmiczny T5 ~2,0 g (PGA) X + Y
* wymuszenie pionowe Z



29

3. Ewolucja właściwości dynamicznych wraz z rozwojem 
uszkodzeń ramy

Narzędziem pozwalającym przeanalizować zmianę odpowiedzi układu na wy-
muszenia dynamiczne jest funkcja przenoszenia (transmitancja), którą oblicza się 
jako stosunek łącznej gęstości widmowej wymuszenia i odpowiedzi konstrukcji  
(GX-A) do gęstości widmowej wymuszenia (GX), podczas testowych wymuszeń bia-
łym szumem. Można ją wyrazić zależnością:

  (1)

Jako dane wejściowe do określenia GX( f ) wybrano odczyty z dwóch akcelero-
metrów zamontowanych na stole wstrząsowym, ch19 (na kierunku X ) i ch20 (na 
kierunku Y ).

Z kolei do wyznaczenia CPSD wykorzystano odczyty przyspieszeń z czujników, 
odpowiednio ch40 (na kierunku X ) i ch41 (na kierunku Y ) (rys. 4). Wybór tych 
punktów został podyktowany potrzebą otrzymania możliwie wyraźnie odseparowa-
nych pierwszej i drugiej częstotliwości własnej.

Obliczenia wykonano za pomocą pakietu MATLAB dla sygnałów otrzymanych 
z wymuszenia konstrukcji białym szumem (odpowiednio N3, N4, N5, N6, N7 – 
tab. 1). Otrzymane wykresy funkcji przenoszenia konstrukcji nieuszkodzonej i po 
przeprowadzeniu czwartego testu sejsmicznego (1 g) przedstawiono na rysunkach 
5 i 6 (dla pary czujników ch19, ch40 ustawionych na kierunku X ) oraz na rys. 7 
i 8 (dla pary czujników ch20, ch41 ustawionych na kierunku Y ). Na wykresie 9 
zobrazowano zmiany pierwszych czterech częstości drgań własnych w miarę postę-
pu eksperymentu, przy czym test N3 wykonano na konstrukcji jeszcze niepoddanej 
wymuszeniom sejsmicznym. Funkcje przenoszenia obliczono dla pary czujników 
ch19 i ch40 zamieszczonych na kierunku X. Jak można zaobserwować na rysunkach 
7 i 8, częstotliwości na kierunku Y są do siebie zbliżone, a zatem wykres ewolucji 
częstości własnych na tym kierunku będzie podobny.

4. Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnej identyfikacji zmian w funkcji 
przenoszenia, spowodowanych uszkodzeniami wielokondygnacyjnej ramy drewnia-
nej ze wzmocnionymi węzłami. Rama została poddana serii narastających wymu-
szeń na stole wstrząsowym.

H f
G f
G f
X A

X
( ) = ( )

( )
−
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Rys. 4. Wizualizacja ramy wraz z zaznaczonymi akcelerometrami (chxx)
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Rys. 7. Funkcja przenoszenia dla czujników ch20 i ch41, na kieunku Y (test N3)

Rys. 5. Funkcja przenoszenia dla czujników ch19 i ch40, na kieunku X (test N3)

Rys. 6. Funkcja przenoszenia dla czujników ch19 i ch40, na kieunku X (test N7)
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Rys. 9. Wykres ewolucji częstości drgań własnych dla czujników ch19 i ch40 na kierunku X

Z przeprowadzonej analizy ewolucji częstości własnych wynika, że konstrukcja 
drewniana, z węzłami skonstruowanymi jak w opisie w punkcie 2, wykazuje ten-
dencję do przystosowania się do przyłożonych wymuszeń. Rysunek 9 przedstawia 
ustabilizowanie się zmian częstotliwości, co może świadczyć o braku narastania 
trwałych uszkodzeń w węzłach i elementach nośnych (aż do wymuszenia sejsmicz-
nego o amplitudzie 1 g). Pierwotny, względnie duży skok wartości może być spo-
wodowany domknięciem się luzów w połączeniach, szczególnie w stopach słupów. 
Potwierdzenie tych spostrzeżeń stanowi analiza trwałych odkształceń węzłowych, 
co planuje się w kolejnym etapie badań.

Rys. 8. Funkcja przenoszenia dla czujników ch20 i ch41, na kieunku Y (test N7)
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DANIEL BURKACKI, ROBERT JANKOWSKI

BADANIA EKSPERYMENTALNE MODELU 
ZBIORNIKA STALOWEGO PODDANEGO 

WSTRZĄSOM GÓRNICZYM I SEJSMICZNYM

EXPERIMENTAL STUDY OF THE STEEL TANK MODEL 
UNDER MINING TREMORS AND EARTHQUAKES 

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych dotyczących 
odporności na wstrząsy górnicze i trzęsienia ziemi konstrukcji stalowych zbiorników walcowych. 
Badania przeprowadzono na stole sejsmicznym, poddając wymuszeniom dynamicznym model 
zbiornika przy różnym poziomie wypełnienia wodą. Wyniki badań wskazują, iż poziom 
wypełnienia ma istotny wpływ na zachowanie się zbiornika. Zauważono, iż wypełnianie 
zbiornika prowadzi początkowo do spadku wartości ekstremalnych przyspieszeń, jednak po 
przekroczeniu pewnego poziomu wody ta prawidłowość ulega odwróceniu. Stwierdzono 
również, iż wstrząsy górnicze mogą być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne niż 
wstrząsy sejsmiczne – ze względu na wyższe wartości dominujących częstotliwości.

Słowa kluczowe: stalowy zbiornik walcowy, badania eksperymentalne, stół sejsmiczny

A b s t r a c t

The aim of present paper is to show the results of experimental study focused on the response of 
cylindrical steel tanks under mining tremors and earthquakes. The investigation was conducted 
on a shaking table and the steel tank model with different level of water filling was subjected 
to dynamic excitations. The results of the study indicate that the level of liquid is essential for 
the behaviour of the structure. They indicate that filling the tank leads initially to reduction in 
values of structural accelerations; however beyond a certain level of water this regularity is 
inverted. It has also been noticed that mining tremors can be more dangerous than earthquakes 
in some cases because of higher values of dominant frequencies.

Keywords: cylindrical steel tank, experimental study, shaking table



36

1. Wprowadzenie

Stalowe zbiorniki walcowe to konstrukcje często stosowane na świecie do ma-
gazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Kluczową rolę od-
grywa zatem ich bezpieczeństwo i niezawodność. Jakiekolwiek uszkodzenia mogą 
prowadzić do poważnych konsekwencji. Trzęsienia ziemi zalicza się do jednych 
z najbardziej niebezpiecznych, a zarazem najmniej przewidywalnych zjawisk natu-
ralnych, jakie mogą oddziaływać na tego typu konstrukcje [1]. Z drugiej strony ru-
chy podłoża związane z wstrząsami górniczymi są uznawane za mniej groźne z tego 
względu, iż osiągają niższe poziomy wartości przyspieszeń. Przeprowadzono dużą 
liczbę badań numerycznych zachowania się różnych typów zbiorników stalowych 
poddanych trzęsieniom ziemi [1–3]), podczas gdy wyniki badań eksperymentalnych 
są dość ograniczone [1, 2]. Natomiast oddziaływania wstrząsów górniczych na kon-
strukcje zbiorników nie zostały dotychczas dokładnie i kompleksowo przeanalizo-
wane, chociaż zagadnienie to pojawiało się w dyskusjach na cyklicznych sympoz-
jach „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle” [4].

Na terenie Polski takie konstrukcje nie są projektowane ze względu na obciążenia 
związane z wymuszeniami sejsmicznymi, a w przypadku obciążeń wynikających 
bezpośrednio z działalności górniczej człowieka podane są ogólne wytyczne [5, 6]. 
Zdecydowana większość terenu naszego kraju to obszar o małej bądź pomijalnie 
małej aktywności sejsmicznej. Niemniej jednak na przestrzeni dziejów odnotowa-
no wiele trzęsień ziemi, które spowodowały uszkodzenia konstrukcji budowlanych. 
Przykładem mogą być ostatnie trzęsienia w północno-wschodniej Polsce [7], a także 
na Podhalu [8]. Ponadto na obszarach LGOM, GZW oraz w rejonie kopalni „Bełcha-
tów” występują wstrząsy górnicze związane z działalnością wydobywczą. Wstrząsy 
te mają inną charakterystykę niż trzęsienia ziemi [6, 9], ale również mogą prowadzić 
do uszkodzeń konstrukcji budowlanych.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymen-
talnych zachowania się stalowych zbiorników walcowych poddanych różnym 
wymuszeniom dynamicznym przeprowadzonych na stole sejsmicznym. W bada-
niach szczególną uwagę zwrócono na trzęsienia ziemi oraz na wstrząsy górnicze 
mogące wystąpić na obszarze Polski. Ponadto uwzględniono różne poziomy wy-
pełnienia cieczą modelu doświadczalnego (zbiornik pusty, częściowo wypełniony 
oraz pełny).

2. Model doświadczalny zbiornika

Na potrzeby przeprowadzonych badań przygotowano model doświadczalny –
zbiornik z dachem stałym. Model badawczy odwzorowuje – w skali 1 : 22,69 (rys. 1) 
– zbiornik o pojemności 10 000 m3 zlokalizowany w bazie paliw w Koluszkach.
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Średnica modelu jest równa 1,25 m, a wysokość wynosi 0,84 m. Pusty zbiornik 
waży 71,4 kg, zaś przy pełnym dopuszczalnym wypełnieniu jego masa wzrasta do 
922 kg. Grubości blach dna, płaszcza i dachu wynoszą odpowiednio: 3 mm, 1,2 mm 
oraz 1,2 mm. Model wykonano ze stali nierdzewnej. Został on zamocowany do plat-
formy stołu sejsmicznego za pomocą czternastu śrub M10. Parametry dynamicz-
ne modelu (dla różnych poziomów wypełnienia) wyznaczono na podstawie badań 
eksperymentalnych, poddając konstrukcję wymuszeniom harmonicznym o zmiennej 
częstotliwości – sweep-sine [10].

Rys. 1. Stanowisko badawcze

Rozmieszczenie
akceleratorów

Rozmieszczenie
tensometrów

Rozmieszczenie
tensometrów
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3. Program badań i aparatura pomiarowa

Badania eksperymentalne przeprowadzono na stole sejsmicznym znajdującym 
się na terenie Politechniki Gdańskiej. Stół posiada możliwość jednokierunkowego 
ruchu, a jego platforma o wymiarach 2,0 × 2,0 m umożliwia testowanie modeli kon-
strukcji o maksymalnej masie do 1000 kg. Ponieważ model stalowego zbiornika 
walcowego jest konstrukcją symetryczną, wymuszenia dynamiczne zostały wyko-
nane tylko dla jednego kierunku, zgodnego z ruchem platformy stołu sejsmicznego. 
W badaniach rozpatrzono cztery warianty wypełnienia wodą:

a) pusty zbiornik,
b) zbiornik wypełniony wodą do jednej trzeciej dopuszczalnej wysokości (231 

mm słupa wody),
c) zbiornik wypełniony wodą do dwóch trzecich dopuszczalnej wysokości (462 

mm słupa wody),
d) zbiornik wypełniony wodą do poziomu dopuszczalnego wypełnienia (693 

mm słupa wody).
Badania przeprowadzono dla następujących przykładowych wymuszeń dyna-

micznych:
a) wstrząsy górnicze:

– Polkowice (2.02.2001) – składowa EW, maksymalna wartość przyspiesze-
nia: 0,503 m/s2,

– Polkowice (20.02.2002) – składowa NS, maksymalna wartość przyspie-
szenia: 1,634 m/s2,

b) trzęsienia ziemi:
– Suwałki (21.09.2004) – składowa NS, maksymalna wartość przyspiesze-

nia: 0,093 m/s2,
– El Centro (18.05.1940) – składowa NS, maksymalna wartość przyspiesze-

nia: 3,402 m/s2.
Zgodnie z zasadami podobieństwa modelowego stosowanymi przy badaniach 

eksperymentalnych modeli konstrukcji budowlanych na stole sejsmicznym prze-
skalowano oś czasu przebiegów czasowych, stosując współczynnik wyznaczony ze 
wzoru [1]:

  (1)

gdzie:
 S  –  wartość skali modelu w stosunku do obiektu rzeczywistego (S = 22,69).

Aparatura pomiarowa, która została wykorzystana w badaniach przyspieszeń, 
składała się z następujących elementów:

λT S
=

1
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a) pięć jednoosiowych czujników przyspieszeń z mechanicznym ograniczeniem 
częstotliwości do 4 kHz,

b) dwunastokanałowy wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym 100 Hz (pięć 
kanałów aktywnych),

c) analogowo-cyfrowa karta pomiarowa,
d) komputer do rejestracji pomiarów.
Pomiar przyspieszeń odbywał się jednocześnie w pięciu punktach. Cztery z ak-

celerometrów rozmieszczono na konstrukcji modelu doświadczalnego, natomiast je-
den zamocowano bezpośrednio do platformy stołu sejsmicznego. Lokalizację czuj-
ników przyspieszeń przedstawiono na rysunku 1.

Na potrzeby badań naprężeń wykorzystano aparaturę pomiarową, w skład której 
wchodziło:

a) czternaście aktywnych jednokierunkowych tensometrów,
b) czternaście jednokierunkowych tensometrów kompensacyjnych,
c) sześćdziesięcioczterokanałowy tensometryczny system pomiarowy (wyko-

rzystano czternaście kanałów),
d) komputer do rejestracji pomiarów.
Pomiar odkształceń prowadzono jednocześnie w czternastu punktach. Dwa ten-

sometry zlokalizowano na dachu modelu (do naprężeń radialnych), natomiast dwa-
naście tensometrów zamocowano do płaszcza zbiornika (połowa z nich odpowiadała 
za pomiar naprężeń pionowych, a pozostała część za naprężenia obwodowe). Loka-
lizacja tensometrów została przedstawiona na rysunku 1. Do przeliczenia odkształ-
ceń na naprężenia w punktach pomiarowych przyjęto moduł sprężystości dla stali 
z grupy Cr–Ni o wartości E = 200 GPa (zgodnie z informacją od producenta).

4. Pomiary przyspieszeń i naprężeń

Testy pomiarów przyspieszeń prowadzono z częstotliwością próbkowania równą 
1000 Hz z całkowitym czasem równym 20 sekund dla wszystkich wymuszeń. Zare-
jestrowane sygnały zostały poddane przetwarzaniu danych i przeanalizowane w pro-
gramie komputerowym DADISP. Program ten użyto do określenia rodzaju i kolej-
ności cyfrowej filtracji i do synchronizacji z pomiarami naprężeń. Zarejestrowane 
sygnały przyspieszeń zostały poddane cyfrowemu filtrowi FIR (z górnym ogranicze-
niem częstotliwości do 60 Hz i tłumieniem równym 80 dB). Podczas analizy danych 
w programie DADISP dla każdego punktu pomiarowego otrzymano dynamiczne 
charakterystyki amplitudy przyspieszeń z ekstremalnymi wartościami w dziedzinie 
czasu.

Testy pomiarów naprężeń prowadzono z częstotliwością próbkowania równą 
400 Hz z całkowitym czasem równym 20 sekund dla wszystkich wymuszeń. Wstęp-
ne przetwarzanie danych wykonano za pomocą metody analogicznie do pomiarów 
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przyspieszeń. Zarejestrowane sygnały naprężeń zostały poddane cyfrowemu filtro-
wi FIR (z dolnym ograniczeniem częstotliwości do 0,3 Hz i tłumieniem równym 
80 dB). Podczas analizy danych w programie DADISP dla każdego punktu pomiaro-
wego otrzymano dynamiczne charakterystyki amplitudy naprężeń z ekstremalnymi 
wartościami w dziedzinie czasu.

5. Wyniki badań eksperymentalnych

Z badań eksperymentalnych otrzymano znaczną ilość wyników dla różnych 
stanów wypełnienia wodą. Przykładowe wyniki odpowiedzi konstrukcji w postaci 
przebiegów czasowych przyspieszeń dla akcelerometru numer 1 (rys. 1) oraz naprę-
żeń dla czujnika TA5 przedstawiono na rysunkach 2–9. Otrzymane wyniki wska-
zują, że wypełnienie zbiornika wodą prowadzi początkowo do redukcji wartości 
przyspieszeń konstrukcji (tłumiące działanie cieczy [10]). Jednak po przekroczeniu 
pewnego poziomu wypełnienia wodą prawidłowość ta ulega odwróceniu i wartości 
przyspieszeń rosną (efekt zwiększania masy). Przykładowo dla wstrząsu górniczego 
w Polkowicach z 2001 roku (rys. 2) wartość ekstremalna przyspieszenia początko-
wo spada aż o 37,4%, a następnie wzrasta o 9,7% przez napełnienie modelu odpo-
wiednio do poziomu 231 mm oraz 693 mm słupa wody. Podobnie wygląda sytuacja 
w przypadku odpowiedzi na wstrząsy sejsmiczne. Dla trzęsienia ziemi w El Centro 
(rys. 5) wartość ekstremalna przyspieszenia początkowo spada o 8,6%, a następnie 
wzrasta o 19,5% przez napełnienie modelu odpowiednio do poziomu 231 mm oraz 
693 mm słupa wody.

Ponadto warto zwrócić uwagę, iż dla wstrząsu górniczego w Polkowicach 
z 2001 roku ekstremalne przyspieszenie odpowiedzi zbiornika waha się między 
2,263 a 3,617 m/s2 (dla różnych poziomów wypełnienia), podczas gdy ekstremalna 
wartość przyspieszenia przebiegu czasowego wstrząsu wynosi zaledwie 0,503 m/s2. 
Wynika to głównie z faktu generowania wyższych częstotliwości przy typowych 
wstrząsach górniczych, w przeciwieństwie do trzęsień ziemi (a także do nietypowe-
go wstrząsu w Polkowicach z 2002 roku [11], co jest bliższe częstotliwościom drgań 
własnych zbiorników [10]).

Z rysunków 6–9 wynika także, iż analizowane wstrząsy górnicze oraz trzęsie-
nia ziemi, pomimo relatywnie wysokich poziomów przyspieszeń odpowiedzi, nie 
powodują dużych wartości naprężeń w konstrukcji zbiornika. Dla tensometru TA5, 
zlokalizowanego w połowie wysokości (rys. 1), ekstremalne naprężenia osiągają za-
ledwie poziom 2,47 MPa (dla zbiornika w pełni wypełnionego; podczas trzęsienia 
ziemi w El Centro). W przypadku pozostałych tensometrów poziom ten jest jeszcze 
niższy. Wyniki wskazują ponadto, iż nie istnieją istotne różnice w poziomach na-
prężeń dla zbiornika pustego oraz wypełnionego do 1/3 dopuszczalnej wysokości. 
Z drugiej strony można zaobserwować, iż poziom naprężeń wyraźnie rośnie przy 
maksymalnym wypełnieniu zbiornika wodą.
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Rys. 2. Przebiegi czasowe przyspieszeń dla wstrząsu górniczego w Polkowicach w 2001 roku

W przypadku trzęsienia ziemi w El Centro ekstremalna wartość naprężenia 
wzrasta aż o 2644% w stosunku do wartości zarejestrowanej dla zbiornika pustego  
(rys. 9).
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Rys. 3. Przebiegi czasowe przyspieszeń dla wstrząsu górniczego w Polkowicach w 2002 roku



43

Rys. 4. Przebiegi czasowe przyspieszeń dla trzęsienia ziemi w Suwałkach
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Rys. 5. Przebiegi czasowe przyspieszeń dla trzęsienia ziemi w El Centro
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Rys. 6. Przebiegi czasowe naprężeń dla wstrząsu górniczego w Polkowicach w 2001 roku
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Rys. 7. Przebiegi czasowe naprężeń dla wstrząsu górniczego w Polkowicach 2002
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Rys. 8. Przebiegi czasowe naprężeń dla trzęsienia ziemi w Suwałkach
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Rys. 9. Przebiegi czasowe naprężeń dla trzęsienia ziemi w El Centro
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6. Podsumowanie

W niniejszej publikacji opisano badania eksperymentalne związane z zachowa-
niem się modelu stalowego zbiornika walcowego poddanego wstrząsom górniczym 
i wymuszeniom sejsmicznym. Wyniki badań przeprowadzonych na stole sejsmicz-
nym potwierdziły, że w analizie konstrukcji istotny jest poziom wypełnienia. Dy-
namiczne zachowanie się obiektów jest różne dla przypadków zbiorników pustych, 
częściowo oraz całkowicie wypełnionych cieczą. Stwierdzono także, że natura wy-
muszeń dynamicznych może wpływać na odpowiedź stalowych zbiorników.

Porównując odpowiedzi przyspieszeń od trzęsień ziemi i typowych wstrząsów 
górniczych, stwierdza się, że to drugie wymuszenie może być w niektórych przy-
padkach bardziej niekorzystne. Otrzymane wyniki wskazują jednak, że pomimo re-
latywnie wysokich poziomów przyspieszeń odpowiedzi, analizowane wymuszenia 
dynamiczne nie powodują dużych wartości naprężeń zagrażających bezpieczeństwu 
konstrukcji.

Należy podkreślić, iż w modelach doświadczalnych wykorzystanych w bada-
niach opisanych w niniejszym artykule nie było możliwe dokładne zeskalowanie 
grubości płaszcza zbiorników. Ograniczenie to wynika z możliwości technologicz-
nych, jakie występują przy wykonywaniu tego typu obiektów, wiąże się z minimal-
ną grubością blachy możliwą do zastosowania [1]. W kolejnym etapie planuje się 
przeprowadzenie dokładnej analizy numerycznej rzeczywistej konstrukcji stalowe-
go zbiornika poddanego wymuszeniom dynamicznym przy różnym poziomie wy-
pełnienia. Kalibracja modelu numerycznego przeprowadzona zostanie na podstawie 
wyników badań eksperymentalnych opisanych w niniejszym artykule.
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TOMASZ FALBORSKI, ROBERT JANKOWSKI

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI 
ELASTOMERU POLIMEROWEGO JAKO MATERIAŁU 
DO REDUKCJI DRGAŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

PODDANYCH OBCIĄŻENIOM SEJSMICZNYM 
I PARASEJSMICZNYM

STUDY ON PROPERTIES OF A SPECIAL POLYMER 
AS A MATERIAL TO REDUCE STRUCTURAL VIBRATIONS 

UNDER SEISMIC AND PARASEISMIC EXCITATIONS

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, przeprowadzonych na 
próbkach wykonanych z elastomeru polimerowego, wykorzystywanego w metodzie złączy podatnych. 
W referacie zaprezentowano wyniki badań statycznych dla ściskania oraz rozciągania, a także rezultaty 
z dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMA), której celem było przedstawienie zmian modułu 
zachowawczego, modułu stratności oraz tangensa kąta przesunięcia fazowego w funkcji temperatury dla 
różnych częstotliwości wymuszenia. Wyniki badań statycznych wskazują na silnie nieliniową naturę bada-
nego materiału. Analiza eksperymentalna wykazała, iż zachowanie polimeru zależy od prędkości obciąże-
nia oraz od poziomu odkształcenia. Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna potwierdziła, iż badany 
materiał charakteryzuje relatywnie wysoka wartość tangensa kąta przesunięcia fazowego, co potwierdza 
dobre właściwości analizowanego polimeru do rozpraszania energii i redukcji drgań budowli podczas wy-
muszeń sejsmicznych i parasejsmicznych.

Słowa kluczowe: kompozyt polimerowy, metoda złączy podatnych, badania DMA

A b s t r a c t

The purpose of the present paper is to show the results of the experimental study on elastomeric composite 
used in the Flexible Joint Method. Static compression and tension tests were performed in order to determine 
the basic mechanical properties of the analyzed material. The dynamic-mechanical analysis (DMA) was 
conducted so as to measure the glass transition temperature of the elastomeric composite and also to 
determine the elastic modulus (storage modulus), viscous modulus (loss modulus) and damping properties 
as a function of temperature. The results obtained from the described experiments exhibit highly non-linear 
behaviour of the analyzed material. A clear correlation between strain rate and stress was observed. On 
the other hand, relatively high value of Tan Delta obtained from the DMA tests confirms its potential to 
suppress structural vibrations induced by seismic and paraseismic loads.

Keywords: polymeric composite, Flexible Joint Method, DMA tests
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1. Wprowadzenie

Ogromny postęp, jaki się dokonał w ostatnich kilkunastu latach w inżynierii poli-
merowej, doprowadził do powstania wielu nowych materiałów, które dzięki swoim 
unikalnym i użytecznym właściwościom znalazły szerokie zastosowanie w wielu 
dziedzinach nauki i przemysłu, między innymi w budownictwie. Polimery konstruk-
cyjne są wykorzystywane przede wszystkim w obiektach budowlanych narażonych 
na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. Dodając do składu polimeru odpowiednie 
składniki, można bowiem uzyskać kompozyt o zwiększonym tłumieniu, co jest nie-
zwykle pożądane w przypadku materiałów wykorzystywanych do redukcji drgań 
konstrukcji podczas wymuszeń dynamicznych [1].

Od kilku lat w metodzie złączy podatnych stosuje się specjalnie przygotowany 
elastomer polimerowy. Metoda ta ma na celu naprawę oraz wzmocnienie konstruk-
cji budowlanych uszkodzonych na skutek obciążeń dynamicznych [2–5]. Wstęp-
ne wyniki badań dotyczące wykorzystania omawianego polimeru w elementach 
wibroizolacji sejsmicznej także potwierdzają efektywność tej metody w redukcji 
drgań konstrukcji budowlanych podczas wymuszeń sejsmicznych i parasejsmicz-
nych [6].

Wspomniany elastomer stanowił już przedmiot eksperymentalnych badań dyna-
micznych, zmierzających między innymi do uzyskania pętli histerezy przy harmo-
nicznym ścinaniu dla różnych częstotliwości wymuszenia oraz przy różnych pozio-
mach odkształcenia [7].

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymental-
nych (statycznych i dynamicznych), przeprowadzonych na próbkach wykonanych 
z analizowanego elastomeru dla szerokiego spektrum temperatur. Aby przedstawić 
zmiany modułu zachowawczego, modułu stratności oraz tangensa kąta przesunięcia 
fazowego [8] w funkcji temperatury dla różnych częstotliwości wymuszeń, przepro-
wadzono dynamiczno-mechaniczną analizę termiczną (DMA).

2. Metoda złączy podatnych

Metoda złączy podatnych polega na wypełnieniu pęknięć w konstrukcjach bu-
dowlanych specjalnie przygotowanym w tym celu kompozytem polimerowym. 
Jest to nowatorska technika naprawy oraz wzmacniania uszkodzonych konstrukcji 
murowych [2–5] (rys. 1). Jej skuteczność wynika z wprowadzenia do uszkodzo-
nego obiektu budowlanego polimerowego złącza naprawczego o większej odpor-
ności na rozciąganie oraz większej odkształcalności i ciągliwości, co wiąże się ze 
zwiększeniem zdolności do przenoszenia obciążeń. Odkształcalność złącza podat-
nego pod obciążeniem zapewnia jednorodny rozkład naprężeń wzdłuż połącze-
nia na całej powierzchni kontaktu, a także wyrównanie deformacji, ograniczając 
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tym samym rozwój koncentracji naprężeń. Ważną cechą metody złączy podatnych 
jest zachowanie w łączonych elementach obiektów budowlanych pierwotnego lub 
nowego stanu naprężenia, powstałego na skutek redystrybucji naprężeń po wy-
stąpieniu uszkodzenia. Zastosowanie złącza podatnego nie wprowadza żadnego 
dodatkowego naprężenia w uszkodzonym obiekcie, które mogłoby doprowadzić 
do powstania nowych uszkodzeń. Efektywność zastosowania tej techniki została 
potwierdzona w trakcie wielu badań laboratoryjnych oraz analiz przeprowadzo-
nych na obiektach budowlanych [4, 5].

Wykorzystywany w metodzie złączy podatnych kompozyt polimerowy swoim 
zachowaniem przypomina elastomer, a dzięki specjalnym dodatkom charakteryzuje 
się dobrymi właściwościami tłumiącymi. Analizowany kompozyt polimerowy jest 
materiałem lepkosprężystym o dużej odporności na starzenie [9]. Materiał wykazuje 
odporność na promieniowanie UV i może być poddawany temperaturom od –40°C 
do +80°C (krótkotrwale nawet do 150°C).

3. Statyczne badania eksperymentalne

W celu określenia podstawowych właściwości statycznych analizowanego ela-
stomeru polimerowego wykonano badania eksperymentalne na maszynie wytrzy-
małościowej Instron 5569. Elementy polimerowe, wykorzystane do badań doświad-
czalnych, sporządzono w formie walców o średnicy oraz wysokości wynoszącej  
d = h = 28 mm. Próbki zostały dodatkowo wyposażone w system mocujący, umoż-
liwiający ich osadzenie w prasie wytrzymałościowej. Polimerowe walce podda-

Rys. 1. Polimerowe złącze podatne wykonane w pękniętym budynku murowanym [1]
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no statycznemu ściskaniu (rys. 2–3) oraz rozciąganiu (rys. 4–5) przy pięciu róż-
nych prędkościach odkształcenia, tj. v1 = 10–1 1/s, v2 = 5 × 10–2 1/s, v3 = 10–2 1/s,  
v4 = 5 × 10–3 1/s, v5 = 10–3 1/s. Próbki zostały obciążane do całkowitego zniszczenia. 
Badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej, tj. T = 20°C. Reprezentacyjne 
wyniki dla ściskania oraz rozciągania, otrzymane w serii badań dla pięciu różnych 
prędkości odkształcenia, zostały zaprezentowane na rysunkach 6–7.

Rys. 2. Statyczna próba ściskania

Rys. 3. Walcowe próbki polimerowe zniszczone w wyniku statycznego ściskania
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Rys. 4. Statyczna próba rozciągania

Rys. 5. Walcowe próbki polimerowe zniszczone w wyniku statycznego rozciągania

Wyniki badań statycznych wskazują na silnie nieliniową naturę badanego mate-
riału. Na podstawie uzyskanych wyników można również stwierdzić wyraźny efekt 
wzmocnienia ściskanych próbek przy wyższych poziomach odkształcenia. Badania 
eksperymentalne wykazały, iż zachowanie polimeru zależy od prędkości obciąże-
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Rys. 7. Wyniki badań dla próbek rozciąganych dla pięciu różnych prędkości odkształcenia
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nia, co jest cechą charakterystyczną materiałów lepkosprężystych – przy większych 
prędkościach obciążenia rośnie wartość naprężenia, niezbędnego do uzyskania tego 
samego poziomu odkształcenia, gdyż przy wysokich prędkościach odkształcenia nie 
występuje relaksacja naprężeń w polimerze.

4. Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna

W celu przedstawienia zmian modułu zachowawczego, modułu stratności oraz 
tangensa kąta przesunięcia fazowego w funkcji temperatury dla różnych często-
tliwości wymuszeń przeprowadzono dynamiczno-mechaniczną analizę termicz-
ną (DMA). Badania zostały przeprowadzone z użyciem aparatu TA Instruments  
Q800 DMA [10], przedstawionym na rysunku 8. Elementy polimerowe wykorzysta-
ne do badań DMA wykonano w formie beleczek o wymiarach l = 60 mm, d = 10 mm, 
 h = 4 mm (rys. 9). Próbki zostały poddane zginaniu jednostronnemu (single cantile-
ver) przy odkształceniu 20 μm i prędkości ogrzewania 3°C/min, w zakresie tempe-
ratur od –100°C do 100°C. Badania przeprowadzono przy czterech różnych często-
tliwościach wymuszenia, tj. f1 = 1 Hz, f2 = 2 Hz, f3 = 5 Hz, f4 = 10 Hz. Jako medium 
chłodzące zastosowano ciekły azot.

Rys. 8. Aparat Q800 w laboratorium Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

Wyniki badań DMA w postaci temperaturowych charakterystyk modułu zacho-
wawczego E′(T), modułu stratności E″(T) oraz tangensa kąta przesunięcia fazo-
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wego tgδ(T), zarejestrowane podczas badań, przedstawiono na rysunkach 10–14. 
Temperatury szklenia (Tg) badanych układów wyznaczono z maksimum na krzy-
wej tgδ(T).

Rys. 9. Próbka polimerowa przygotowana do analizy DMA

Rys. 10. Wyniki badań DMA przy częstotliwości wymuszenia 1 Hz
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Rys. 11. Wyniki badań DMA przy częstotliwości wymuszenia 2 Hz

Rys. 12. Wyniki badań DMA przy częstotliwości wymuszenia 5 Hz
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Rys. 13. Wyniki badań DMA przy częstotliwości wymuszenia 10 Hz

Rys. 14. Porównanie wyników badań DMA przy czterech różnych częstotliwościach wymuszenia
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Wyniki badań DMA analizowanego polimeru są typowe dla tej grupy materia-
łów. Wraz ze wzrostem częstotliwości wymuszenia rośnie temperatura szklenia Tg, 
w której polimer przechodzi ze stanu szklistego (twardego, kruchego) w stan ela-
styczny (sprężysty). Na uwagę zasługuje fakt, iż badany materiał charakteryzuje się 
relatywnie wysoką wartością tangensa kąta przesunięcia fazowego (tgδ = tg(E″/E′) = 
= 2 × ξ, gdzie ξ jest liczbą tłumienia [8]), co potwierdza dobre właściwości tłumią-
ce analizowanego polimeru podczas wymuszeń sejsmicznych i parasejsmicznych, 
w eksploatacyjnym zakresie temperatury od –25°C do 75°C.

6. Podsumowanie

Polimery konstrukcyjne należą do grupy nowych materiałów, które dzięki swo-
im użytecznym właściwościom coraz częściej znajdują zastosowanie w budow-
nictwie. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań ekspery-
mentalnych, przeprowadzonych na próbkach wykonanych z elastomeru polimero-
wego, wykorzystywanego w metodzie złączy podatnych. Polimerowe próbki pod-
dano statycznemu ściskaniu oraz rozciąganiu przy pięciu różnych prędkościach 
odkształcenia. Z kolei zmiany modułu zachowawczego, modułu stratności oraz 
tangensa kąta przesunięcia fazowego w funkcji temperatury dla różnych częstotli-
wości wymuszeń przedstawiono, wykorzystując dynamiczno-mechaniczny anali-
zator termiczny (DMA).

Wyniki przeprowadzonych badań statycznych wskazują na silnie nieliniową na-
turę badanego materiału. Analiza eksperymentalna wykazała, iż zachowanie poli-
meru zależy od prędkości obciążenia, co jest cechą charakterystyczną materiałów 
lepkosprężystych. Można również zaobserwować efekt wzmocnienia ściskanych 
próbek przy wyższych poziomach odkształcenia. Dynamiczno-mechaniczna analiza 
termiczna wykazała, iż badany materiał charakteryzuje relatywnie wysoka wartość 
tangensa kąta przesunięcia fazowego, co potwierdza dobre właściwości tłumią-
ce analizowanego polimeru podczas wymuszeń sejsmicznych i parasejsmicznych, 
w eksploatacyjnym zakresie temperatury od –25°C do 75°C.
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WOJCIECH MIGDA, ROBERT JANKOWSKI

DEGRADACJA SZTYWNOŚCI SŁUPÓW BUDYNKU 
NA SKUTEK DZIAŁANIA PIONOWEGO OBCIĄŻENIA 

UDERZENIOWEGO W CZASIE 
WSTRZĄSÓW SEJSMICZNYCH

STIFFNESS DEGRADATION OF BUILDING COLUMNS 
DUE TO VERTICAL IMPACT LOAD UNDER SEISMIC 

EXCITATIONS

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących zachowania się słu-
pów budynku poddanych deformacji poziomej (skutek działania sił sejsmicznych) oraz jedno-
cześnie pionowemu obciążeniu uderzeniowemu (skutek awarii tzw. słabego piętra) podczas 
wstrząsów sejsmicznych. Wyniki badań pokazują, iż degradacja sztywności słupów na skutek 
działania obciążenia uderzeniowego może mieć zasadnicze znaczenie, prowadząc do zwięk-
szenia odpowiedzi całego budynku w czasie trzęsienia ziemi. Wyniki badań wskazują również, 
iż moment, w którym nastąpi uderzenie, odgrywa bardzo istotną rolę. Największego wzrostu 
odpowiedzi konstrukcji można spodziewać się, gdy uderzenie nastąpi w momencie maksymal-
nej deformacji poziomej słupów.

Słowa kluczowe: degradacja sztywności, awaria słabego piętra, obciążenie uderzeniowe, 
wstrząsy sejsmiczne

A b s t r a c t

The aim of the paper is to show the results of the analysis focused on the behaviour of building 
columns subjected to horizontal deformation (effect of seismic forces) and simultaneously 
exposed to vertical impact loading (effect of soft-storey failure) during seismic excitations. 
The results of the study indicate that the stiffness degradation of columns due to impact loading 
might have a substantial influence on the behaviour of the whole building leading to the increase 
in the structural response during earthquakes. The results also show that the time of impact is 
really important indicating that the highest increase in the response can be expected when 
impact takes place when the columns are in the range of their peak deformations.

Keywords: degradation of stiffness, soft-storey failure, structural impact, seismic excitation
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Oznaczenia

l  – wysokość słupa [m]
t – czas [s]
u  – przemieszczenie [m]
u   – prędkość [m/s]
u   – przyspieszenie [m/s2]
ug   – przyspieszenie drgań podłoża podczas trzęsienia ziemi [m/s2]
x  – odległość od środka słupa [m]
C  – tłumienie [kg/s]
E  – moduł Younga [N/m2]
F  – siła pionowa związana z uderzeniem [N]
I  – moment bezwładności przekroju [m4]
K  – sztywność początkowa [N/m]
K   – sztywność (z uwzględnieniem degradacji) [N/m]
M  – masa [kg]
P  – siła bezwładności związana z obciążeniem sejsmicznym [N]

1. Wprowadzenie

Awaria tzw. słabego piętra (soft-storey failure) jest jednym z typowych uszkodzeń 
budynków na skutek działania obciążeń sejsmicznych [1]. Uszkodzenie środkowe-
go piętra konstrukcji powoduje, iż wyższe części budynku spadają na kondygnację 
znajdującą się poniżej. W rezultacie słupy niższej kondygnacji, podlegające defor-
macjom poziomym w wyniku działania sił sejsmicznych, są poddane dodatkowemu 
obciążeniu uderzeniowemu. Jeżeli nośność tych elementów nie jest wystarczająca, 
może nastąpić zniszczenie progresywne całej budowli, ostatecznie zwiększenie licz-
by ofiar oraz strat materialnych.

W ostatnim czasie są prowadzone intensywne badania nad wpływem obciążeń 
uderzeniowych na zachowanie się budynków podczas trzęsień ziemi. Jednak do-
tychczasowe prace badawcze dotyczyły przede wszystkim zjawiska poziomej inte-
rakcji między sąsiednimi konstrukcjami (structural pounding) o zbyt małej przerwie 
dylatacyjnej pomiędzy nimi [2–6]. Wyniki badań dotyczących zjawiska pionowe-
go obciążenia uderzeniowego związane z awarią słabego piętra budynku podczas 
trzęsień ziemi są dość ograniczone. Wyniki badań eksperymentalnych dotyczących 
zachowania się poziomo zdeformowanych modeli słupów stalowych (deformacja 
na skutek działania sił sejsmicznych), które poddane są dodatkowo pionowym ob-
ciążeniom uderzeniowym, opisano w pracy [7]. W badaniach tych jednak wprowa-
dzona wstępna deformacja słupa miała charakter statyczny i wpływ dynamiczne-
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go obciążenia w postaci trzęsienia ziemi nie został przeanalizowany (ograniczenia 
stanowiska do badań eksperymentalnych). Również prace na temat badań stropów 
poddanych uderzeniom [8], mimo iż dostarczają cennych informacji, dotyczą analiz 
przy założeniu, iż przed uderzeniem strop nie wykazuje drgań.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących za-
chowania się słupów budynku poddanych dynamicznemu poziomemu obciążeniu 
sejsmicznemu i jednocześnie pionowemu obciążeniu uderzeniowemu (skutek awarii 
słabego piętra). W sposób szczególny przeanalizowano wpływ degradacji sztywno-
ści słupów na zachowanie się całej konstrukcji podczas trzęsienia ziemi.

2. Degradacja sztywności słupa

Rozważany jest słup obustronnie utwierdzony, poddany zginaniu na skutek po-
ziomego przemieszczenia górnej podpory (efekt działania siły poprzecznej zwią-
zanej z wymuszeniem sejsmicznym) i jednocześnie ściskaniu w wyniku działania 
siły pionowej związanej z upadkiem uszkodzonej wyższej części budynku na skutek 
awarii słabego piętra (rys. 1).

Rys. 1. Słup poddany deformacji na skutek działania siły poziomej 
z jednoczesnym działaniem siły pionowej

Uwzględniając teorię drugiego rzędu, równanie różniczkowe opisujące deforma-
cję słupa można przedstawić w postaci:

 EIu E″(x) + Px + Fu(x) = 0  (1)
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gdzie:
 E – moduł Younga,
 I  – moment bezwładności przekroju,
 u(x)  – przemieszczenie poziome w odległości x od środka słupa (rys. 1),
 P  – pozioma siła bezwładności związana z obciążeniem sejsmicznym,
 F  – siła pionowa związana z uderzeniem.

Rozwiązanie ogólne dla równania (1) może przyjąć postać [9]:

  (2)

gdzie:

  (3)

Uwzględniając warunki brzegowe, otrzymuje się:

a) u(0) = 0 (4)

 bcos 0 = 0 (5)

 b = 0 (6)

b)  (7)

  (8)

  (9)

Podstawiając wyznaczone wartości a i b do równania (2), uzyskuje się:

  (10)
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  (11)

Dla x l
=

2
 otrzymamy:

  (12)

Całkowite poziome przemieszczenie górnej podpory u(l ) można wyznaczyć ze 
wzoru:

  (13)

Podstawiając równanie (12) do równania (13), otrzymuje się:

  (14)

Sztywność poziomą słupa K  można wyznaczyć z następującego równania:

  (15)

Podstawiając równanie (14) do równania (15), uzyskuje się:

  (16)
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Powyższą zależność można także przedstawić w następującej formie [9]:

  (18)

gdzie K EI
l

=
12

3  jest sztywnością poprzeczną słupa, nieobciążonego siłą pionową. 

Wyrażenie 
k l

k l kl

3 3

24
2

12tan 





 −

, którego wartość zawiera się w przedziale (0, 1) dla

0 < kl < π, jest parametrem degradacji sztywności poprzecznej słupa w wyniku dzia-
łania siły pionowej.

Uwzględniając równanie (18), dynamiczne równanie ruchu konstrukcji poddanej 
wymuszeniu sejsmicznemu dla nieliniowego modelu o jednym stopniu swobody 
można zapisać w postaci [2]:

  (19)

gdzie:
 u , u , u  – przyspieszenie, prędkość oraz przemieszczenie poziome układu 

o masie M, tłumieniu C i sztywności K ,

 ug  – przyspieszenie drgań podłoża podczas trzęsienia ziemi.

3. Analiza numeryczna

W celu zbadania wpływu degradacji sztywności słupów (na skutek obciążenia 
uderzeniowego po awarii słabego piętra) na zachowanie się budynku podczas trzę-
sienia ziemi przeprowadzono analizę numeryczną. Odpowiedź konstrukcji analizo-
wano w trzech następujących po sobie fazach: (a) odpowiedź przed uderzeniem; 
(b) odpowiedź w czasie uderzenia; (c) odpowiedź po uderzeniu. Należy podkre-
ślić, iż przejście z jednej fazy do następnej czyni analizę geometrycznie nielinio-
wą. W analizie przyjęto następujące parametry konstrukcji [4]: M = 25 × 103 kg,  
K = 3,460 × 106 N/m, C = 6,609 × 104 kg/s, l = 3,5 m. Do symulacji pionowej siły 
zderzenia w czasie impaktu wykorzystano przebieg funkcji sinus (w przedziale od 
0 do π) z wartością szczytową F = 40 × 103 N i czasem impaktu t = 0,04 s [4, 10]. 
Do numerycznego rozwiązania dynamicznego równania ruchu zastosowano metodę 
Newmarka ze standardowymi parametrami: γN = 0,5, βN = 0,25 [11] i krokiem cza-
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sowym Δt = 0,002 s. Analizę przeprowadzono dla składowej NS trzęsienia ziemi El 
Centro z 18 maja 1940 roku.

Analizy dokonano dla dwóch przypadków. Najpierw wyznaczono odpowiedź bu-
dynku z uwzględnieniem degradacji sztywności słupów. Następnie podobną analizę 
przeprowadzono dla przypadku, gdy wpływ degradacji sztywności słupów nie zo-
stał wzięty pod uwagę. Do celów porównawczych przyjęto założenie, iż uderzenie 
następuje w różnych momentach trwania trzęsienia ziemi. Przykłady uzyskanych 
wyników dla uderzenia rozpoczynającego się w czasie: t = 1,724 s, t = 2,000 s,  
t = 2,182 s, t = 4,000 s, t = 5,158 s, t = 6,000 s, t = 7,070 s i t = 8,000 s trzęsienia ziemi 
El Centro przedstawiono na rysunkach 2–9.

Wyniki zaprezentowane na rysunkach 2–9 pokazują, iż degradacja sztywności 
poziomej słupów może mieć istotny wpływ na zachowanie się budynku, prowadząc 

Rys. 2. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 1,724 s

Rys. 3. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 2,000 s
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Rys. 6. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 5,158 s

Rys. 4. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 2,182 s

Rys. 5. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 4,000 s
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Rys. 7. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 6,000 s

Rys. 8. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 7,070 s

Rys. 9. Przebiegi czasowe przemieszczeń z uwzględnieniem i bez uwzględnienia degradacji sztywności 
dla uderzenia w czasie t = 8,000 s
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do zwiększenia odpowiedzi konstrukcji podczas trzęsienia ziemi. Wyniki badań 
wskazują również, iż bardzo istotny jest moment, w którym nastąpi uderzenie. Na 
rysunkach 4 oraz 6 widać, iż w sytuacji, gdy uderzenie następuje w momencie eks-
tremalnej deformacji poziomej słupów, wzrost odpowiedzi budynku jest najwięk-
szy. Dla przypadku przedstawionego na rysunku 4 (dla czasu uderzenia t = 2,182 s) 
wzrost wartości ekstremalnej przemieszczenia na skutek degradacji sztywności słu-
pów wynosi aż 25,7%. Z drugiej strony, jeżeli deformacja pozioma słupów w chwili 
uderzenia pionowego jest relatywnie mała, wpływ degradacji sztywności nie ma aż 
tak dużego znaczenia (rys. 2–3, 7–9).

4. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania 
się słupów budynku poddanych deformacji poziomej (skutek działania sił sej-
smicznych) oraz jednocześnie pionowemu obciążeniu uderzeniowemu (rezultat 
awarii słabego piętra) podczas trzęsienia ziemi. W pierwszej części artykułu za-
prezentowano teoretyczne podejście do problemu degradacji sztywności słupów 
poddanych takim obciążeniom. Następnie dokonano analizy numerycznej w celu 
zbadania wpływu degradacji sztywności słupów na zachowanie się budynku pod-
czas trzęsienia ziemi.

Wyniki badań świadczą o tym, iż degradacja sztywności słupów wskutek dzia-
łania pionowego obciążenia uderzeniowego może mieć zasadnicze znaczenie, pro-
wadząc do zwiększenia odpowiedzi całego budynku. Badania określają także, iż 
moment, w którym nastąpi uderzenie, odgrywa bardzo istotną rolę i że największe-
go wzrostu odpowiedzi konstrukcji można spodziewać się, gdy uderzenie nastąpi 
w chwili ekstremalnej deformacji poziomej słupów. Zaobserwowano także, iż jeżeli 
deformacja pozioma słupów w chwili uderzenia jest relatywnie mała, wpływ degra-
dacji sztywności na zachowanie się budynku podczas trzęsienia ziemi nie jest już 
tak ważny.

W niniejszym artykule opisano rezultaty nieliniowej analizy numerycznej prze-
prowadzonej dla modelu dyskretnego konstrukcji o jednym stopniu swobody. Po-
mimo faktu, iż analiza ta dostarczyła wielu cennych informacji, niezbędne są dalsze 
badania z zastosowaniem dokładniejszych modeli konstrukcji (z możliwością rze-
czywistej symulacji awarii słabego piętra podczas wstrząsów sejsmicznych).
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ANALIZA DYNAMICZNEJ ODPOWIEDZI 
BUDYNKU HALI HANDLOWEJ PROJEKTOWANEJ 

NA WPŁYWY SEJSMICZNE WEDŁUG EUROKODU 8

DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF MERCHANTABILITY 
HALL BUILDING DESIGNED FOR IMPACT SHOCK WITH 

MINING USING EUROCODE 8

S t r e s z c z e n i e

W pracy zaprezentowano wyniki MES dynamicznej analizy hali handlowej na wpływy 
parasejmiczne od wstrząsów górniczych, z zastosowaniem adaptacji Eurokodu 8 do prze-
prowadzenia obliczeń sejsmicznych na terenie LGOM. Do obliczeń wykorzystano pakiet 
obliczeniowy Autodesk Robot Structural Analysis z wbudowanym modułem do obliczeń sej-
smicznych.

Słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, Eurokod 8, spektrum odpowiedzi

A b s t r a c t

This paper presents the results of FEM analysis of dynamic trading hall to the influence of 
shock mining using Eurocode 8, on LGOM area. Seismic calculations were done in package 
Autodesk Robot Structural Analysis with the built-in module for seismic calculations.

Keywords: mine tremors, Eurocode 8, response spectrum
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1. Wprowadzenie

Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe to obszar wydobycia rudy miedzi. 
Intensywna eksploatacja złóż prowadzi do wstrząsów górniczych powodujących 
powstawanie uszkodzeń obiektów budowlanych. Aby zapobiec lub w znacznym 
stopniu ograniczyć zniszczenie budynków, należałoby już na etapie projektowania 
uwzględniać niekorzystny efekt eksploatacji górniczej, tak jak w krajach o znacznej 
aktywności sejsmicznej. Wstrząsy górnicze wywołują podobne efekty powierzch-
niowe jak słabe trzęsienia ziemi [1, 2], dlatego zastosowanie postanowień Euroko-
du 8 może służyć określeniu odpowiedzi dynamicznej konstrukcji poddanej działa-
niu wstrząsów górniczych. W tym celu opracowuje się wytyczne do projektowania 
budowli narażonych na działanie wstrząsów górniczych [6], które stanowią swoistą 
adaptację Eurokodu 8, umożliwiającą uwzględnianie silnych wstrząsów górniczych 
w projektowaniu budowli potencjalnych. Posługiwanie się metodą spektrum odpo-
wiedzi – tak jak jest ona przyjęta w Eurokodzie 8 – może przynieść nieoczekiwane 
rezultaty.

Niniejszy referat przedstawia przykład obliczania, konstrukcji budynku hali 
handlowej o konstrukcji stalowej, na wpływy sejsmiczne, z wykorzystaniem pro-
jektowego spektrum odpowiedzi Eurokodu 8. Rozpatrzono przy tym dwa warianty 
współpracy wypełnienia przestrzeni międzysłupowej z całą konstrukcją.

2. Projektowe spektrum odpowiedzi Eurokodu 8

W Eurokodze 8 w projektowaniu stosuje się następujące sprężyste spektrum od-
powiedzi oznaczone jako spektrum typu 1:

  (1)

gdzie:
 T – okres drgań własnych oscylatora (budowli), [s],
 β(T)  – bezwymiarowy współczynnik dynamiczny,
 η  – współczynnik korekcyjny zależny od liczby (ułamka) tłumienia ξ:
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  (2)

Pozostałe parametry zależą od rodzaju podłoża budowli. W niniejszej analizie 
przyjęto podłoże typu B o parametrach S = 1,2, TB = 0,15, TC = 0,5 s, TD = 2 s.

3. Założenia konstrukcyjne budynku hali

Rozważaną konstrukcją jest budynek typowej hali handlowej. Charakteryzuje się 
podobną strukturą do tych stosowanych przez wiele koncernów handlowych, takich 
jak na przykład Biedronka, Lidl czy Intermarche. Tego typu budynki firm stanowią 
atrakcję ze względu na stosunkowo prostą i niedrogą konstrukcję, która umożliwia 
dowolne zagospodarowanie przestrzeni wewnętrznej (gdyż nie posiadają podpór po-
średnich – wewnętrznych słupów).

Analizie sejsmicznej poddano dwa warianty tego samego obiektu. Warianty te 
różnią się sposobem wypełnienia ścian bocznych. W pierwszym przypadku zapro-
jektowano wyłącznie budowlę szkieletową. Jedynymi usztywnieniami podłużnymi 
i poprzecznymi były stężenia szkieletu. W drugim modelu uwzględniono konstruk-
cyjną współpracę (usztywnienie) zewnętrznych ścianek z betonu komórkowego. 
Oprócz własności izolacji termicznej – zwiększają one sztywność budynku, co po-
winno wpłynąć na zmniejszenie okresu drgań własnych. To natomiast może zmienić 
wartość spektrum odpowiedzi, czyli siły base shear przyjmowanej w obliczeniach. 
Uwzględnienie współpracy tych ścian w modelu dynamicznym zwiększy jednak 
ciężar całej konstrukcji, co doprowadzi do wzrostu wartości sił bezwładności. Zatem 
efekt końcowy nie jest oczywisty.

Hala zbudowana jest ze stali S235. Szkielet konstrukcji składa się z ram sta-
lowych zamocowanych przegubowo w fundamencie. Słupy ram zostały wykonane 
z kształtowników spawanych typu HKS300-4. Rygle dachowe o zbieżnym prze-
kroju (wysokość przy słupach to 430 mm i rośnie równomiernie do kalenicy, gdzie 
wynosi 900 mm; a grubość środnika 20 mm), szerokość półek górnych i dolnych 300 
mm, a ich grubość 12 mm. Płatwie wykonano z kształtowników Z240.

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono rzut przyziemia oraz przekrój poprzeczny roz-
patrywanego budynku. Wynika z nich, że całkowita wysokość hali wynosi 11 m, 
rozstaw podłużny słupów to 5,49 m, szerokość całego budynku to 34,83 m, a dłu-
gość wynosi 43,92 m. Kalenica nie jest usytuowana dokładnie w środku rozpiętości, 
co może prowadzić do powstania skręcania konstrukcji podczas analizy dynamicz-
nej. Efekty te są automatycznie uwzględniane w obliczeniach, gdy stosowany jest 
model MES w postaci 3D.
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny analizowanego budynku

Rys. 1. Rzut przyziemia analizowanego budynku
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4. Model obliczeniowy konstrukcji hali ze szkieletem bez wypełnień

Halę zamodelowano w programie Autodesk Robot Structural Analysis zgodnie 
z przyjętymi założeniami. Do tego celu wykorzystano moduł programu służącego 
do modelowania konstrukcji ram trójwymiarowych. Budynek hali zamodelowano 
jako konstrukcję prętową. Słupy ramy zamocowane są przegubowo przy podporach 
i sztywno połączone z ryglami w narożach ramy. Powstały model MES, składający 
się z 257 węzłów i 316 prętów, przedstawiono na rysunku 3. Masa ustroju konstruk-
cyjnego wynosi ok. 78 ton.

Rys. 3. Model konstrukcji szkieletowej

Przed rozpoczęciem obliczeń sejsmicznych w programie Autodesk Robot  
Structural Analysis niezbędne jest przeprowadzenie analizy modalnej konstrukcji. 
Najważniejsze parametry obliczeń zostały zaprogramowane tak, jak zaprezentowa-
no na rysunku 4. Dla obu modeli przeprowadzono analizę modalną z użyciem tych 
samych parametrów, co pozwala na porównanie wyników obliczeń.

5. Model obliczeniowy konstrukcji hali z wypełnieniem przestrzeni szkieletu 
ścianami z betonu komórkowego

Utworzenie modelu hali handlowej z zamodelowanymi ścianami wymaga zmia-
ny modelu na konstrukcję wykorzystującą elementy „powłokowe” (jednoczesna 
„praca” tarczowa i płytowa). Wykorzystano model hali szkieletowej przedstawiony 
w punkcie 4 niniejszej pracy. Uzupełniono go o ściany wypełnienia w postaci ścian 
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Rys. 4. Parametry analizy modalnej

szczytowych oraz bocznych. Materiałem wypełniającym jest beton komórkowy 
o grubości 24 cm i następujących parametrach materiałowych: moduł ściśliwości 
2250 N/mm2, ciężar objętościowy 6,0 kN/m3. Analizę modalną modelu z usztywnie-

Rys. 5. Model konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ścian bocznych i szczytowych
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niami przeprowadzono w taki sam sposób jak dla modelu bez wypełnień, zgodnie 
z punktem 4 opracowania. Liczba węzłów modelu wynosi 623, liczba prętów 308. 
Model składa się z 606 elementów prętowych i 352 powierzchniowych. Masa ustro-
ju konstrukcyjnego wynosi ok. 269 ton.

6. Dynamiczna analiza hali z wykorzystaniem MES i jej wyniki

W celu wyznaczenia charakterystyk dynamicznych hali w pierwszej kolejności 
rozwiązano zagadnienie własne dla dwóch wariantów konstrukcji hali. Tabela 1 
przedstawia wyniki przeprowadzonych obliczeń, a rysunki 6 i 7 – pierwsze postacie 
drgań własnych.

Tabela 1

Wartości okresów drgań własnych dla dwóch wariantów konstrukcji 

Forma drgań

Okres drgań 
dla konstrukcji szkieletowej 

bez wypełnień 
[s]

Okres drgań 
dla konstrukcji szkieletowej 

z wypełnieniem z betonu komórkowego 
[s]

1 0,81 0,59

2 0,64 0,52

3 0,52 0,39

4 0,33 0,38

5 0,26 0,30

6 0,24 0,30

7 0,21 0,29

8 0,18 0,27

9 0,18 0,23

10 0,18 0,23

Moduł sejsmiczny programu Autodesk Robot Structural Analysis pozwala wy-
znaczyć siły wewnętrzne i przemieszczenia zamodelowanej konstrukcji poddanej 
wymuszeniu kinematycznemu. Kształt projektowego spektrum odpowiedzi wyko-
rzystanego w programie Robot prezentuje rysunek 8.

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń. Po obciążeniu modeli z punktów 4 i 5 
niniejszej pracy obciążeniem w postaci projektowego przyspieszenia ag = 100 cm/s2, 
otrzymano siły, których maksymalne i minimalne wartości, kierunki działania oraz 
numery prętów, dla których je obliczono, przedstawiono w tabelach 2 i 3.
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Rys. 6. Pierwsza postać drgań konstrukcji szkieletowej

Rys. 7. Pierwsza postać drgań konstrukcji zawierającej wypełnienia
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Rys. 8. Kształt projektowego przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi w programie Robot
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Tabela 2

Ekstremalne wartości sił wewnętrznych – model pracy „szkieletowej”

Fx 
[kN]

Fy 
[kN]

Fz 
[kN]

Mx 
[kNm]

My 
[kNm]

Mz 
[kNm]

MAX 31,57 3,68 5,79 0,09 37,51 5,05

Pręt 27,33 20,74 28,28 1,89 9,43 24,51

Węzeł 47 29 47 2 13 33

MIN –30,49 –3,35 –5,58 –0,08 –38,88 –4,80

Pręt 27,33 19,79 13,20 31,10 9,43 23,56

Węzeł 47 27 18 52 13 33

Tabela 3

Ekstremalne wartości sił wewnętrznych – model z usztywnieniami

Fx 
[kN]

Fy 
[kN]

Fz 
[kN]

Mx 
[kNm]

My 
[kNm]

Mz 
[kNm]

MAX 42,72 3,96 7,86 0,11 50,70 8,72

Pręt 27,33 20,74 28,28 1,89 28,28 32,05

Węzeł 47 29 47 2 47 52

MIN –42,36 –3,77 –7,79 –0,11 –51,34 –8,56

Pręt 27,33 1,89 13,20 31,10 13,20 0,94

Węzeł 47 2 18 52 18 2
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Aby prawidłowo porównać wyniki analizy obu modeli, w tabeli 4 zebrano nie-
które maksymalne siły i zestawiono je z siłami powstałymi w analogicznych do 
nich prętach w drugim modelu. Wyznaczono również stosunek tych sił (stosunek sił 
powstałych w modelu z usztywnieniami do sił powstałych w modelu szkieletowym). 
Łatwo stwierdzić, że w każdym przypadku w modelu drugim siły są większe.

Tabela 4

Porównanie wartości sił wewnętrznych w prętach obu modeli 

Pręt Model I Model II Stosunek wartości II/I

F 
[kN]

Fx 29 31,57 42,72 1,35

Fy 22 3,68 3,96 1,08

Fz 30 5,79 7,86 1,36

M 
[kNm]

Mx 2 0,09 0,11 1,20

My 10 37,51 46,48 1,24

My 30 37,02 50,70 1,37

Mz 26 5,05 5,88 1,16

Mz 34 3,83 8,72 2,28

W celu porównania wychyleń w obu modelach, w tabeli 5 zebrano poziome prze-
mieszczenia dla czterech wybranych punktów hali. Wybrano węzły znajdujące się na 

Rys. 9. Numeracja prętów i węzłów modelu MES
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najbardziej obciążonym ryglu (na jego końcach – węzły 47 i 48) oraz na skraju hali 
przy kalenicy (węzeł 52), na brzegu hali, w środku jej długości (węzeł 27).

Tabela 5

Porównanie wychyleń węzłów w obu modelach

Węzeł Kierunek
[cm] Model I Model II

27
Ux 0,0 0,8
Uy 0,7 0,0

47
Ux 0,0 0,0
Uy 1,8 1,5

48
Ux 0,1 0,2
Uy 0,7 0,0

52
Ux 0,0 0,0
Uy 1,8 1,5

7. Podsumowanie

Celem niniejszej pracy było porównanie odpowiedzi sejsmicznej hali o szkie-
letowym modelu dynamicznym oraz z uwzględnieniem usztywniającego wpływu 
wypełnienia ścianami z betonu komórkowego. Po stworzeniu odpowiednich trójwy-
miarowych modeli MES i przeprowadzeniu obliczeń z wykorzystaniem programu 
Autodesk Robot Structural Analysis, można wyciągnąć wnioski dotyczące oczeki-
wanej odpowiedzi sejsmicznej obu rodzajów konstrukcji. Z porównań sił wewnętrz-
nych wynika, że przy takim samym obciążeniu sejsmicznym wyraźnie większe siły 
wewnętrzne powstaną w modelu zawierającym wypełnienia w postaci ścian z beto-
nu komórkowego. Wynik ten wydaje się paradoksalny, gdyż oznacza zwiększenie sił 
wewnętrznych dla sztywniejszej konstrukcji.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwojakiego rodzaju. Pierwszy powód powsta-
nia większych sił bezwładności w modelu obciążonym ścianami bocznymi wynika 
z faktu, iż obciążenie sejsmiczne zależy od masy drgającej konstrukcji. Mimo że 
cała konstrukcja z wypełnieniem jest znacznie sztywniejsza niż szkieletowa, to nie 
rekompensuje to większych sił powstałych podczas wymuszenia kinematycznego. 
Druga przyczyna powstania większych – niż w przypadku ramy szkieletowej sił – 
wiąże się z okresem drgań konstrukcji i metodą spektrum odpowiedzi. Sztywniejsza 
budowla ma krótszy okres drgań własnych. Analizując wykres przedstawiony na 
rysunku 8 [3], można zauważyć, że spektrum odpowiedzi w przedziale Tc–Td (w tym 
przedziale mieszczą się okresy drgań własnych obu analizowanych konstrukcji) 
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przyjmie większe wartości sił dla krótszych okresów z tego przedziału. Okresy 
wyznaczone przez program dla hali szkieletowej i z wypełnieniem wynoszą odpo-
wiednio 0,81 s i 0,59 s. Wyznaczona w obliczeniach ekwiwalentna siła sejsmiczna 
w modelu z wypełnieniem jest o 35% większa. Zależność tę przedstawia rysunek 10.

  (1)

  (2)

  (3)

Po dodaniu usztywnienia (zwiększeniu masy budynku) wzrasta ekwiwalentne 
obciążenie sejsmiczne, ponieważ rośnie rzędna spektrum odpowiedzi. Po wprowa-
dzeniu wypełnień zmienia się także układ konstrukcyjny analizowanej hali. W dru-
gim przypadku część obciążeń przenoszona jest bowiem przez wprowadzone wy-
pełnienia (panele), których zdolność do przenoszenia poziomych obciążeń może 
zmienić ogólny obraz nośności konstrukcji hali jako całości.

Rys. 10. Różnica ekwiwalentnej siły sejsmicznej w różnych modelach hali
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BARBARA SOŁTYSIK, ROBERT JANKOWSKI

NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ 
KOLIDUJĄCYCH ZE SOBĄ BUDYNKÓW STALOWYCH 

PODDANYCH OBCIĄŻENIOM SEJSMICZNYM

NUMERICAL ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR 
OF COLLIDING STEEL BUILDINGS UNDER 

 SEISMIC LOADS

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników nieliniowej analizy numerycznej do-
tyczącej zachowania się dwóch budynków o konstrukcji stalowej, zderzających się ze sobą 
w wyniku oddziaływań sejsmicznych. W badaniach uwzględniono wpływ efektu prędkości od-
kształcenia na zachowanie się budowli, co dotychczas nie było analizowane. Model numerycz-
ny oraz analiza dynamiczna dla składowej NS trzęsienia ziemi w El Centro z 1940 roku, wy-
konane zostały z użyciem Metody Elementów Skończonych (MES) w programie MSC Marc 
2008. Przed przystąpieniem do analizy dynamicznej wykonano analizę modalną w celu okre-
ślenia dominujących częstotliwości drgań własnych konstrukcji oraz odpowiadających im po-
staci drgań.  Wyniki analizy numerycznej wskazują, iż efekt prędkości odkształcenia może 
mieć istotny wpływ na odpowiedź kolidujących ze sobą budynków stalowych, poddanych ob-
ciążeniom dynamicznym, prowadząc do zmniejszenia ich odpowiedzi.

Słowa kluczowe: efekt prędkości odkształcenia, analiza numeryczna, stalowe budynki, 
trzęsienia ziemi, zderzenia

A b s t r a c t

The aim of the paper is to present the results of the nonlinear numerical analysis focused on 
pounding between two steel structures under earthquake excitation. In the study, the strain rate 
effect is examined, what hasn’t been studied so far. Numerical model and dynamic analyses 
for the NS component of the El Centro earthquake of 1940 have been carried out using the 
Finite Element Method (FEM) in computer software MSC Marc 2008. Before the dynamic 
analysis, the modal analysis has been conducted in order to identify natural frequencies and 
corresponding modes of free vibrations. The results of the study show that the strain rate effect 
may have a significant influence on the response of colliding steel buildings under dynamic 
loads and this effect leads to decrease in the structural response.

Keywords: strain rate effect,  numerical analysis, steel buildings, earthquake, collisions
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1. Wprowadzenie

W czasie dużych trzęsień ziemi wielokrotnie obserwowano zderzenia pomiędzy 
sąsiednimi budynkami, gdy przerwa dylatacyjna między nimi była zbyt mała [1, 2]. 
Potwierdzono, iż zderzanie się konstrukcji pod wpływem obciążeń sejsmicznych 
może prowadzić do istotnego uszkodzenia budowli lub nawet jej całkowitego znisz-
czenia. Znaczne zniszczenia zaobserwowano pomiędzy budynkami szkoły po trzę-
sieniu ziemi w Atenach w 1999 roku [3]. Podczas trzęsienia ziemi w Kocaeli (Izmit) 
w 1999 roku, w wyniku niedostatecznej przerwy dylatacyjnej między sąsiadującymi 
budynkami mieszkalnymi, doszło do znaczących zniszczeń w miejscach zderzenia. 
Po trzęsieniu ziemi w Meksyku (1985), w około 15% budynków, które uległy uszko-
dzeniu bądź zniszczeniu, wskazano, że czynnikiem decydującym był fakt zderzania 
się budynków ze sobą [1, 4].

Zderzenia budynków wynikają głównie z różnic charakterystyk dynamicznych 
konstrukcji [5, 6, 7, 8]. Różnice w masach czy sztywnościach budynków wpływają 
na przesunięte w fazie drgania, które podczas trzęsienia ziemi powodują interak-
cje między konstrukcjami [8, 9]. Zjawisko zderzeń budynków od kilkunastu lat jest 
intensywnie badane z zastosowaniem różnych modeli konstrukcji oraz modeli zde-
rzeń. Dotychczasowe analizy dotyczyły jednak głównie budynków żelbetowych [10, 
11] (wyniki uzyskane dla konstrukcji stalowych są dość ograniczone) i nie uwzględ-
niały wrażliwości materiału na efekt prędkości odkształcenia.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników nieliniowej analizy nu-
merycznej dotyczącej zachowania się dwóch budynków stalowych, o różnych charak-
terystykach dynamicznych, zderzających się ze sobą w wyniku oddziaływań sejsmicz-
nych. W badaniach uwzględniono wpływ efektu prędkości odkształcenia na zachowa-
nie się budowli, co dotychczas nie było analizowane. Badaniom poddano dwa budynki 
o różnej liczbie kondygnacji, w których elementami nośnymi są słupy stalowe (stal 
S235) wykonane z dwuteowników HEB 240. Sztywność obu konstrukcjom zapewnia-
ją dodatkowe stalowe stężenia w płaszczyźnie ścian. Model numeryczny oraz analiza 
dynamiczna zostały wykonane w programie MSC Marc 2008. Przyjęte w analizie ob-
ciążenie sejsmiczne dla składowej NS trzęsienia ziemi w El Centro z 1940 roku zostało 
zadeklarowane w postaci dodatkowych sił bezwładności. Zderzenia między budynka-
mi modelowano z wykorzystaniem elementów kontaktowych. Przed przystąpieniem 
do analizy dynamicznej wykonano analizę modalną w celu określenia dominujących 
częstotliwości drgań własnych konstrukcji oraz odpowiadających im postaci drgań.

2. Model numeryczny

Przedstawiona w pracy analiza dotyczy zderzeń między dwoma budynkami sta-
lowymi o różnej liczbie kondygnacji – pierwszy o dwóch kondygnacjach, drugi 
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o czterech. W analizie uwzględniono nieliniowość materiałową w odniesieniu do 
słupów, wykorzystując model sprężysto-plastyczny. Model numeryczny zaimple-
mentowano w programie MSC Marc 2008. Słupy o wysokości 3,6 m i przekroju 
dwuteowym o grubości półki równej tf = 1,7 cm oraz grubości środnika tw = 1,0 cm 
zostały wymodelowane za pomocą czterowęzłowych elementów powłokowych. 
Stężenia ścienne w płaszczyźnie słupów wymodelowano z użyciem dwuwęzłowych 
elementów kratowych. Osiem dwuwęzłowych elementów GAP, łączących osiem 
skrajnych węzłów oraz osiem wewnętrznych węzłów obu budynków, użyto do mo-
delowania zderzeń między budynkami (początkowa przerwa dylatacyjna wynosiła 
2 cm). Działanie elementów typu GAP oparte jest na modelowaniu odległości mię-
dzy węzłami. W momencie wykrycia zderzenia (kontaktu) między konstrukcjami 
powstaje sztywne połączenie węzłów w kierunku podłużnym (w celu uniknięcia 
przenikania się konstrukcji), a w kierunkach poprzecznym i pionowym zostają przy-
łożone siły tarcia. Cały model numeryczny stworzono z 7024 elementów, łącznie 
z elementami GAP.

Model przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Model numeryczny dwóch zderzających się budynków wykonany w programie MSC Marc 
wraz z wymodelowanymi elementami GAP



92

Rys. 2. Postaci drgań własnych budynku o czterech kondygnacjach

c) postać poprzeczna – kierunek Y

b) postać podłużna – kierunek X

a) postać skrętna – kierunek XY
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a) postać skrętna – kierunek XY

Rys. 3. Postaci drgań własnych budynku o dwóch kondygnacjach

c) postać poprzeczna – kierunek Y

b) postać podłużna – kierunek X
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3. Analiza modalna

W pierwszym etapie badań wykonano analizę modalną w celu wyznaczenia po-
staci drgań własnych konstrukcji oraz wartości naturalnych częstotliwości dla tych 
postaci. W analizie wykorzystano metodę Lanczosa. Trzy reprezentatywne postaci 
drgań własnych konstrukcji o czterech i dwóch kondygnacjach przedstawiono na 
rysunkach 2–3, zaś wartości naturalnych częstotliwości dla poszczególnych postaci 
zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Wartości naturalnych częstotliwości drgań własnych konstrukcji

Naturalne częstotliwości drgań własnych [Hz]

skrętna – kierunek
XY

podłużna – kierunek
X

poprzeczna – kierunek
Y

Budynek 
czterokondygnacyjny 1,148 1,194 1,258

Budynek 
dwukondygnacyjny 4,218 4,468 4,339

4. Analiza dynamiczna

Po przeprowadzeniu analizy modalnej kolejnym etapem było wykonanie nie-
liniowej analizy dynamicznej zachowania się dwóch zderzających się budynków, 
o różnych charakterystykach dynamicznych, poddanych obciążeniu sejsmicznemu. 
Model obciążono na kierunku podłużnym X, wykorzystując przebieg czasowy przy-
spieszeń składowej NS trzęsienia ziemi w El Centro z 1940 roku w fazie silnych 
drgań. W analizie przyjęto elastyczno-plastyczne modele materiałów z uwzględ-
nieniem odpowiedniej granicy plastyczności dla poszczególnych elementów kon-
strukcji oraz zależność granicy plastyczności od prędkości odkształcenia [12, 13]. 
Wyniki analizy przedstawiono za pomocą przykładowych przebiegów czasowych 
przemieszczeń węzłów narożnych na poszczególnych kondygnacjach dla budynku 
dwukondygnacyjnego (węzły 25997, 25675) – rysunek 4 – oraz czterokondygnacyj-
nego (węzły 20111, 19671, 18523, 17375) – rysunek 5. Na podstawie przebiegów 
czasowych węzłów można określić moment pierwszego zderzenia, który nastąpił po 
2,3 sekundach. Na rysunku 4 przedstawiono, iż zderzenia mogą prowadzić do znacz-
nego wzrostu odpowiedzi konstrukcji podczas trzęsienia ziemi. Dla przypadku bu-
dynku dwukondygnacyjnego wzrost ekstremalnej wartości przemieszczenia wyniósł 
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Rys. 4. Przebiegi czasowe dla budynku dwukondygnacyjnego: a) w przypadku braku zderzeń;  
b) przy zderzaniu z budynkiem czterokondygnacyjnym

b) budynek dwukondygnacyjny (zderzanie)

a) budynek dwukondygnacyjny (brak zderzenia)
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54% dla węzła 25997 oraz 10% dla węzła 25657. Z kolei dla budynku czterokon-
dygnacyjnego zmniejszenie ekstremalnej wartości przemieszczenia wyniosło 48% 
dla węzła 20111 oraz 73% dla węzła 19671. Jednocześnie największe naprężenia 
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Rys. 5. Przebiegi czasowe dla budynku czterokondygnacyjnego: a) w przypadku braku zderzeń;  
b) przy zderzaniu z budynkiem dwukondygnacyjnym

a) budynek czterokondygnacyjny (brak zderzeń)

b) budynek czterokondygnacyjny (zderzenia)

prowadzące do uplastycznienia słupów, wywołane trzęsieniem ziemi w El Centro, 
wystąpiły u podstawy słupa (rys. 6).
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Rys. 6. Mapa naprężeń dla przypadku wartości naprężeń prowadzących do uplastycznienia słupów

Wyniki analizy wskazują na istotny wpływ prędkości odkształcenia, która została 
uwzględniona we właściwościach materiału, na odpowiedź konstrukcji. Zestawie-
nie przykładowych przemieszczeń przedstawiono w tabeli 2. Zaprezentowano, iż 
uwzględnienie efektu prędkości odkształcenia prowadzi do redukcji ekstremalnego 
przemieszczenia węzła 20166 o 31%.

Tabela 2

Ekstremalne wartości przemieszczeń podłużnych przed i po uwzględnieniu 
efektu prędkości odkształcenia 

Ekstremalne wartości przemieszczeń podłużnych dla węzła 20166 [cm]

bez uwzględnienia
efektu prędkości odkształcenia

z uwzględnieniem
efektu prędkości odkształcenia

3,777 2,599

9,022 6,968

Budynek czterokondygnacyjny (zderzenia)
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5. Podsumowanie

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki nieliniowej analizy numerycznej 
zachowania się dwóch budynków o konstrukcji stalowej, zderzających się ze sobą 
w wyniku oddziaływań sejsmicznych. W badaniach uwzględniono wpływ efektu 
prędkości odkształcenia na zachowanie się budowli, co dotychczas nie było anali-
zowane.

W pierwszym etapie badań wykonano analizę modalną w celu wyznaczenia po-
staci drgań własnych konstrukcji oraz wartości naturalnych częstotliwości dla tych 
postaci. Następnie przeprowadzono nieliniową analizę dynamiczną zachowania się 
dwóch zderzających się budynków, o różnych charakterystykach dynamicznych, 
poddanych obciążeniu sejsmicznemu. Model obciążono na kierunku podłużnym 
X, wykorzystując zapis przyspieszeń składowej NS trzęsienia ziemi w El Centro 
z 1940 roku.

Otrzymane wyniki pokazują, iż wartości przemieszczeń mogą ulec znaczne-
mu wzrostowi na skutek zderzeń między budynkami. Wyniki analizy numerycznej 
świadczą także o tym, iż efekt prędkości odkształcenia może mieć istotny wpływ na 
odpowiedź kolidujących ze sobą budynków stalowych, prowadząc do zmniejszenia 
ich odpowiedzi. Stwierdzono związek wielkości dynamicznego obciążenia z faktem 
uwzględnienia w opisie własności materiału – wrażliwości na efekt prędkości od-
kształcenia.
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