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THERMAL STRESSES IN THE WALL OF THE RC TANK 

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

W artykule przedstawiono model MES do analizy rozwoju naprężeń termicznych w młodym 
betonie. Przedstawiono przykład ściany cylindrycznego zbiornika żelbetowego zrealizowa-
nego podczas rozbudowy oczyszczalni ścieków. Model uwzględnia rozwój ciepła hydratacji  
i wpływ temperatury słonecznej powietrza na rozwój niejednorodnego pola temperatury. 
Zastosowano liniowo-sprężysto-lepki model materiału. 
Słowa kluczowe: zbiornik, młody beton, naprężenia termiczne, materiał liniowo-sprężysto- 

-lepki 

A b s t r a c t  

In the paper a FEM model for an analysis of the development of the thermal stresses at early 
age concrete was presented. An example of the cylindrical RC tank wall, which was realized 
during an extension of the sewage treatment plant was shown. The influence of the hydration 
heat and solar temperature of the air on the development of the non-uniform temperature field 
were included in the proposed model. A linear visco-elatic model for concrete was used in the 
calculations. 
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1. Wstęp 

Często w praktyce inżynierskiej projektowanie zbiorników żelbetowych sprowadza się 
do zbadania stanów granicznych zbiornika obciążonego parciem cieczy, ciężarem włas-
nym, skurczem czy zmianą temperatury. Z reguły zakłada się stałe, niezależne od czasu 
właściwości materiałowe. Zasadniczym problemem w przypadku zbiorników na ciecze nie 
jest spełnienie stanu granicznego nośności, ale stanu granicznego użytkowalności, a do-
kładniej – warunku szczelności. Wytyczne normowe ograniczają maksymalną szerokość 
rys przelotowych w tego typu konstrukcjach do wartości 0,1 mm [1, 2]. Problem polega na 
tym, jak policzyć, czy rysy pojawią się, a jeśli tak, to w jakim czasie (przy jakich warun-
kach) i jakie będą ich rozwartości oraz rozstaw. Trwałość i szczelność zbiornika nie zależą 
tylko od obciążeń w stadium eksploatacji, których wpływ można policzyć bardzo prosto, 
gdyż wtedy wiemy dokładnie, jakie są obciążenia technologiczne i mamy stałe parametry 
dojrzałego betonu (niezmienne w czasie). Zbiorniki żelbetowe o ścianach utwierdzonych  
w dnie narażone są na utratę szczelności w okresie ich realizacji, a dokładniej – w okresie 
dojrzewania betonu. Działają wtedy siły wewnętrzne wynikające z właściwości samego 
materiału. Początkowo siły te wywołane są zmianami niejednorodnego pola temperatury 
generującego naprężenia termiczne, a później zmianami niejednorodnego pola wilgoci ge-
nerującego niejednorodne naprężenia skurczowe. Pola temperatury i wilgoci są efektem 
egzotermicznych reakcji wiązania poszczególnych składników cementu z wodą (głównie 
C3A i C3S) oraz wymiany ciepła i wilgoci z otoczeniem [3–5]. Szybkość i ilość narastania 
ciepła zależą m.in. od: początkowej temperatury mieszanki, składu i ilości cementu, wskaź-
nika w/c, domieszek, masywności konstrukcji, warunków brzegowych oraz właściwości 
termofizycznych materiału. 

W praktyce wykonawczej często spotyka się liczne przypadki braku szczelności zbior-
ników żelbetowych powstałych na etapie ich wykonywania. Zwykle podczas próby szczel-
ności stwierdza się liczne przecieki przez rysy o szerokości przekraczającej kilkukrotnie 
dopuszczalną rozwartość. Zbiorniki te bezpośrednio po wykonaniu naprawia się za pomocą 
iniekcji żywicami epoksydowymi. Powoduje to wzrost kosztów wynikający nie tylko z sa-
mej naprawy, ale i opóźnień czasowych, których skutki w przypadku dużych inwestycji są 
znaczące. 

W kraju jedyną normą dotyczącą projektowania tego typu zbiorników jest norma polska 
(EC2) [1, 2]. Sposób ujęcia problemu jest bardzo ogólny i raczej podane są warunki koń-
cowe (np. dopuszczalna rozwartość rysy) oraz niektóre ogólne wytyczne, natomiast nie od-
niesiono się do sposobu obliczeń w celu spełnienia określonych powyżej warunków. Taka 
forma potraktowania problemu wynika z dużej złożoności tego zagadnienia. 

2. Opis konstrukcji 

Przedmiotem analizy jest segment zbiornika cylindrycznego o nominalnej pojemności 
jednostkowej 8300 m3 (ryc. 1). Ściana zbiornika jest monolitycznie połączona z dnem, be-
tonowana systemem odcinkowym. W pierwszym etapie betonowane są ściany nieparzyste, 
zamocowane jedynie na dolnej krawędzi. W drugim etapie betonowane są ściany parzyste, 
zamocowane na trzech krawędziach, w wyniku czego poszczególne segmenty ścian różnią 
się między sobą warunkami brzegowymi występującymi wzdłuż ich krawędzi pionowych  
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w okresie dojrzewania betonu oraz wykonane są w różnych warunkach atmosferycznych 
(pora dnia i roku). Skutkuje to odmiennymi zmianami temperatury i zmianami naprężeń  
w poszczególnych segmentach ścian, co w niektórych przypadkach może doprowadzić do 
wystąpienia pionowych rys. Opis zbrojenia i składu betonu podano w [6]. Analizowana 
ściana została wykonana na cemencie CEM II/B-S-32,5R. 

 

 
Ryc. 1. Żelbetowy zbiornik cylindryczny o pojemności 8300 m3 

Fig. 1. Cylindrical RC tank, capacity 8300 m3 
 

Na ryc. 2 przedstawiono etapy powstawania rys po wewnętrznej stronie ściany. Seg-
ment ściany został zabetonowany dnia 18.06.2004 r. jako pierwszy, zatem jego odkształ-
cenia były ograniczone jedynie przez pierścień fundamentowy (brak ścian sąsiednich). 
Strona wewnętrzna została rozdeskowana dnia 22.06.2004 r.,  strona zewnętrzna dzień póź- 

 

 
Ryc. 2. Przekrój poprzeczny ściany. Etapy powstawania rys po stronie wewnętrznej 

Fig. 2. The cross section of the wall. The stages of the cracking on the internal surface 
 

niej. Po pięciu dniach od zabetonowania stwierdzono obecność dwóch rys po stronie we-
wnętrznej. Po dobetonowaniu 24.06.2004 r. segmentów sąsiednich o takiej samej długości 
(zamknięcie obwodu zbiornika) rysy z wewnętrznej strony 27.06.2004 r. rozwinęły się do 

pierścień 
fundamentowy 
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rys przelotowych powodujących nieszczelność zbiornika. W okresach późniejszych odnoto-
wano powstanie rys po stronie wewnętrznej o rozwarciu od 0,05 mm do 0,20 mm oraz po 
stronie zewnętrznej o rozwarciu od 0,05 mm do 0,15 mm, niemających wpływu na szczel-
ność zbiornika. Na ryc. 2 szerokości rys przedstawiono z dnia 05.08.2004 r. (przed próbą 
szczelności). 

3. Model obliczeniowy 

Obliczenia przeprowadzono w programie Diana 9.1 dla symetrycznej połowy ściany 
wraz z pierścieniem i gruntem, zakładając warunki symetrii w jej osi (ryc. 3). Obliczenia  
i analiza obejmują jedynie segment ściany wykonany jako pierwszy (nieparzysty), tj. bez 
dobetonowania do niego segmentu drugiego (parzystego). Szczegóły A i B siatkowania 
elementami  sześciennymi  i  kontaktowymi  do  opisu  wymiany  temperatury z otoczeniem 
 

 
Ryc. 3. Siatka MES gruntu, pierścienia fundamentowego oraz ściany 

Fig. 3. The mesh of the soil, foundation and wall 
 
 

 
Ryc. 4. Siatka MES: szczegół A i B wraz z elementami kontaktowymi  

do opisu wymiany temperatury z otoczeniem 
Fig. 4. The mesh in piont A and B with contact elements which take into  

consideration ambient temperature 

 

A 

B 

a) b) 
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przedstawiono na ryc. 4. Ze względu na większe zmiany temperatury przy jej powierzch-
niach siatka została w tych strefach zagęszczona. 

W pierwszym etapie wykonywane są obliczenia pola temperatury oraz stopnia hy-
dratacji (wg p. 4) i te dane z analizy pól są danymi do analizy naprężeń (z uwzględnieniem 
zależnych od czasu właściwości materiału). W obliczeniach uwzględniono etapowość po-
wstawania konstrukcji. W fazie pierwszej obliczenia pola temperatury i naprężeń prowa-
dzone są dla samego pierścienia fundamentowego (wykonanego segmentami) wraz z grun-
tem (ryc. 5). Faza pierwsza obejmuje 16 dni, jednak ze względu na duże deformacje  
w pierwszych krokach obliczeniowych, wynikające z działania jedynie ciężaru własnego na 
bardzo młody beton w pierwszych godzinach (bardzo niski moduł Younga i duże pełzanie), 
zastosowano przez pierwsze 24 h na powierzchniach bocznych podpory poziome symulu-
jące obecność deskowania niepozwalającego na deformację świeżego betonu. Pozostały 
czas obliczeń prowadzony jest bez podpór symulujących deskowanie. 

 

 
 

Po zakończeniu fazy pierwszej (16 dni) rozpoczyna się faza druga (ryc. 6) z nowo 
dostawioną ścianą. Wszystkie dane z fazy pierwszej (np. wygasające ciepło hydratacji, tem-
peratura, naprężenia, dość wysoki już stopień hydratacji) są uwzględniane w fazie drugiej. 
Ponownie przeprowadzona jest analiza temperatury, hydratacji i naprężeń dla układu grunt– 
–pierścień fundamentowy–ściana. W ścianie rozpoczyna się proces hydratacji i rozwoju 
właściwości mechanicznych. Podobnie jak w przypadku pierścienia zostają zastosowane 
przez pierwsze 24 h podpory symulujące deskowanie na ścianie. W przeciwnym wypadku 
w pierwszych krokach obliczeniowych od ciężaru własnego występują duże deformacje  
w dolnej części ściany (skosie) i jej przechylenia. Ostatnia część obliczeń prowadzona jest 
bez wpływu deskowania. 

 

 

Ryc. 5. Etap pierwszy: grunt i fundament
Fig. 5. First stage: soil and foundation 

 

Ryc. 6. Etap drugi: grunt, fundament i ściana 
Fig. 6. Second stage: soil, foundation and wall 



 196

4. Temperatura twardniejącego betonu 

W analizie pól termicznych zakłada się, że beton jest ośrodkiem izotropowym, jedno-
rodnym. Do opisu zmiany temperatury dojrzewającego betonu z uwzględnieniem tempe-
ratury otoczenia przyjęto równanie Fouriera [7] (liniowe prawo przewodzenia ciepła) 
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gdzie: 
T − temperatura betonu [ºC], 
Q − źródło ciepła hydratacji [kJ/kgh], 

ba  − współczynnik dyfuzji temperatury w betonie [m2/s], 

bc  − ciepło właściwe [kJ/kgK], 

bγ  − gęstość pozorna betonu [kg/m3], 
x, y, z – współrzędne, 

− warunek początkowy  ( ) pTxT =0,  
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gdzie: 
Ts – temperatura słoneczna [ºC] (ryc. 6), 
Tk – temperatura powierzchni elementu [ºC], 
Tp – temperatura początkowa mieszanki [ºC], 
n   – normalna zewnętrzna do brzegu k. 

Współczynnik przejmowania ciepła α  równy 5,8 [W/m2K] przyjęto wg C.L. Townesenda 
[8] przy założeniu zerowej prędkości wiatru, natomiast wpływ szalunku uwzględniono 
przez zastępczy współczynnik przejmowania ciepła wα  

 
1+α

α
=α

Rw  (2) 

gdzie: 

R – opór przewodzenia ciepła szalunku ,
λ

=
dR  

d  − grubość szalunku [m], 
λ − współczynnik przewodzenia ciepła [kJ/mKh]. 

Istotny wpływ na rozkład temperatury poza ciepłem hydratacji ma promieniowanie sło-
neczne. Energia cieplna, która absorbowana jest z promieniowania słonecznego na po-
wierzchnię ściany, może powodować podniesienie temperatury bardziej niż wewnątrz 
ściany wskutek hydratacji. To zjawisko powoduje niesymetryczny rozkład temperatury na 
grubości ściany, efektem czego na jej powierzchniach mogą wystąpić znacznie większe na-
prężenia rozciągające (po stronie zacienionej) w okresie jeszcze niskiej wytrzymałości 
betonu na rozciąganie. Energia promieniowania słonecznego, napotykając na atmosferę 
ziemską, ma zmienną wielkość w różnych porach dnia i roku, ponadto jest redukowana 
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przez zanieczyszczenie powietrza i zachmurzenie. W obliczeniach uwzględniono pro-
mieniowanie bezpośrednie określone jako [9] 
 GqII ⋅= 0dir  (3) 
gdzie: 

0I = 1370 [W/m2] – stała słoneczna (+3% w styczniu/grudniu, –3% w lipcu/sierpniu), 

Gq  – współczynnik zależny od wysokości słońca, pory roku i zanieczyszczenia po-
wietrza (lokalizacji). Dla rozpatrywanego okresu funkcję wysokości słońca nad 
horyzontem h (t) opisano wg ryc. 7, natomiast azymut słońca funkcją as (t) wg 
ryc. 8. Pod pojęciem promieniowania bezpośredniego dirI  rozumie się część 
promieniowania stałej słonecznej przechodzącej przez atmosferę, która bez-
pośrednio dociera do powierzchni ziemi równolegle do jej normalnej. 

 

 
Ryc.  7. Wysokość słońca nad horyzontem w funkcji czasu  

dla drugiej połowy czerwca 
Fig. 7. The high of the Sun as a function of time in second part of the June 

 
 

 
Ryc. 8. Azymut słońca w funkcji czasu dla drugiej połowy czerwca 

Fig. 8. The azimuth of the Sun as a function of time  
in second part of the June 

 
Promieniowanie bezpośrednie na dowolnie zorientowaną powierzchnię elementu może-

my opisać za pomocą następujących zależności trygonometrycznych (ryc. 9) [9] 
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gdzie: 
dirI   − promieniowanie bezpośrednie [W/m2], 

h (t)  − wysokość słońca nad horyzontem w funkcji czasu, 
β      − nachylenie powierzchni elementu, 
aw     – azymut normalnej powierzchni ściany [rad], 
as (t) – azymut słońca w funkcji czasu. 

Promieniowanie słoneczne na powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną ściany zostało 
uwzględnione przez wprowadzenie tzw. słonecznej temperatury powietrza TS do warunku 
brzegowego 
 eoS AITT α⋅+= β /  (5) 

gdzie: 
βI   − natężenie promieniowania słonecznego na daną powierzchnię [W/m2], 

A    − współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego [−], 
eα  − współczynnik przejmowania ciepła na powierzchni [W/m2K]. 

 

 
 

Na ryc. 10 przedstawiono temperaturę słoneczną dla zewnętrznej i wewnętrznej po-
wierzchni ściany oraz temperaturę powietrza w cieniu. Temperatury słoneczne mają w po-
szczególnych dniach różną wartość, gdyż uwzględniono redukcję promieniowania wyni-
kającą z różnego stopnia zachmurzenia. Wyniki przeprowadzonej analizy rozwoju tempera-
tury w przedziale czasu ht )144;0(∈ , przy uwzględnieniu rozdeskowania strony wewnętrz-
nej po 96 h (strony zewnętrznej dzień później) i temperatur słonecznych powietrza (jak na 
ryc. 10), przedstawiono na ryc. 11. 
 

 
Ryc. 10. Temperatura powietrza w cieniu (A), (C) temperatura słoneczna powietrza  

dla zewnętrznej i wewnętrznej (B) powierzchni ściany [6] 
Fig. 10. The temperature of the air (A) and solar temperature for internal (B)  

and external (C) surface of the wall [6] 

 
Ryc. 9. Zależności trygonometryczne 
Fig. 9. Trigonometry relationships 
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Na rycinach 12 i 13 przedstawiono, odpowiednio, rozkłady temperatur podczas wzrostu  
i spadku temperatury. Rozkład temperatur podczas studzenia (ryc. 13) odpowiada maksy-
malnym naprężeniom rozciągającym dla przyjętego okresu obliczeniowego, w którym to 
ściana uległa pierwszym zarysowaniom. 

Proces hydratacji cementu opisano stopniem hydratacji, który najczęściej określany jest 
jako ilość wydzielonego ciepła w danym czasie do całkowitego ciepła hydratacji [10] 
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Ryc. 11. Rozwój temperatury w przekroju poziomym ściany  

na wysokości 1,2 m 
Fig. 11. The development of the temperature in the horizontal cross section  

of the wall at the height 1,2 m 
 
 

 
Ryc. 12. Rozkład temperatury podczas wzrostu temperatury 

Fig. 12. The distribution of the temperature in the wall during heating 
 

Ilość produkowanego ciepła jest funkcją historii temperatury. Chwilowa wartość 
szybkości wydzielania ciepła q jest opisana wg G. De Schutter [10] 
 ( ) ( )Tqrqrqv Trhy ⋅⋅α=τ),(,  (7) 
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gdzie: 
r   – stopień hydratacji, 
T   – temperatura w [ºC], 
α  − maksymalna wartość szybkości wydzielania ciepła, 
qr  – funkcja opisująca wpływ stopnia hydratacji na szybkość wydzielanego ciepła 

(funkcja ta jest zeskalowana na osi rzędnych i odciętych do wartości 1), 
qT – funkcja opisująca wpływ temperatury na szybkość wydzielania ciepła wyrażona 

w następującej postaci 
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T
TrcTq A
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Ryc. 13. Rozkład temperatury podczas studzenia, dla którego otrzymano maksymalne  

rozciągające naprężenia równoleżnikowe (ryc. 16) 
Fig. 13. The distribution of the temperature during cooling phase for with the biggest  

tensile stresses appeared (Fig. 16) 
 

Rozwój stopnia hydratacji policzony wg powyższych zależności w osi i na krawędzi 
ściany, tj. w punktach różniących się historią temperatury, przedstawiono na ryc. 14. 

 

 

 
Ryc. 14. Zmiana stopnia hydratacji: A − w osi ściany, 

B – na krawędzi ściany 
Fig. 14. The development of the degree of hydration A – in 

the middle of the wall, B – at the surface of the wall 
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5. Model liniowo-sprężysto-lepki materiału 

Do opisu dojrzewającego betonu stosowane są często modele sprężysto-lepkie jako 
rodzaj materiału z pamięcią. Oznacza to, że historia odkształceń wpływa na obecne naprę-
żenia. Właściwość ta jest konieczna przy analizie naprężeń termicznych w dojrzewającym 
betonie. Do opisu zjawisk materiałów sprężysto-lepkich stosowanych jest wiele różnych 
podejść [11–13] przedstawionych przeglądowo w raporcie RILEM [5], który w całości po-
święcony jest zjawiskom zachodzącym w dojrzewającym betonie. Podaje on nie tylko spo-
sób modelowania konstrukcji, ale również sposoby badania i wyznaczania nie mniej waż-
nych danych materiałowych. Liniowy oraz nieliniowy model sprężysto-lepki z pękaniem 
oparty na formule rekurencyjnej został omówiony kompleksowo m.in. w pracach [14, 15]. 
W niniejszym artykule przedstawiono uproszczone podejście, odnoszące się do liniowo- 
-spreżysto-lepkiego modelu, w którym funkcja pełzania dojrzewającego betonu rozwinięta 
jest w szereg Taylora w otoczeniu danej chwili obliczeniowej, w celu uniknięcia ko-
nieczności zapamiętywania odległych w czasie (wcześniejszych) stanów naprężeń. W ko-
lejnych pracach model zostanie poszerzony o możliwość analizy konstrukcji z uwzględ-
nieniem jej zarysowania. W niniejszym artykule sprężysto-lepkie zachowanie opisywano 
funkcją pełzania Double Power Law ( )τ,tJ  [16] 

 ( ) ( )( )pd t
E

tJ τ−⋅τ⋅α+⋅
τ

=τ −1
)(

1,  (9) 

gdzie 3=α , d = 0,28, p = 0,12 są stałymi materiałowymi określonymi na podstawie składu 
mieszanki betonowej. Aby uniknąć nadmiernego przepełnienia pamięci całkowitą historią 
obciążenia, część funkcji pełzania ( ) ( )pttf τ−=  jest rozwinięta w szereg Taylora wokół 

dtt =τ−  

 ( ) ( )∑
=

τ−=τ−
5

0r

r
dr tthtf  (10) 

gdzie hr jako funkcja t − td zależy od potęgi p i punktu rozwinięcia td. Szereg Taylora ma 
zbieżność z funkcją pełzania w przedziale 0 < t < 2td. Dlatego punkt rozwinięcia szeregu td 
przyjęty jest jako połowa analizowanego czasu obliczeń. 

Związek pomiędzy odkształceniami i naprężeniami przedstawia się następująco 

 ( ) ( ) ( ) ττ⋅⋅τ=ε ∫ dtJt
t

0
σC &,  (11) 

gdzie: 
σ   −  macierz naprężeń, 
( )τ,tJ  − funkcja pełzania, 

C   – bezwymiarowa macierz współczynnika Poissona ν. 
Dla rozważanego przedziału czasu ii ttt −=Δ +1  oraz przyrostu naprężeń 

( ) ( )ii tt σσσ −=Δ +1  i odkształceń ( ) ( )ii tt ε−ε=εΔ +1  można zapisać przyrost odkształceń  
w następującej postaci [17, 18] 
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Bardziej dogodne jest posługiwanie się związkami konstytuwnymi, w których przyrosty 
naprężeń są wyrażone jako funkcje przyrostu odkształceń. Stąd też równanie (12) prze-
kształca się tak, aby przyrosty naprężeń σΔ  były funkcją przyrostu i historii odkształceń 
[17, 19]. Zakładając ponadto, że naprężenia zmieniają się liniowo w przedziale czasu tΔ   
i wprowadzając bezwymiarową macierz 1−= CD , otrzymujemy następujące ogólne rów-
nanie do obliczenia przyrostu odkształceń w liniowo-sprężysto-lepkim, dojrzewającym 
materiale [17] 

 ( ) ( )ittE σD ~~ * +εΔ=σΔ  (13) 

gdzie 
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tE ,~ *  (14) 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )∫ ττ⋅τ−τ⋅−= +

it

iii dtJtJtEt
0
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Podstawiając równanie (10) do równania (14) i (15), możemy je zapisać w następujący 
sposób 
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oraz 
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gdzie zmienna ( )in tε~  jest aktualizowana przez sumowanie po każdym kroku czasowym wg 
następującej zależności 
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Ostatecznie 
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W analizie młodego twardniejącego betonu rozwój modułu Younga stosowany w Double 
Power Law został opisany wg funkcji rozwoju modułu sprężystości uzyskanej z badań. 
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Ryc. 15. Rozwój modułu Younga 

Fig. 15. The development of the Young modulus 

6. Wyniki obliczeń i wnioski końcowe 

Dla przedstawionego powyżej pola temperatury, stopnia hydratacji i właściwości ma-
teriału uzyskano następujące wyniki obliczeń. Na ryc. 16 przedstawiono rozkład maksy-
malnych naprężeń równoleżnikowych po stronie wewnętrznej (ryc. 16a) i po stronie ze-
wnętrznej (ryc. 16b). Odpowiadają one rozkładowi temperatury podczas jej obniżania się, 
jak przedstawiono na ryc. 14. Strona wewnętrzna ściany jest bardziej rozciągana, gdyż 
mniejsze nasłonecznienie tej strony ściany skutkuje niższą temperaturą w stosunku do 
powierzchni zewnętrznej. Poziom naprężeń w analizowanym przedziale czasu jest niski  
i wynika to przede wszystkim z niskiego modułu Younga i właściwości reologicznych. 

 

 
Ryc. 16. Rozkład naprężeń równoleżnikowych po: a) wewnętrznej  

i b) zewnętrznej stronie ściany 
Fig. 16. The distribution of the horizontal stresses at the: a) inside  

and b) outside surface 
 

Należy jednak zaznaczyć, że rzeczywista lokalna wytrzymałość betonu, zwłaszcza  
w tego typu konstrukcjach, jest zdecydowanie niższa w stosunku do wytrzymałości uzys-
kanej na próbkach w laboratorium. Temu zagadnieniu została poświęcona m.in. obszerna 
praca analityczno-doświadczalna [20]. Niektóre z podstawowych czynników wpływających 
na obniżenie wytrzymałości to: wpływ temperatury, wpływ naprężeń samorównoważących 
się, mała szybkość narastania obciążenia. Badania we wspomnianej pracy parametryzują 
m.in. te wpływy przez niezależne od siebie współczynniki. 
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Na ryc. 17 przedstawiono rozwój naprężeń równoleżnikowych od początku wiązania,  
w osi ściany, na wysokości 0,8 m po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Początkowo obser-
wowane jest ściskanie wynikające ze wzrostu temperatury, później w fazie studzenia na-
stępuje rozciąganie. 

 

 
Ryc. 17.  Zmiana naprężeń równoleżnikowych w osi ściany na wysokości 0,8 m  

po: a) wewnętrznej i b) zewnętrznej stronie ściany 
Fig. 17. The development of the horizontal stresses in axis of the wall at the high  

of 0,8 m at the: a) inside and b) outside surface 
 

Na ryc. 18 pokazano rozwój naprężeń równoleżnikowych na górnej krawędzi ściany. 
Widoczny jest również skok naprężeń powodowany zdjęciem podpór po 24 h symuluj-
jących deskowanie. W innej części ściany następuje w tym momencie spadek naprężeń. 
Podczas zdjęcia podpór ściana, jeszcze nagrzana, wychyla się nieznacznie na zewnątrz. 

 

 
Ryc. 18. Zmiana naprężeń równoleżnikowych w osi ściany na górnej jej krawędzi  

po: a) wewnętrznej i b) zewnętrznej stronie ściany 
Fig. 18. The development of the horizontal stresses in axis of the wall at the top  

at the: a) inside and b) outside surface 
 

Przemieszczenia w kierunku normalnym do powierzchni ściany w jej osi i narożu (gór-
na krawędź) przedstawiono na ryc. 19. Do chwili pozostawania deskowania przemiesz-
czenia są równe 0. W chwili zdjęcia podpór występują przemieszczenia na zewnątrz zbior-
nika. Później podczas studzenia ściana „przemieszcza się” (kurczy) do wewnątrz zbiornika. 
Niewielkie wahania przemieszczeń powodowane są zmiennym nasłonecznieniem raz po-
wierzchni zewnętrznej, a raz wewnętrznej. Maksymalna wartość przemieszczenia w narożu 
wynosi 3,9 mm, a w osi ściany 3,3 mm. 
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Ryc. 19. Zmiana przemieszczeń w płaszczyźnie prostopadłej do ściany na  

jej górnej krawędzi: w osi ściany i w narożu 
Fig. 19. The development of the displacement at th top, in the plane normal to the wall:  

in axis of the wall and at the corner 
 

Podobny wykres dla punktów w połowie wysokości ściany przedstawiono na ryc. 20. 
Otrzymane przemieszczenia na krawędzi i w osi ściany wynoszą, odpowiednio, 1,7 mm  
i 1,4 mm. 

 

 
Ryc. 20. Zmiana przemieszczeń w płaszczyźnie prostopadłej do ściany  

w połowie jej wysokości: w osi ściany i na krawędzi 
Fig. 20. The development of the displacement in the middle of the high, in the plane normal 

to the wall: in axis of the wall and at the edge 
 

Na ryc. 21a przedstawiono mapę przemieszczeń podczas przedpołudniowego nagrze-
wania słonecznego powierzchni wewnętrznej, wskutek tego ściana wygina się na zewnątrz. 
Po południu słońce „przechodzi” na powierzchnię zewnętrzną, przez co ściana wychyla się 
do wewnątrz (ryc. 21b). Tym samym występuje przyrost naprężeń rozciągających po 
stronie wewnętrznej, tj. po stronie zacienionej. 

Na ryc. 22 przedstawiono zmianę przemieszczeń równoleżnikowych w jej narożu i na 
krawędzi (w połowie jej wysokości). W fazie nagrzewania następuje wzrost przemiesz-
czenia równoleżnikowego, a w fazie studzenia przemieszczenia przedstawionych punktów 
zbliżają się do pozycji wyjściowej. Na ryc. 23 przedstawiono mapę przemieszczeń równo-
leżnikowych podczas fazy wzrostu temperatury. 
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Ryc. 21. Mapa przemieszczeń w płaszczyźnie prostopadłej do ściany podczas  

nasłonecznienia powierzchni: a) wewnętrznej i b) zewnętrznej 
Fig. 21. The map of the displacement in the plane normal to the wall during heating: 

a) internal and b) external surface 
 

 
Ryc. 22. Zmiana przemieszczeń równoleżnikowych: w narożu ściany 

i w połowie wysokości na jej krawędzi 
Fig. 22. The development of the parallel displacement: at the coner of the wall  

and in the middle of the high at the edge 
 

 

 
Ryc. 23. Mapa przemieszczeń równoleżniko-

wych w fazie wzrostu temperatury 
Fig. 23. The map of the parallel displacement 

during heating phase 

 a) b) 
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Powyższe obliczenia należy traktować jako przybliżone, gdyż model nie uwzględnia 
jeszcze m.in.: wpływu dobetonowania sąsiednich segmentów ściany na naprężenia i zary-
sowanie (wtedy rysy rozwinęły się do rys przelotowych) oraz dystrybucji naprężeń po za-
rysowaniu. Do czasu utrzymywania segmentu w szalunku wpływ naprężeń samorówno-
ważących się jest znikomy, bezpośrednio po rozdeskowaniu występuje wzrost naprężeń na 
powierzchni chłodniejszej, co zwiększa prawdopodobieństwo powstania rys powierzchnio-
wych, które w późniejszym okresie mogą rozwinąć się do rys przelotowych decydujących  
o szczelności zbiornika. 

Różnica w rozwoju stopnia hydratacji wynikająca z różnic temperatur dla różnych 
punktów ściany jest pomijalnie mała. Wystarczające jest zatem przyjęcie średniej funkcji 
stopnia hydratacji do opisu własności betonu w całej ścianie. Konieczne jest jednak po-
równywanie stosunkowo niskich naprężeń z wytrzymałością efektywną, czyli wytrzyma-
łością betonu w elemencie konstrukcyjnym. 

Przedstawiony model obliczeniowy zostanie poszerzony o możliwość zamodelowania 
pracy zbrojenia i zarysowania, co pozwoli na bardziej kompleksowe ujęcie podejmowanego 
problemu. 
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