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The influence of operation on the dynamic characteristics of single-channel 
reinforced concrete industrial chimneys. 

Doctoral thesis in the field of civil engineering, written under the supervision of 
professor Tadeusz Tatara and co-supervision of DSc Stanisław Kańka. 

 

Abstract 

The scientific goal of this Ph.D. thesis is to determine the impact of material wear and 
destruction and geometric imperfections on the static and dynamic behaviour of single-
channel reinforced concrete chimneys, and to establish the relationship between the 
severity of the destruction and wear of their concrete shell and resultant geometric 
imperfections on their dynamic characteristics. 
To achieve these goals, a method of preparing reliable and computationally efficient FE 
models of reinforced concrete chimneys was developed using commercially available 
software, taking into account precise geometric and material composition data. The 
developed models were then verified with the use of in situ dynamic tests and Modal 
Assurance Criterion, the aim of which was to confirm their accuracy in terms of 
dynamic response and their impact on the structure of analysed buildings, including 
numerical analysis using seismic and paraseismic loads. The main focus was put on 
verifying the proposed methods of data aggregation and numerical modelling using 
data obtained from in-situ research. 

Chapter 1. 

The author analysed previous peer reviewed publications on the topic of long term 
operation of reinforced concrete chimneys and it’s impact on their dynamic 
characteristics. Assessing the available works and literature, it was noticed that there is 
no study that would allow for an effective and comprehensive assessment of the impact 
of the technical condition of single-channel reinforced concrete chimneys on their 
behaviour under dynamic loads. Therefore, the purpose and scope of the thesis was 
established. The scope of the thesis is both theoretical and experimental. The 
theoretical segment focused on the development of verifiable models of single-channel 
reinforced concrete chimneys using the finite element method and material models 
taking into account the effects of corrosion and long term wear. The experimental 
segment a testing routine was developed and in situ measurements were performed.  

Chapter 2. 

The author concentrated on material aspects of wear and degradation of reinforced 
concrete chimneys. Using available topical publications and literature, the main causes 
of the destruction and corrosion of reinforced concrete chimneys was established. The 
main groups of destructive processes were divided into physical and chemical in nature 
and described. Among the physical group, the most common causes of damage to 
concrete shell of reinforced concrete chimneys were identified ti be cracks, perforations 
and microcracks caused by the stresses in the material, including thermal stresses. 
The chemical processes were recognised as derived of contamination of the concrete 
due to aggressive exhaust gases, specifically the corrosion of the concrete and steel 
rebar caused by sulphates and chlorides present in the fumes. The impact of 
carbonation of concrete was analysed and it’s impact on the material strength of the 
concrete shell was noted. 

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

 

4 
 

Chapter 3. 

The author presented the three reinforced concrete chimneys chosen for analysis. The 
h=120 m, h=180 m and h=260 m chimneys were presented and thoroughly described. 
One of the main criterion of case choices was the availability of archival data, including 
geodetic measurements and material tests as well as legacy blueprints of analysed 
structures.  
The author described the chosen methodology of aggregation of structural data of the 
chosen chimneys. The material properties of selected structures were compiled on the 
basis of studies carried out during the annual and five-year inspections of the analysed 
objects. The tests covered samples taken from the chimney shaft, from the outside, 
with the use of a crown drill. The samples obtained in this way in the form of cylinders 
with a diameter of 100 mm were subjected to macroscopic observation, water extract 
pH tests, chemical tests for the content of sulphate and chloride ions, compressive 
strength tests as well as in tests of water absorption and density.  
Next, the author presented the methodology of dynamic in situ measurements. For the 
dynamic testing three sets of measuring devices were used – piezoelectric 
accelerometers, strain gauges and a laser vibrometer.  
The author next described the Modal Assurance Criterion analysis used to verify the 
accuracy of the models and dynamic testing. 

Chapter 4. 

For the purposes of this thesis, the author developed a modelling plan aimed to best 
utilise aggregated structural, material, geometric and test data.  
The geometry of the numerical models for the analysed chimneys was adopted using 
the design documentation along with geodetic measurements performed as part of 
annual and five-year inspections of the chosen structures. Material models were 
prepared based on laboratory data compiled in the aforementioned inspection 
documents. Imperfections of the concrete shell of the selected chimneys were 
considered in the prepared models. The respective axis of the chimneys were 
determined based on geodetic measurements, taking into account deflections in both 
XY and YZ planes. Surface mechanical and strain damage such as cracks and 
perforations were also taken into account during modelling. Additionally, the author 
took into account the physical effects of corrosion of the concrete shell of analysed 
structures.  
Next, the author described chosen material models. For the purposes of this thesis, 
Thorenfeldt compression model and Hordijk tension model were used for non-linear 
applications. Geometric nonlinearities were not taken into account. The cracks formed 
under strain were implemented using the variable direction smeared crack model, in 
which the fictional cracks formed in the element rotate in accordance with the main 
stress axes. When determining the material characteristics of the model, substitute 
Young and Kirchoff (E and G) modules were used. 
Final modelling was then performed, resulting in 3 models of varying complexity per 
selected chimney.  
The author next presents the results of finite element analysis of the prepared models, 
focusing on dynamic characteristics of analysed structures. 

Chapter 5. 

The author reports the implementation of prepared in situ testing plans. For two of the 
selected chimneys (h=120 m and h=260 m), dynamic measurements were performed. 
As dynamic excitation, gusts of wind were utilised, and for the h=120m chimney 
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additionally attempts at excitation by synchronous movement of a group of people at 
the top of the chimney were performed. 
Measurement data is then presented, including FFT analysis of thus obtained vibration 
waveforms.  
Using the in situ testing data, the author establishes the eigenfrequencies of analysed 
chimneys as well as the damping coefficient. A comparison of relative error between 
the three used measuring devices (piezoelectric accelerometers, strain gauges and 
laser vibrometer) was then performed, yielding confirmation of the results being 
comparable and satisfactory. 

Chapter 6. 

The author performs a comparative analysis for the results obtained from in situ testing 
and FE analysis performed on the prepared models of the selected structures. The 
calculated values of first and second eigenfrequencies were compared with in situ 
measurements, proving good correspondence of obtained results.  
Next, the author moves to Modal Assurance Criterion analysis, using the CrossMAC 
method. The shape vector was attached at select strain gauge, accelerometer and 
laser vibrometer measurement point, location of which was transferred to the FE 
models. To procure vector data for MAC analysis, least squares method was used. 
Performed CrossMAC analysis proved good correlation between the results obtained 
by numerical analysis and in situ testing of the chimneys. Therefore, it was concluded 
that the adopted model reliably and accurately reflects the dynamic characteristics of 
the tested objects, confirming the chosen modelling method. 

Chapter 7. 

Example seismic and paraseismic analyses were performed. For the purpose of this 
analysis, experimentally verified FE models with limited material nonlinearity were 
used. The analysis focused on determining the maximum displacement of the chimney 
crest and determining the resultant extreme stresses in the reinforced concrete shell. 
The analysis used a representative earthquake load and a paraseismic mining tremor 
load. The author chose Time History Analysis as the preferred method, as Time History 
Analysis is provenly considered to be the most accurate analysis method. 
Horizontal component of the chosen seismic and paraseismic loads was applied. In 
order to simplify the analysis and minimize the calculation time needed, loads were 
applied only along the Y axis. Stress analysis of the reinforced concrete shell was 
carried out for reinforced concrete as a material with equivalent material characteristics 
described in chapter 4. The stresses in steel rebar were determined based on the 
design data of the number, diameter and spacing of rebar in each segment of the 
analysed chimneys. The chosen seismic load used was the 1971 San Fernando 
earthquake, and the chosen paraseismic load used was the 2006 Legnicko-Głogowski 
Okręg Miedziowy mining tremor. 
Analysis results showcased the differences in stress distribution depending on the 
chosen dynamic load. The performed analysis prove the developed modelling method 
to be an accurate tool for engineering application for dynamic loads and determining 
regions most vulnerable to aforementioned loads. 

Conclusion. 

The task of determining the impact of material wear and geometric imperfections on the 
static and dynamic response of single-channel reinforced concrete chimneys by 
establishing the relationship between the degree of wear and destruction of their 
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concrete shell and their dynamic characteristics was completed.  
Dynamic models of reinforced concrete chimneys, accounting for material strength 
changes and geometric imperfections, describe their dynamic characteristics well and 
can be used to determine the response to variable kinematic loads. 
The formulated method of modelling single-channel reinforced concrete chimneys can 
be used in design and analytical works. The proposed methods of data aggregation 
offer a good insight into dynamic interactions of the analysed structures, regardless of 
the differences between their current operational state and the design data. Thanks to 
the developed and verified research methodology it is possible to perform a more 
detailed analysis of the impact of planned neighboring investments on the existing 
structures of this type through reliable analysis of seismic and paraseismic influences. 
The developed method can also be used in the design of repairs and renovation of 
reinforced concrete chimneys, and in tasks related to the determination of their safe 
operation time by extrapolating the key geometric and material data specified in this 
thesis.  
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1. Wstęp 

 

1.1 Geneza pracy 

Problematyka analizy konstrukcji żelbetowych w zmiennych warunkach 

eksploatacji ma głębokie uzasadnienie techniczno-ekonomiczne. Przykładem 

takich konstrukcji są jednoprzewodowe kominy żelbetowe – najbardziej liczny 

z rodzajów kominów przemysłowych w Polsce – por. rys. 1. Od początku XX 

wieku na terenie kraju wybudowanych i oddanych do eksploatacji zostało 

ponad 350 wysokich kominów tego typu – od 80 do nawet 300 metrów 

wysokości. Konstrukcja tych obiektów składa się z fundamentu, często 

dodatkowo opartego na palach, trzonu żelbetowego stanowiącego 

konstrukcję nośną oraz wymurówki ceramicznej oddzielającej przewód 

spalinowy od termoizolacji i trzonu. Znaczna część obecnie eksploatowanych 

obiektów tego typu znajduje się w stanie ciągłej pracy od momentu oddania 

ich do użytku. Wiele z nich przekroczyła lub przekracza projektowy okres 

użytkowania, w większości obiektów doszło też do zmian charakterystyk 

odprowadzanych spalin. 

Jest to szczególnie istotne ze względu na ciągłe wystawienie kominów na 

różnorodne oddziaływania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na ich 

trwałość i stan techniczny. Żelbetowe kominy narażone są na oddziaływania 

o charakterze fizycznym, chemicznym lub mechanicznym, a w większości 

przypadków podczas eksploatacji dochodzi do długotrwałego ich 

synergicznego nakładania.  

Beton trzonu kominów jednoprzewodowych ulega zarysowaniu i spękaniu 

pod wpływem panującego w betonowej konstrukcji trzonu zmiennego stanu 

naprężeń wywołanego działaniem wiatru, różnicy temperatur wewnątrz i na 

zewnątrz płaszcza oraz ciężarem konstrukcji, wymurówki i osprzętu 

montowanego od zewnątrz na trzonie komina. Wysoce agresywne spaliny 

często penetrują wymurówkę, niszcząc termoizolację i powodując chemiczną 

korozję żelbetowego trzonu komina, zmieniając odczyn betonu. Prowadzi to 

często do perforacji trzonu przez kondensat spalin. Zmiana odczynu betonu 

z kolei powoduje korozję zbrojenia, rezultatem czego często są odspojenia 
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otuliny betonowej i wystawienie zbrojenia na dalsze działanie agresywnego 

środowiska zewnętrznego. 

Długotrwała eksploatacja powoduje zmiany lokalnej sztywności trzonu 

komina, co może prowadzić do zmian jego charakterystyk dynamicznych. Aby 

przewidzieć wpływ tych zjawisk na czas bezpiecznej eksploatacji kominów 

konieczne jest opracowanie funkcjonalnego modelu numerycznego, który 

pozwoli na miarodajną ocenę ich stanu technicznego w warunkach obciążeń 

dynamicznych.  

1.2. Aktualny stan wiedzy 

Wpływ zużycia kominów żelbetowych na ich charakterystyki dynamiczne 

jest przedmiotem badań doświadczalnych i teoretycznych, co  znajduje  

odzwierciedlenie w dotychczasowych publikacjach. 

Publikacje opisujące prace doświadczalne podają wyniki  pomiarów 

charakterystyk dynamicznych przedmiotowych obiektów i pozwalają 

jednocześnie na przygotowanie odpowiednich procedur analitycznych. 

Autorzy pracy [12] pokazują właśnie na przykładach istniejących kominów 

metodologię uzyskiwania miarodajnych danych dotyczących charakterystyk 

dynamicznych wysokich kominów w warunkach zróżnicowania ich wysokości 

poprzez  pomiar drgań wymuszonych podmuchami wiatru. Pozwala to na 

ustalenie optymalnej metodyki badań i analiz.   

Prace obliczeniowe prowadzą do opracowania stosownych modeli, i tak w 

publikacji [9] przeprowadzona została teoretyczna analiza odpowiedzi komina 

przemysłowego na działanie wiatru w kierunku poprzecznym do 

wypadkowego kierunku dla średniej prędkości wiatru (tytułowe wzbudzenie 

wirowe) przy pomocy różnych modeli obliczeniowych. Praca [10] skupia się 

na wpływie podatności podłoża gruntowego pod fundamentem i wykorzystuje 

elementy teorii drgań losowych do określenia wpływu wiatru na konstrukcję 

komina. W pracy [11] dodatkowo rozwinięto zagadnienie o wpływ turbulencji 

bocznej. Prace skupione na numerycznym określeniu charakterystyk 

dynamicznych jednoprzewodowych kominów żelbetowych [17, 20, 28, 32] 

dają wgląd w metodologię modelowania tego typu obiektów celem uzyskania 

najlepszego możliwego odwzorowania. W pracy [17] przedstawiono techniki 
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modelowania dla nieliniowej analizy MES z uwzględnieniem ujednoliconego 

wpływu zużycia i korozji materiałowej, w tym zmian charakterystyk 

materiałowych betonu trzonu i zmiany przekroju zbrojenia. W pracy [20] 

zaprezentowano proces modelowania i analizy polimerowego wypełnienia 

znacznego ubytku w płaszczu komina żelbetowego o wysokości 75m. 

Wykonano dwa modele obliczeniowe – przed i po remoncie z użyciem 

polimerowego wypełnienia, na których podstawie przeprowadzone zostały 

analizy liniowe z użyciem rejestracji sejsmicznych trzęsienia ziemi z roku 1992 

(trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.7Ms w prowincji Erzincan, Turcja) i 

porównano reakcje dynamiczne modeli. Podobny temat podnosi praca [32], 

w której na podstawie nieliniowej analizy uproszczonego modelu wysokiego 

żelbetowego komina zbadano wrażliwość konstrukcji na ruchy gruntu 

wywołane trzęsieniem ziemi. Praca [28] skupia się na numerycznej analizie 

wpływu ubytków betonu trzonu sześciu przykładowych kominów żelbetowych 

na obliczeniowe częstotliwości drgań własnych.  

W ostatnich latach powstało też kilka prac porównujących wyniki 

numeryczne z wynikami otrzymanymi z pomiarów in-situ [7, 8, 23], co 

pozwoliło na określenie trafności przyjętych modeli obliczeniowych oraz 

metody ich modyfikacji celem najlepszego odwzorowania rzeczywistych 

obiektów. W pracy [7] wykorzystano dane z pomiarów drgań swobodnych 

uszkodzonego komina żelbetowego i dane otrzymane z analiz MES do 

sprawdzenia wyboczeń stalowych przewodów spalinowych wewnątrz 

żelbetowego płaszcza komina oraz porównano korelację obliczonych 

naprężeń płaszcza z istniejącymi uszkodzeniami. W pracy [8] porównano 

wyniki pomiarów drgań swobodnych wysokiego komina żelbetowego z 

wynikami obliczeń teoretycznych, wskazując na bardzo dobrą korelację 

pomiędzy wynikami otrzymanymi z pomiarów, a wynikami analizy 

numerycznej. W pracy [23] mimo, że przedmiotem badań był komin innego 

typu (stalowy), bardzo obszernie została przedstawiona metodyka badań, 

analiz numerycznych z uwzględnieniem interakcji z podłożem gruntowym i 

analiz porównawczych wyników otrzymanych z badań in-situ i analiz 

numerycznych z punktu widzenia określenia charakterystyk dynamicznych 

obiektu.  
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Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że dostępna literatura 

dobrze opisuje zarówno mechaniczne jak i chemiczne przyczyny uszkodzeń 

oraz ich wpływ na przedmiotowe obiekty [1, 4, 6, 19, 27]. Dzięki danym 

doświadczalnym dotyczącym wpływu eksploatacji na materiały, z których 

zbudowane są jednoprzewodowe kominy żelbetowe możliwe jest miarodajne 

uwzględnienie tych zmian przy budowie modeli materiałowych obiektów. 

Praca [1] zajmuje się metodologią badań materiałowych przykładowego 

komina żelbetowego wraz z dogłębną analizą wyników w zakresie zmian 

charakterystyk materiałowych elementów składowych komina. W pracy [4] 

przedstawiono ogólny zarys powodów i efektów zużycia kominów 

żelbetowych wraz z metodami prognozowania ich trwałości z wykorzystaniem 

wyników badań fizycznych i chemicznych materiałów. Artykuł [6] skupia się 

na wpływie korozji chemicznej na zbrojenie elementów żelbetowych wysokich 

kominów, opisując zmiany przekroju zbrojenia w badanych próbkach, utratę 

przyczepności zbrojenia oraz pękanie otuliny betonowej. W pracy [19] 

kompleksowo opisano długotrwały wpływ korozji materiałowej na elementy 

kominów żelbetowych oraz szczegółowo przeanalizowano metodykę badań 

właściwości chemicznych i mechanicznych materiałów, z których zbudowane 

są przedmiotowe kominy, obszernie opisując wpływ długoletniej eksploatacji 

na ich właściwości materiałowe na podstawie danych z obszernych badań 

laboratoryjnych próbek pobranych z licznych typowych obiektów. Monografia 

[27] dokładnie charakteryzuje wpływ uszkodzeń i korozji, redystrybucji 

naprężeń i czynników związanych z instalacjami oczyszczającymi spaliny na 

charakterystyki materiałowe kominów żelbetowych, oraz prezentuje metody 

obliczeniowej oceny wpływu korozji na trwałość kominów. Dodatkowo w 

powyższej pracy opisany został wpływ zjawisk parasejsmicznych na stany 

naprężeń panujące w trzonach kominów. Opracowanie to agreguje wnioski 

pochodzące z badań wpływu eksploatacji i środowiska na materiały, z których 

składają się jednoprzewodowe kominy żelbetowe i na ich podstawie buduje 

modele obliczeniowe celem późniejszej weryfikacji metodami 

doświadczalnymi in situ.  

Oceniając dotychczasowe prace i literaturę przedmiotu zauważono, że nie 

ma opracowania pozwalającego na skuteczną i kompleksową ocenę wpływu 
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stanu technicznego jednoprzewodowych kominów żelbetowych na ich 

zachowanie w warunkach obciążeń dynamicznych. Celowym jest zatem 

opracowanie doświadczalnie zweryfikowanej, wydajniejszej metody 

modelowania numerycznego, uwzględniającej znacznie szerzej poznane 

oddziaływania, pozwalającej na wyznaczenia odpowiedzi na zmienne 

wymuszenia kinematyczne. 

Tak sformułowane zadanie badawcze pozwoliło na sformułowanie celu i 

zakresu pracy. 

 

1.3. Cel, zakres i teza pracy 

 

1.3.1. Cel pracy 

 

Celem naukowym  pracy jest określenie wpływu stopnia destrukcji 

materiału i imperfekcji geometrycznej na statyczną i dynamiczną pracę 

żelbetowych kominów jednoprzewodowych oraz ustalenie zależności 

pomiędzy stopniem destrukcji ich trzonu oraz imperfekcją geometryczną i 

zmianami ich charakterystyk  dynamicznych.  

Praca ma też istotny aspekt praktyczny, gdyż proponowana metoda 

może znaleźć zastosowanie w projektowaniu wzmocnień i remontów 

kominów żelbetowych, oraz w zadaniach związanych z określeniem czasu 

bezpiecznej ich eksploatacji poprzez ekstrapolację określonych w pracy 

kluczowych danych geometrycznych i materiałowych. Dodatkowo możliwa 

jest też dokładniejsza analiza wpływu planowanych sąsiednich inwestycji na 

istniejące obiekty tego typu poprzez miarodajne analizy wpływów 

sejsmicznych i parasejsmicznych z uwzględnieniem ich obecnego stanu 

technicznego 
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Cele szczegółowe pracy sformułowano następująco:  

 Określenie wpływu stopnia destrukcji materiału i imperfekcji geometrycznych 

na statyczną i dynamiczną pracę kominów. 

 Ustalenie zależności pomiędzy stopniem destrukcji trzonu oraz 

imperfekcjami geometrycznymi a zmianami charakterystyk dynamicznych 

badanych kominów. 

 Dobór modeli dynamicznych jednoprzewodowych kominów żelbetowych. 

 Weryfikacja przyjętych modeli dynamicznych na podstawie wyników badań 

in situ. 

 Wykazanie różnic w odpowiedzi dynamicznej w zależności od stanu 

technicznego elementów konstrukcyjnych badanych kominów. 

 Sformułowanie wydajnej metody obliczeniowej do analiz dynamicznych 

kominów żelbetowych z uwzględnieniem obciążeń kinematycznych. 

1.3.2. Zakres pracy 

Praca ma charakter teoretyczno-doświadczalny. W części teoretycznej 

skupiono się na opracowaniu modeli dynamicznych konstrukcji 

jednoprzewodowych kominów żelbetowych  z zastosowaniem metody 

elementów skończonych i modeli materiałowych z uwzględnieniem wpływu 

korozji i zużycia. W części doświadczalnej opracowany został program badań 

weryfikacyjnych i zrealizowane zostały pomiary in situ. Wyniki modelowania 

numerycznego wybranych obiektów, z wykorzystaniem danych źródłowych, 

zostały później  porównane z wynikami pomiarów uzyskanych w warunkach 

rzeczywistych, celem oceny  i selekcji wcześniej opracowanych modeli. 

1.3.3. Teza pracy 

Modele dynamiczne żelbetowych kominów, uwzględniające 

zmiany materiałowe i imperfekcje geometryczne, dobrze opisują 

ich charakterystyki dynamiczne i mogą zostać wykorzystane do 

wyznaczenia odpowiedzi na wymuszenia kinematyczne 
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2. Materiałowe aspekty zużycia kominów żelbetowych 

2.1. Zagrożenia korozyjne 

Jednoprzewodowe kominy żelbetowe, będące przedmiotem niniejszej pracy, 

składają się z fundamentu i trzonu. Trzon żelbetowy typowego komina [1, 3] 

posiada zmienną grubość ścian, zmniejszającą się w kierunku wylotu, oraz 

wykształcone po stronie wewnętrznej, zwykle w rozstawie ok. 10 m, wsporniki 

mające na celu podtrzymanie wewnętrznej wymurówki przewodu spalinowego 

(Rys. 2). Pomiędzy wymurówką, a żelbetowym płaszczem trzonu instalowana 

jest termoizolacja, której celem jest ochrona żelbetowego płaszcza przed 

wpływem wysokiego gradientu temperatur pomiędzy przewodem spalinowym, a 

środowiskiem zewnętrznym. 

 

Rys. 1. Typowy żelbetowy komin jednoprzewodowy. [fot. Własna] 
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Obiekty tego rodzaju ze względu na wysoce agresywne środowisko pracy 

narażone są na postępującą korozję elementów konstrukcyjnych. Ze względu na 

nieszczelność przewodu spalinowego dochodzi do penetracji spalin do warstw 

termoizolacyjnych, skutkujące ich zniszczeniem [19]. Agresywne spaliny tworzą 

kondensat po wewnętrznej stronie trzonu [34, 27, 19, 1], zmieniając odczyn 

betonu i często powodując perforację trzonu i odspojenia betonu trzonu, a także 

zniszczenia wymurówki (Rys. 3). Zjawiska te prowadzą do zmian w strukturze 

materiałowej betonu trzonu komina, w tym zmiany jego wytrzymałości oraz 

zmniejszenie grubości trzonu, w efekcie prowadzi to do zmian w sztywności 

elementów betonowych. Korozja warstw termoizolacyjnych powoduje ich 

zniszczenie (utrata właściwości termoizolacyjnych), zmieniając gradienty 

temperatur w płaszczu komina, co z kolei prowadzi do zwiększenia rozwartości 

rys, a w skrajnych wypadkach do mechanicznego uszkodzenia płaszcza 

żelbetowego. 

  
Rys. 2.Schemat typowej konstrukcji wsporników komina jednoprzewodowego. 
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Rys. 3. Zniszczenia wymurówki komina jednoprzewodowego [19]. 

W wielu przypadkach bliskie sąsiedztwo innych kominów powoduje 

osadzanie się agresywnych substancji zawartych w spalinach na zewnętrznej 

części trzonu. Wpływ na stan betonu trzonu komina ma także tzw. „down-wash”, 

zjawisko występujące przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych 

zaburzających ciąg komina i polegające na cofaniu się spalin przy wylocie komina 

i omywaniu nimi zewnętrznej powierzchni trzonu [34, 19, 27]. Skutkuje to 

powstawaniem zacieków kondensatu spalin przy wylocie komina. 

2.2. Fizyczne i chemiczne procesy destrukcyjne 

Zagrożenia dla trwałości konstrukcji jednoprzewodowych kominów 

żelbetowych są efektem synergicznego oddziaływania wielu czynników 

destrukcyjnych. W przypadku konstrukcji betonowych mamy do czynienia z 

synergizmem ciągłym, gdzie czynniki fizyczne i mechaniczne wzmagają korozję 

chemiczną i odwrotnie. 
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W opracowaniach [41] i [19] przyjęto dwuetapowy model destrukcji betonu 

(Rys. 4). Pierwszy etap składa się z wpływu obciążeń, zwłaszcza cyklicznych i 

wpływu otoczenia w aspekcie fizycznym. Efektem tych oddziaływań jest spadek 

szczelności betonu. Etap drugi rozważa wpływ agresywnego chemicznie 

środowiska na beton o obniżonej szczelności. 

Wymienione czynniki synergicznie wzmagają się nawzajem, powodując 

postępującą destrukcję fizyczną i chemiczną elementów konstrukcyjnych 

komina. Efektem synergicznego oddziaływania czynników destrukcyjnych 

fizycznych i chemicznych jest spadek grubości przekroju trzonu betonowego 

komina i postępujące zmiany charakterystyk materiałowych elementów 

konstrukcji. 
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Rys. 4. Synergiczne procesy destrukcyjne wg [19, 41]. 
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2.2.1. Fizyczne procesy destrukcyjne 

Procesy destrukcyjne zachodzą zarówno na powierzchni jak i wewnątrz 

betonu. Spośród fizycznych oddziaływań najczęstszymi przyczynami uszkodzeń 

betonu trzonów są rysy, spękania i mikropęknięcia spowodowane występującym 

w materiale stanem naprężeń. Naprężenia w betonie trzonu spowodowane są 

zarówno wpływem obciążenia ciężarem konstrukcji jak i skurczem i 

oddziaływaniami termicznymi.  

Relaksacja naprężeń trzonu komina prowadzi do powstawania mikrorys i 

mikropęknięć zarówno na powierzchni jak i w głębi betonu. Efekt ten 

spowodowany jest najczęściej skurczem betonu, zarówno w początkowym 

okresie wiązania, jak i skurczem karbonatyzacji [14, 16, 19]. Stan naprężeń 

panujący w betonie trzonu komina podczas eksploatacji powoduje liczne 

mikropęknięcia i mikrorysy. Ze względu na naturę obciążeń którym poddawane 

są kominy, szczególnie dynamicznych obciążeń wiatrem, w trzonie komina 

postępuje rozwój istniejących rys i ciągłe powstawanie nowych mikrorys i 

mikropęknięć spowodowane powtarzającym się obciążeniem dynamicznym [14, 

27].  

Łatwo zauważyć, że destrukcja termoizolacji potęguje wpływ naprężeń 

termicznych na stan betonu komina. Dodatkowo istotną rolę odgrywa 

powtarzający się cykl zamrażania i odmrażania zawartej w betonie wody 

(destrukcja mrozowa) [19].  

Destrukcja mrozowa betonu trzonu komina spowodowana jest ekspozycją 

konstrukcji na zmienne temperatury z przejściem przez 0oC. Destrukcja 

powodowana jest wzrostem objętości zamarzającej wody zawartej w betonie, co 

prowadzi do rozsadzenia porów betonu. Powoduje to powierzchniowe 

uszkodzenia betonu, często postępujące w głąb konstrukcji [15, 19]. 

Gradient temperatur żelbetowego płaszcza trzonu komina dodatkowo 

powoduje powstawanie naprężeń termicznych, zależny od różnicy temperatur po 

stronie wewnętrznej i zewnętrznej, jak i wokół komina. Różnica temperatur 

spowodowana jest zarówno temperaturą spalin odprowadzanych kominem jak i 
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czynnikami środowiskowymi, w tym nierównomiernym nasłonecznieniem betonu 

trzonu komina. Naprężenia termiczne spowodowane gradientem temperatur 

żelbetowego płaszcza trzonu komina skutkują zwiększeniem rozwarcia 

istniejących rys, powstawaniem nowych rys, a w skrajnych przypadkach 

wywołują penetrujące pęknięcia płaszcza komina [35].  

 

2.2.2. Chemiczne procesy destrukcyjne. 

 

Chemiczne procesy destrukcji betonu trzonów jednoprzewodowych 

żelbetowych kominów przemysłowych są pochodną skażenia betonu 

agresywnymi chemiczne spalinami. W przypadku żelbetowych kominów podczas 

eksploatacji dochodzi do ciągłego omywania betonu trzonu przez kwaśne 

spaliny. Zwiększa to intensywność korozji, prowadząc do szybko postępującego 

zmniejszenia wytrzymałości betonu i zmniejszenia jego przekroju. 

Istotnym procesem korozyjnym mającym wpływ na właściwości betonu 

trzonu komina w świetle niniejszej pracy jest zjawisko karbonatyzacji. 

Karbonatyzacja betonu spowodowana jest wpływem dwutlenku węgla (CO2). 

Postępuje ona w korelacji do stężenia CO2 w środowisku eksploatacji. Dwutlenek 

węgla transportowany jest poprzez pory w betonie, reagując z hydratami zaczynu 

cementowego i tworząc węglan wapnia (CaCO3). Karbonatyzacja skutkuje 

skurczem powierzchniowej strefy betonu oraz zmianami właściwości 

fizykomechanicznych i fizykochemicznych. Zwiększa się wodoszczelność 

betonu, jego gęstość i wytrzymałość na ściskanie. Efektem karbonatyzacji jest 

spadek pH betonu, często poniżej granicznej wartości 11.8, co powoduje utratę 

właściwości ochronnych zbrojenia przez otulinę betonową [14, 19, 24, 27], co 

prowadzi do korozji prętów zbrojeniowych i dalszych ubytków betonu trzonu 

komina i zmniejszenia jego sztywności. 

Spaliny oraz kondensat spalin odznaczają się kwasowym i silnie kwasowym 

odczynem. Prowadzi to do korozji kwasowej betonu trzonu. Kwasy zawarte w 

spalinach reagują ze wszystkimi składnikami , tworząc sole wapniowe, glinowe i 

żelazowe [14, 19, 27]. Powoduje to zmianę struktury betonu i obniżenie jego 

wytrzymałości. Typową korozją tego typu jest korozja siarczanowa. 
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Mimo instalacji odsiarczania spalin, w kominach przemysłowych dochodzi do 

korozji siarczanowej betonu trzonu. W obecności wilgoci siarczany reagują z 

zaczynem cementowym produkując sole, które krystalizując zwiększają swoją 

objętość co niszczy strukturę betonu. Efektem chemicznej korozji siarczanowej 

jest powstawanie gipsu i ettringitu, wypełniających pory i mikropęknięcia betonu 

trzonu, początkowo powodując wzrost wytrzymałości na ściskanie. Jednak 

dalsza krystalizacja gipsu i ettringitu i ich ekspansja wywołuje naprężenia 

wewnętrzne od ekspansji produktów korozji, skutkujące powstawaniem mikrorys 

i mikropęknięć, których rozwój prowadzi do uszkodzeń betonu.  

W efekcie końcowym korozja siarczanowa skutkuje spadkiem wytrzymałości 

betonu wywołanym zmniejszeniem się sił kohezji zaczynu cementowego i adhezji 

między zaczynem a kruszywem. W efekcie dochodzi do postępującego pękania 

i odprysków materiału [19, 37]. 

W skład agresywnych spalin wyprowadzanych przedmiotowymi kominami 

często wchodzi duża ilość chlorków. Najważniejszym efektem korozji chlorkowej 

jest postępująca korozja stali zbrojeniowej, której efektem jest zmniejszenie 

przekroju zbrojenia stalowego, utrata przyczepności stali i rozsadzenie otuliny 

betonowej przez produkty korozji [19]. 
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3. Metodyka pomiarów i analiz 

 

3.1. Wybór i charakterystyka badanych konstrukcji 

 

Do badań wybrane zostały trzy wolnostojące, jednoprzewodowe kominy 

żelbetowe z wymurówką ceramiczną o wysokościach 120 m, 180 m i 260 m (Rys. 

5). Kominy h=120 m i h=260 m zostały poddane badaniom dynamicznym in-situ. 

Analiza komina h=180 m sprowadza się do określenia długoletniego wpływu 

agresywnego środowiska pracy komina na jego właściwości materiałowe i w 

efekcie charakterystyki dynamiczne. Kryterium doboru była kompletność 

dostępnych materiałów archiwalnych, w tym badań materiałowych i pomiarów 

geodezyjnych, oraz ze względu na liczebność kominów danej wysokości na 

terenie Polski. 
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Rys. 5. Schemat wybranych obiektów 

 a) komin h=120m, b) komin h=180m, c) komin h=260m. 

a) b) c) 
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3.1.1. Komin h=120 m. 

 

Komin h=120 m wybrany został ze względu na dużą liczebność kominów tej 

wysokości w kraju, jako typowy przedstawiciel tej klasy obiektów. Dodatkowo na 

etapie selekcji stwierdzono, że posiada on najlepiej zachowaną dokumentację 

projektową i powykonawczą. Komin ten (Rys. 6) został zbudowany w roku 1982 

jako jednoprzewodowy, żelbetowy komin z ceramiczną wykładziną przewodu 

spalinowego na potrzeby ciepłowni miejskiej w jednym z miast południowej 

Polski.  

 

Rys. 6. Komin h=120 m. [fot. własna] 

Obiekt posadowiony jest na żelbetowym fundamencie kołowym o średnicy 24 m 

wykonanym z betonu odpowiadającego wytrzymałością betonowi klasy C16/20 

[53]. Średnica trzonu tego obiektu wynosi 8.7 m przy podstawie i 5.5 m na 

poziomie wylotu. Grubość ścian żelbetowego trzonu komina wynosi 50 cm przy 

podstawie i 18 cm przy wylocie. Trzon wykonany został z betonu, wg 

archiwalnego projektu, odpowiadającego wytrzymałością betonowi klasy C16/20 

[53], zbrojonego stalą o wytrzymałości odpowiadającej stali klasy St3S. 

Wykładzina ceramiczna komina wykonana jest z cegły kominówki o grubości 15 
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cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wlot spalin o wymiarach 2 x 

5 m znajduje się na poziomie +5 m powyżej poziomu terenu. Pomiędzy 

wymurówką, a trzonem żelbetowym komina znajduje się warstwa wełny żużlowej 

o grubości 8 cm. Komin posiada trzy stalowe galerie obsługi na poziomach +40m, 

+80m oraz +117m, oraz ciąg stalowych drabin zewnętrznych z koszem 

ochronnym na całej jego wysokości. 

3.1.2. Komin h=180 m. 

 

Wybrany komin wybudowany został w roku 1975 jako jednoprzewodowy 

komin żelbetowy z ceramiczną wykładziną przewodu spalinowego. Komin (Rys. 

7) posadowiony jest na żelbetowym fundamencie kołowym średnicy 25 m, 

wykonanym z betonu odpowiadającego wytrzymałością betonowi klasy 

C17,5/20, wspartym na palach Franki.  

 

Rys. 7. Komin h=180 m. [fot. archiwalna] 
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Trzon komina ma wysokość 180 m, średnicę u wylotu 4.03 m, a średnicę przy 

podstawie na poziomie terenu  8.15 m. Grubość ścian komina zmienia się od 70 

cm przy podstawie do 15 cm w szczytowej części trzonu. Strop odpopielania 

znajduje się na wysokości +3.75 m. Spaliny doprowadzane są do komina przez 

dwa otwory czopuchowe o wymiarach 1.8 x 6.0 m, znajdujące się na wysokości 

7 m n.p.t. po przeciwnych stronach trzonu. Według dokumentacji archiwalnej, 

materiał użyty do budowy trzonu komina stanowi beton o wytrzymałości 

odpowiadającej klasie C25/30 [53], zbrojony stalą o wytrzymałości 

odpowiadającej klasie A-0. Wykładzina przewodu spalinowego do poziomu +30.0 

m została wykonana z cegły szamotowej „C1” grubości 25 cm, murowanej na kicie 

krzemianowym, a powyżej tego poziomu – z cegły ceramicznej dziurawki dawnej 

klasy 150, odpowiadającej obecnej klasie 15 wg PN-EN 771-1 [52], murowanej 

na zaprawie cementowo wapiennej. Komin wyposażony jest w stalowe galerie 

obsługi na poziomach +42.5, +87.5, +132.5 oraz +178.8 m. Dostęp do galerii 

zapewnia drabina włazowa. 

3.1.3. Komin h=260 m. 

 

Wybudowany w 1970 r. jako jednoprzewodowy komin żelbetowy z 

wykładziną ceramiczną (Rys. 8). Trzon komina ma wysokość 260 m, średnicę 

przy podstawie 16 m, zaś u wylotu  8 m. Grubość ścian zmienia się od 80 cm 

przy podstawie do 15 cm u wylotu przewodu spalinowego.  



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

29 
 

 

Rys. 8. Komin h=260 m. [fot. Archiwalna] 

Otwory czopuchowe są atmosferyczne. Od strony zachodniej otwór 

czopuchowy ma wymiary 2x9 m, natomiast od strony wschodniej otwór 

czopuchowy jest dwudzielny, tj. dolna część ma wymiary 2x5.7 m a górna 2x4.5 

m. Zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową beton użyty do budowy trzonu 

komina odpowiada klasie C25/30 wg PN-EN 206 [53] i zbrojony jest stalą 

odpowiadającą stali klasy A-0. Wymurówka przewodu spalinowego wykonana 

jest z cegły kominówki grubości 15 cm,  wytrzymałości odpowiadającej klasie 25 

wg PN-EN 771-1 [52], wspartej na wspornikach żelbetowych wypuszczonych z 

płaszcza komina w odstępach co 10 m. Komin posiada sześć stalowych galerii 

obsługi w poziomach +58, +98, +138, +178, +218 i +258 m oraz drabiny włazowe 

na całej wysokości trzonu. 
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3.2. Metodyka badań charakterystyk materiałowych 

 

Właściwości materiałowe wybranych konstrukcji zostały zestawione na 

podstawie opracowań wykonanych podczas przeglądów rocznych i pięcioletnich 

analizowanych obiektów. Badania materiałowe kominów h=120 m i h=180 m 

przeprowadzone były w Katedrze Technologii Materiałów Budowlanych i 

Ochrony Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej [14, 15, 

19, 55-61]. Badaniami objęto próbki pobrane z trzonu komina (Rys. 9), od strony 

zewnętrznej, techniką wiercenia wiertłem koronowym. Uzyskane w ten sposób 

próbki w formie walców o średnicy 100 mm zostały poddane obserwacji 

makroskopowej, badaniom wskaźnika pH wyciągu wodnego, badaniom 

chemicznym na zawartość jonów siarczanowych i chlorkowych (odpowiednio 

poprzez miareczkowanie mianowanym roztworem BaCl2 w środowisku 

acetonowym oraz testem MERCK), badaniom wytrzymałości na ściskanie w 

maszynach wytrzymałościowych oraz badaniom nasiąkliwości i gęstości 

pozornej. 

 

Rys. 9. Przykładowe próbki walcowe [19]. 
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3.3. Metodyka pomiarów dynamicznych 

 

3.3.1. Komin h=120 m. 

 

Do badań dynamicznych komina, wg programu opracowanego przez 

autora pracy i z jego udziałem, zastosowano trzy zestawy urządzeń pomiarowych 

– akcelerometry piezoelektryczne, tensometry elektrooporowe oraz wibrometr 

laserowy. Akcelerometry PCB umieszczone zostały na trzonie żelbetowym 

komina na wysokości +40, +80 i +117m, tensometry elektrooporowe 

rozmieszczono wokół podstawy w 4 punktach pomiarowych na wysokości 1 m 

powyżej poziomu terenu. Reflektor wibrometru laserowego zamontowano na 

poziomie wylotu komina w osi akcelerometrów. Wymuszeniem dynamicznym 

komina były porywy wiatru oraz synchroniczny ruch grupy osób w poziomie 

ostatniej galerii. Szczegółowy opis badań, przygotowany przez autora pracy oraz 

opis użytej aparatury podano w rozdziale 5. 

 

3.3.2. Komin h=260 m. 

 

Badania dynamiczne, wg programu opracowanego przez autora pracy i z 

jego udziałem, wykonane zostały przy pomocy dwóch zestawów urządzeń 

pomiarowych. Do badań komina h=260 m wykorzystano akcelerometry 

piezoelektryczne oraz tensometry elektrooporowe. Akcelerometry 

piezoelektryczne umieszczono na trzonie żelbetowym komina na poziomach 

galerii obsługi na wysokości +58 m, +138 m, +258 m. Tensometry 

elektrooporowe zamocowane zostały w 4 punktach pomiarowych na wysokości 

1.5 m powyżej poziomu terenu. Wymuszeniem dynamicznym komina były 

porywy wiatru. Ze względu na sztywności i rozmiary komina oraz ograniczone 

zasoby ludzkie, nie skorzystano z wymuszenia synchronicznym ruchem grupy 

osób w poziomie ostatniej galerii. Szczegółowy opis badań, przygotowany przez 

autora pracy, podano w rozdziale 5. 
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3.4. Analiza MAC (Modal Assurance Criterion) 

 

Najpowszechniejszym obecnie narzędziem do porównywania wektorów 

modalnych jest MAC (Modal Assurance Criterion). Podobnie jak spójność, MAC 

jest wskaźnikiem statystycznym, i został zamodelowany na podstawie obliczeń 

zbieżności związanych z funkcjami odpowiedzi częstotliwościowej. W tej formie 

bazując na metodzie najmniejszych kwadratów otrzymywany jest wskaźnik o 

największej wrażliwości na największą różnicę między porównywanymi 

wartościami. Powoduje to, że kryterium MAC jest właściwie niewrażliwe na 

niewielkie zmiany wartości. Gdy macierz funkcji odpowiedzi częstotliwościowych 

układu wyrażona zostanie w postaci częściowego rozwinięcia ułamka, licznik 

każdego elementu reprezentuje macierz residuów lub stałych modalnych [47], 

[48]. MAC oblicza się poprzez znormalizowanie iloczynu skalarnego dwóch 

zestawów wektorów {𝜑 } i {𝜑 }. Powstałe wartości skalarne umieszczane są w 

macierzy MAC:  

 

𝑀𝐴𝐶(𝑟, 𝑞) =  
{𝜑 } , {𝜑 }

({𝜑 } , {𝜑 } ) {𝜑 } , {𝜑 }
                    (1) 

 

gdzie widoczne jest podobieństwo do funkcji zbieżności, wskazujące na zwykłą 

relację między {𝜑 } i {𝜑 }. Moduł w liczniku rozważany jest po przemnożeniu 

wektorów, więc wartość bezwzględna sumy elementów podniesiona zostaje do 

kwadratu.  

𝑀𝐴𝐶(𝐴, 𝑋) =  
∑ {𝜑 } , {𝜑 }

∑ {𝜑 } ∑ {𝜑 }
                   (2) 

 

Relacja (2) jest sformułowaniem równoważnym do (1), gdzie MAC został użyty 
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jako stała korelacji kształtu postaci drgań. Z kolei relacja (3) ma zastosowanie dla 

złożonych form drgań i jest liczbą rzeczywistą [47]. 

𝑀𝐴𝐶(𝑟, 𝑞) =  
{𝜓 } , {𝜓 }

({𝜓 } , {𝜓 } ) {𝜓 } , {𝜓 }
            (3) 

 

Wartości przyjmowane przez MAC mieszczą się pomiędzy 0 (brak 

zbieżności) i 1 (pełna zbieżność). Dla niewielkich wartości, MAC wskazuje na 

brak podobieństwa modalnego, zaś wartości większe niż 0.7 wskazują na 

wysokie podobieństwo. Wartość MAC jest równa lub bliska 1, gdy formy drgań 

odwzorowują to samo przemieszczenie różniąc się tylko mnożnikiem skalarnym 

lub gdy liczba stopni swobody układu nie wystarcza do rozróżnienia postaci 

drgań. Wartość MAC jest równa lub bliska 0 dla układów znacznie zaszumionych, 

gdy parametry zostały błędnie dobrane dla pomierzonych wartości, gdy formy 

drgań są liniowo niezależne i gdy układ jest niestały (zmienna masa, sztywność 

i parametry tłumienia drgań).  

MAC nie jest właściwym narzędziem do kontroli ortogonalności z powodu 

nieuwzględnienia macierzy mas i sztywności, może jednak być wykorzystany 

jako miarodajna aproksymacja. Jako, że wektory modalne nie będą bezpośrednio 

ortogonalne, macierz MAC nie może być macierzą jednostkową. Pokazuje 

jednak ona, które formy drgań z badanych zestawów są ze sobą związane.  

Stosuje się głównie dwie wersje kryterium MAC: AutoMAC i CrossMAC. 

AutoMAC służy do weryfikacji jednego zestawu form drgań, i służy do określania 

korelacji pomiędzy formami drgań oraz weryfikacji spójności otrzymanych 

wyników. CrossMAC służy do porównywania dwóch zestawów danych 

związanych z formami drgań, i jest wykorzystywany do porównywania np. dwóch 

różnych badanych modeli, wyników pomiarów dynamicznych z wynikami analizy 

MES lub wyników otrzymanych przy pomocy różnych algorytmów analitycznych. 

Na potrzeby analizy porównawczej w dalszych rozdziałach niniejszej pracy 

wykorzystano kryterium CrossMAC. 
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4. Opracowanie metody modelowania i analiza 

numeryczna modeli wybranych kominów 

 

Na potrzeby niniejszej pracy opracowana została metoda modelowania 

wykorzystująca dostępne dane materiałowe i geometryczne analizowanych 

obiektów.  Rysunek 10 przedstawia schemat metodologii budowania modeli 

numerycznych MES. 

 

Rys. 10. Schemat opracowanej przez autora metodologii przygotowania modeli numerycznych 

MES.  

 

Opracowana metodologia została następnie zastosowana do analizy 

numerycznej wybranych kominów żelbetowych. 

 

 

Model konstrukcji

Faza modelowania

Faza doboru 
składników modelu

Faza 
przygotowawcza

Agregacja dostępnych danych o analizowanym obiekcie 
na podstawie dokumentacji archiwalnej;
w tym projektowej, powykonawczej, badań i przeglądów

Analiza geometrii obiektu na 
podstawie zebranych danych

Dobór elementów skończonych i 
budowa modelu numerycznego 
zależności geometrycznych obiektu, 
siatkowanie.
Dobór warunków brzegowych, w tym 
podparcia.

Zastosowanie modelu materiałowego do elementów 
skończonych wchodzących w skład przyjętej geometrii 
modelu. 
Korekty siatkowania.

Analiza kompozycji materiałowej 
obiektu na podstawie zebranych 
danych 

Dobór modelu materiałowego i 
dostosowanie w.w. modelu do 
dostępnych danych 
materiałowych.
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4.1. Agregacja danych geometrycznych i materiałowych dla 

celów modelowania numerycznego 

 

Geometria modeli obliczeniowych dla analizowanych kominów przyjęta 

została na podstawie dokumentacji projektowych oraz powykonawczych wraz z 

pomiarami geodezyjnymi wykonywanymi w ramach przeglądów rocznych i 

pięcioletnich. Modele materiałowe przygotowano na podstawie danych 

laboratoryjnych zestawionych w opracowaniach wchodzących w skład 

dokumentacji przeglądowej przedmiotowych kominów. Do określania 

parametrów wytrzymałościowych odpowiadających współczesnym normom 

wykorzystano obowiązujące normy z okresu projektowania i budowy kominów 

oraz wyniki badań in situ przeprowadzanych w ramach przeglądów pięcioletnich 

przedmiotowych obiektów. Pomiary monitorujące parametry wytrzymałościowe z 

lat 2000 - 2010 zostały wykorzystane w niniejszej pracy. W analizach pominięto 

wpływ temperatury i zmęczenia materiału na sztywność płaszcza żelbetowego 

kominów. 

4.1.1. Komin h=120 m. 

 

Dla komina h=120 m wykorzystano dane archiwalne z pomiarów 

geodezyjnych wykonanych w roku 2011. Na ich podstawie ustalono odchylenie 

wierzchołka komina od pionu w kierunku południowo-wschodnim wynoszące 246 

mm (z dokładnością do 5 mm) [36]. Wychylenia punktów pomiarowych komina 

pokazano na rysunku 11. Na rysunku 11 i dalszych, oś Z jest osią pionową a osie 

X, Y wyznaczają kierunki poziome wzajemnie prostopadłe. 

 

 

 

 

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

 

36 
 

a) b) 

 

 

c) 

 

Rys. 11. Wychylenia punktów pomiarowych komina.  

a) rzut na XY, b) rzut na XZ, c) rzut na YZ [59, 60, 61] 

 

Dodatkowo dzięki zachowanej dokumentacji powykonawczej możliwe było 

uwzględnienie imperfekcji płaszcza żelbetowego na podstawie pomiarów 

geodezyjnych badających odległość wewnętrznej strony płaszcza żelbetowego 

od osi komina (Rys. 12). Imperfekcje te uwzględniono w modelach MES 

przygotowywanych na potrzeby analiz numerycznych. Komin według danych 
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projektowych wykonano z betonu klasy Rw 200, odpowiadającej klasie betonu 

C16/20 wg PN-EN 206-1, zbrojonego stalą klasy A-0. W latach 1997-2011 komin 

był wielokrotnie badany w ramach przeglądów technicznych. 

 

Rys. 12. Przykładowy rozkład imperfekcji płaszcza żelbetowego, poziom +85.75m ze 

wskazanym kierunkiem północnym na podstawie [59, 60, 61].  

 

Badania chemiczne próbek pobranych z trzonu komina wykazały 

postępujące skażenie betonu w warstwach zewnętrznych i wewnętrznych. Na 

poziomie I galerii skażenie występuje zarówno w warstwach wewnętrznych jak i 

zewnętrznych, na poziomie II galerii beton jest silnie skażony siarczanami i 

chlorkami w warstwie wewnętrznej, jednak posiada prawidłowy odczyn w strefie 

zbrojenia. Na poziomie III galerii skażenie obejmuje tylko warstwę wewnętrzną o 

grubości około 2 cm. 
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Badania laboratoryjne na próbkach Φ=h=100mm oraz sklerometryczne in 

situ wykazały wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu trzonu komina; według 

danych z roku 2011 wytrzymałość ta osiągnęła średnią wartość 

charakterystyczną fck,is=37.5 MPa odpowiadającą betonowi klasy C30/37 

zgodnie z normą PN-EN 206-1. Dla porównania, w roku 1997 badania 

laboratoryjne wykazały średnią wytrzymałość betonu odpowiadającą klasie 

C20/25. Widoczny jest więc wzrost średniej wytrzymałości na ściskanie betonu 

spowodowany karbonatyzacją związaną z oddziaływaniem spalin penetrujących 

wymurówkę i płaszcz. 

Skażenie jonami siarczanowymi wymurówki komina jest znaczne, jony 

SO42- stanowią 0.6-1.0% masy przy dopuszczalnych wartościach będących nie 

większymi niż 0.1% [36]. 

Efekty tych zjawisk zostały uwzględnione w modelach numerycznych 

obiektów na podstawie danych z badań materiałowych, interpolowanych 

pomiędzy punktami z których pobierane były próbki.  

Na potrzeby analizy numerycznej zamodelowano zmienne po wysokości 

wartości wytrzymałości na ściskanie betonu trzonu.  

 

4.1.2. Komin h=180 m 

 

W przypadku komina h=180 m, dane archiwalne pozwalały jedynie na określenie 

wychylenia wierzchołku komina (tab. 1).  
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Tab. 1. Wychylenie głowicy komina w latach 1995-2009 [55 - 58]. 

Data 1995 2001 2003 2004 .2005 2007 .2009 

Wychylenie 

głowicy 

[mm] 

130 230 160 146 198 223 172 

 

Grubość ścian komina zamodelowana została na podstawie interpolacji 

archiwalnych danych pomiarowych na galeriach obsługi, otrzymanych w roku 

2000 i 2010 (rys. 13).  

 

Rys. 13. Interpolacja wartości ubytków betonu z zaznaczonymi średnimi wynikami dla próbek 

pobranych z kolejnych galerii. [opracowanie własne] 

Porównując  wyniki badań stanu komina z lat 2000, 2005 i 2010 [55, 56, 57] 

widać znaczne postępy korozji wewnętrznej części betonu trzonu komina. W roku 
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2000 badania próbek uzyskanych z trzonu metodą odwiertów wykazywały 

obniżenie pH betonu poniżej optymalnej wartości pH=11.8 w większości próbek, 

przez co stal zbrojeniowa straciła ochronę przed korozją. Beton był w znacznym 

stopniu skażony, jony siarczanowe stanowiły od 2.5 do 4.5% całkowitej masy 

spoiwa w próbkach. Od strony wewnętrznej skażenie jonami siarczanowymi 

sięgało  na głębokość około 1 cm, miejscami 6 cm. Ze względu na zakwaszenie 

betonu powodujące utratę właściwości ochronnych, stal zbrojeniowa zaczynała 

korodować i w większości próbek była pokryta cienką warstwą rdzy. W miejscach 

rakowatych lub o zbyt małej otulinie korozja prętów powoduje odspojenie betonu. 

Na wysokości całego trzonu zaobserwowano liczne rysy pionowe oraz perforacje 

z naciekami kondensatu. 

W kolejnych latach skażenie trzonu narastało. Według badań wykonanych w 

roku 2010 od strony wnętrza komina destrukcja betonu postępuje w stopniu 

znacznym, spoiwo jest wyługowane, wypadają luźne ziarna kruszywa, pojawiają 

się wycieki produktów korozji betonu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz trzonu. 

Mimo obniżonej wartości odczynu pH stal zbrojeniowa pobrana wraz z próbkami 

betonu nie wykazuje oznak korozji wgłębnej. Próbki do badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie były pobrane z galerii na poziomach 42.5m; 87.5m; 132.5m; 

179.0m.  

Postępującą degradację betonu trzonu komina w czterech wybranych 

punktach pomiarowych przedstawiają dane zestawione w tabelach 2 i 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

41 
 

Tab. 2. Porównanie wyników badań betonu [19] 

Poziom 

W
ar

st
w

a 

pH wyciągu wodnego 
Zawartość jonów (% masy spoinowej) 

 

 
SO4

2 Cl-  

  2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010  

I galerii 

+42.5m 

Z 9.15 - 11.10 9.2 - 11.4 10.4 - 11.1 2.5 - 4.5 3.5 - 5.0 3.0 - 3.8 0.05 - 0.12 0.05 - 0.12 0.12 - 0.18  

P 11.60 - 11.80 12.4 10.9 - 11.3 2.0 - 2.5 2.5 2.5 0.05 - 0.12 0.05 - 0.12 0.08  

W 9.90 - 10.50 9.9 - 10.1 9.2 - 9.9 3.5 - 4.5 3.5 - 4.0 3.5 - 4.0 0.20 - 0.25 0.12 - 0.25 0.10 - 0.28  

II galerii 

+87.5 m 

Z 10.10 - 11.10 9.4 - 10.2 10.1 - 10.7 2.5 - 4.0 3.5 - 4.0 3.0 - 4.0 0.05 - 0.15 0.08 - 0.12 0.08 - 0.12  

P 11.10 - 11.70 10.8 - 12.3 10.8 - 11.3 2.0 - 2.5 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0 0.05 - 0.10 0.08 0.08 - 0.18  

W 9.30 - 10.00 9.1 - 10.0 9.1 - 10.0 4 3.5 - 4.5 3.5 - 4.5 0.05 - 0.15 0.08 - 0.12 0.18 - 0.28  

III galerii 

+132.5m 

Z 10.40 - 11.40 10.9 - 12.3 10.1 - 12.3 2.5 3. 0 - 3.2 3.0 - 3.2 0.05 - 0.10 0.08 - 0.12 0.08  

P 10.70 - 11.30 12.4 11.3 - 11.4 2.5 - 3.0 2.5 2.5 - 3.0 0.05 - 0.10 0.12 0.08 - 0.18  

W 10.60 - 10.80 9.9 - 10.2 9.9 - 10.2 3.5 - 4.0 3.5 3.5 - 4.0 0.10 0.08 - 0.12 0.18 - 0.22  

IV galerii 

+179.0m 

Z 9.6 - 11.3 10.6 - 12.3 10.6 - 12.3 3.0 - 5.4 2.5 - 4.0 2.5 - 4.0 0.10 - 0.20 0.12 - 0.35 0.12 - 0.35  

P 11.10 - 11.40 12.1 - 12.3 11.4 - 12.3 2.0 - 3.3 2.5 - 3.0 2.5 - 3.0 0.15 - 0.50 0.20 - 0.40 0.20 - 0.40  

W 9.30 - 10.90 9.1 - 9.9 9.1 - 9.9 2.5 - 4.0 3.5 - 4.0 3.5 - 4.0 0.10 - 0.65 0.22 - 0.55 0.20 - 0.55  

Z – warstwa zewnętrzna, P – warstwa pośrednia, W – warstwa wewnętrzna 

Tab. 3. Średnie wartości wytrzymałości na ściskanie dla betonu płaszcza komina [55 – 58] 

Rok 
Wytrzymałość na ściskanie betonu [Mpa] 

Rimin Rimax Riśr 

2000 32.16 74.42 52.17 

2005 34.12 57.97 46.94 

2010 30.01 48.88 39.31 

 

Wytrzymałość na ściskanie betonu płaszcza komina określono w badaniach 

próbek o fi=h pobranych z poziomów czterech galerii dla obsługi.  W badaniach 

z roku 2000 wykorzystano 18 próbek Φ=h=100mm, w roku 2005 – 19 próbek 

Φ=h=100mm, a w roku 2010 12 próbek Φ=h=108mm. Zmiany chemiczne w 

betonie trzonu komina powodują wahania wytrzymałości na ściskanie 

spowodowane zasiarczeniem i karbonatyzacją, przez co zmienia się sztywność 
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płaszcza przedmiotowego komina. Wykładzina przewodu spalinowego, podobnie 

jak beton trzonu, ulega stopniowemu skażeniu jonami SO42. Ich zawartość 

wzrosła z 0.8-2.3% masy cegieł w roku 2000 do 0.9-2.5% w roku 2010. Wzrost 

skażenia samych cegieł wymurówki jest nieznaczny, jednak ze względu na 

znaczne uszkodzenia spoin nie spełnia ona swojego zadania i pozwala na łatwe 

przenikanie pary do warstwy termoizolacyjnej i betonu trzonu, co w konsekwencji 

sprzyja degradacji stanu technicznego konstrukcji [34]. Na podstawie badań 

próbek pobranych w roku 2000 i 2010 na galeriach obsługi wykonana została 

interpolacja danych dla całego trzonu komina (rys. 13.).  

Wartości wytrzymałości betonu i średnie ubytki betonu trzonu dla segmentów 

h=10m zestawiono w tabeli 4. 

Tab. 4. Wartości wytrzymałości betonu i ubytków grubości trzonu żelbetowego komina 

[opracowanie własne] 

   Model II Model III 

Poziom 

Średni 

ubytek 

betonu 

Średnia 

wartość RcΦ 

Odpowiadająca 

klasa betonu 

Średni 

ubytek 

betonu 

Średnia 

wartość RcΦ 

Odpowiadająca 

klasa betonu 

0 - 10 0.020 29.748 C30/37 0.036 27.765 C30/37 

10 - 20 0.060 39.244 C40/50 0.107 33.294 C35/45 

20 - 30 0.099 48.740 C50/60 0.179 38.823 C40/50 

30 - 40 0.139 58.237 C60/75 0.250 44.353 C45/55 

40 - 50 0.190 63.067 C60/75 0.487 46.912 C50/60 

50 - 60 0.263 58.695 C60/75 1.051 43.615 C45/55 

60 - 70 0.337 53.935 C55/67 1.629 40.070 C40/50 

70 - 80 0.411 49.174 C50/60 2.207 36.525 C35/45 

80 - 90 0.476 44.748 C45/55 2.720 33.250 C35/45 

90 - 100 0.429 44.556 C45/55 2.420 33.380 C35/45 

100 - 110 0.340 45.924 C45/55 1.820 34.765 C35/45 

110 - 120 0.251 47.292 C50/60 1.220 36.150 C40/50 

120 - 130 0.162 48.660 C50/60 0.620 37.535 C40/50 

130 - 140 0.223 48.682 C50/60 0.418 38.676 C40/50 

140 - 150 0.579 46.048 C45/55 1.002 39.336 C40/50 

150 - 160 0.948 43.303 C45/55 1.619 39.975 C40/50 

160 - 170 1.317 40.558 C40/50 2.236 40.614 C40/50 

170 - 180 1.686 37.812 C40/50 2.853 41.253 C40/50 
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4.1.3. Metodyka modelowania uszkodzeń i imperfekcji 

 

Imperfekcje trzonu wybranych kominów zostały uwzględnione podczas ich 

modelowania. Przy budowaniu modeli komina h=120m wykorzystano 

dokumentację powykonawczą, zawierającą pomierzone odległości wewnętrznej 

części płaszcza betonowego od osi komina. Oś modelu komina została 

wyznaczona na podstawie badań geodezyjnych, z uwzględnieniem wychyleń w 

płaszczyznach XZ i YZ. Maksymalne wychylenie osi komina h=120m wynosi 

246mm (z dokładnością do 5mm) na poziomie wylotu komina. Uwzględnione 

zostały też wychylenia pośrednich punktów leżących na osi obiektu.  

Przy modelowaniu komina h=180m uwzględnione zostało wychylenie osi 

komina od pionu. Dla każdego wariantu modelu przyjęto wychylenie 

odpowiadające wychyleniu w latach, dla których dana wersja ma odzwierciedlać 

stan techniczny komina. Powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne (rysy, 

pęknięcia) uwzględniane były tylko jeśli przekraczały graniczne wartości 

normowe. Dodatkowo uwzględnione zostały fizyczne efekty korozji wybranych 

kominów. Ubytki betonu trzonu spowodowane korozją zostały zinterpolowane 

pomiędzy punktami, w których wykonany został ich pomiar, i uwzględnione w 

grubościach elementów skończonych na całej wysokości tworzonych modeli. 
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4.2. Dobór modelu materiałowego 

 

W przedstawianej rozprawie uwzględniono nieliniowość materiałową 

modelowaną za pomocą bibliotek materiałów programu MIDAS FEA [42]. 

Wykorzystany został model Thorenfeldta ściskania materiału [44] oraz model 

Hordijka rozciągania [43] w zakresie nieliniowym dla betonu konstrukcyjnego 

trzonów. Nie uwzględniano w analizie nieliniowości geometrii modelu. Rysy 

powstające pod wpływem obciążeń uwzględniono używając modelu rys 

rozmytych programu MIDAS FEA zakładając model rys rozmytych o zmiennym 

kierunku (SRCM). W modelu tym obliczeniowe rysy powstające w elemencie 

obracają się zgodnie z głównymi kierunkami naprężeń, przez co nie jest 

konieczna transformacja występujących odkształceń do kierunków własnych rys. 

Różnice pomiędzy modelami rys rozmytych przedstawiono na rys. 14. Przy 

określaniu charakterystyk materiałowych modeli korzystano z zastępczych 

modułów E oraz G i 𝛾 określonych zależnościami: 

 

𝐸 =
∙ ∙

               (4) 

𝐺 =
∙ ∙

               (5) 

𝛾 =
∙ ∙

               (6) 

 

Gdzie: 

𝐴  – pole przekroju betonowego, 

𝐴  – pole przekroju zbrojenia, 

𝐴 – całkowite pole przekroju elementu, 

𝐸  – moduł Younga betonu, 

𝐸  – moduł Younga stali zbrojeniowej, 

𝐺  – moduł Kirchoffa betonu, 

𝐺  – moduł Kirchoffa stali, 
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𝛾  – jednostkowe odkszatłcenie postaciowe betonu, 

𝛾  – jednostkowe odkszatłcenie postaciowe stali. 

 

  

 

Rys. 14. Rysy rozmyte. a) Model rys o ustalonym kierunku (SFCM) b) model rys o zmiennym 

kierunku (SRCM) [42] 

 

Dla przyjętych modeli fizycznych krzywa rozciągania zdefiniowana jest jako 

[43, 44]: 

 

𝜎𝑛𝑛
𝑐𝑟 (𝜀𝑛𝑛

𝑐𝑟 )

𝑓𝑡

=

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1 + 𝑐1

𝜀𝑛𝑛
𝑐𝑟

𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡
𝑐𝑟

3

𝑒𝑥𝑝 −𝑐2

𝜀𝑛𝑛
𝑐𝑟

𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡
𝑐𝑟 …

−
𝜀𝑛𝑛

𝑐𝑟

𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡
𝑐𝑟

(1 + 𝑐1
3) 𝑒𝑥𝑝(−𝑐2)     𝑑𝑙𝑎 0 < 𝜀𝑛𝑛

𝑐𝑟 < 𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡
𝑐𝑟

  0                                                  𝑑𝑙𝑎 𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡
𝑐𝑟 < 𝜀𝑛𝑛

𝑐𝑟 < 0

        (7) 
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Gdzie: 

𝜎 - naprężenie w przekroju betonowym, 

𝜀 - odkształcenie przekroju betonowego, 

𝜀 , - ekstremalne odkształcenie przekroju betonowego, 

𝑓 - wytrzymałość na rozciąganie betonu, 

𝑐 , 𝑐 - wartości skalarne wynikające z parametrów materiału.  

Dla przyjętego materiału płaszcza (beton zwykły) stałe materiałowe 𝑐  i 𝑐  

przyjmują odpowiednio wartości 3,0 i 6,93 [43]. Wartości te zostały dobrane na 

drodze eksperymentów laboratoryjnych w jednoosiowych testach. 

 

Dla:  

𝜀𝑛𝑛,𝑢𝑙𝑡,𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑟 = 6.957

𝑓𝑡

𝐸
     i    𝑓

𝑡
= 0.739

𝐺𝑓
𝐼 𝐸

ℎ

1

2

 

Zaś krzywa ściskania zdefiniowana jest jako: 

𝑓 = −𝑓                                                                (8) 

gdzie: 

𝑓- wytrzymałość na ściskanie betonu, 

𝑓 - wytrzymałość oznaczona metodą wyrywania, 

𝑛 = 0.80 +   

𝑘 =
            1                  𝑑𝑙𝑎 0 > 𝛼 > 𝛼

0.67 +      𝑑𝑙𝑎 𝛼 ≤ 𝛼
  

 

gdzie α, αp – parametry granicznego naprężenia rysującego określone jako: 

𝛼 =  ∫ (1 + (𝑐 𝑥) ) exp(−𝑐 𝑥) − 𝑥(1 + 𝑐 ) exp(−𝑐 ) 𝑑𝑥     (9) 
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Krzywe ściskania i rozciągania przyjęto ze względu na dobrą zgodność z 

wynikami badań wytrzymałościowych wykonywanych w warunkach 

laboratoryjnych opisanych w pracy [43]. 

Przyjęte krzywe ściskania i rozciągania (równania (4) i (5)) odniesiono do 

charakterystyk materiałowych opisanych w materiałach archiwalnych badań 

betonu trzonu analizowanych kominów. Uzyskane w ten sposób modele 

materiałowe zostały wykorzystane do dalszych analiz numerycznych. 

Mikrospękań i mikrorysy zostały uwzględnione w przyjętym modelu rys 

rozmytych. 

 

4.3. Dobór elementów skończonych i budowa finalnych modeli 

konstrukcji 

 

Na potrzeby analiz numerycznych opracowane zostały modele MES 

przedmiotowych kominów. Wykorzystano oprogramowanie MIDAS FEA [42], 

celem łatwiejszego wdrożenia wyników pracy.  

 

4.3.1. Modele komina h=180 m 

 

Dla komina h=180 m, celem analizy było określenie wpływu długoletniej 

eksploatacji w agresywnym środowisku zewnętrznym na charakterystyki 

dynamiczne żelbetowego trzonu komina, bez porównania z wynikami 

otrzymanymi z badań in-situ.. W tym celu przygotowane zostały modele 

odpowiadające różnym okresom użytkowania komina, bazując na materiałach 

archiwalnych i badaniach materiałowych sporządzonych w latach 2000 i 2010: 

 Model I, sporządzony na podstawie danych projektowych 

 Model II, zmodyfikowany na podstawie danych z badań z roku 2000. 

 Model III, zmodyfikowany na podstawie wyników badań z roku 2010. 
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 W przyjętych modelach uwzględniono zmianę wychylenia głowicy komina oraz 

zmiany charakterystyk wytrzymałościowych betonu trzonu. Podczas 

modelowania uwzględniono inwentaryzacje rys i uszkodzeń płaszcza 

żelbetowego w wybranych latach. W modelu komina pęknięcia i rysy o szerokości 

rozwarcia większej niż 0.3 mm, perforujące trzon żelbetowy na wylot 

uwzględniono w formie dyskretnej. Celem zamodelowania mikropęknięć 

wgłębnych betonu trzonu zastosowano nieliniowy model materiałowy 

uwzględniający rysy rozmyte. 

 

4.3.2. Modele kominów h=120 m i h=260 m. 

 

Celem analizy numerycznej kominów h=120 m i h=260 m był dobór modeli 

obliczeniowych celem uzyskania najlepszego odwzorowania przedmiotowych 

obiektów. W tym celu dla obu kominów przygotowane zostały trzy modele o 

różnej złożoności (rys. 15): 

 Model typu A, składający się z powłokowych elementów skończonych z 

uwzględnieniem wymurówki i osprzętu komina jako mas dodanych do 

płaszcza. 

 Model typu B, zbudowany z bryłowych elementów skończonych, z 

uwzględnieniem wymurówki i osprzętu komina jako mas dyskretnych 

dodanych do płaszcza w poziomach żelbetowych cokołów 

wyprowadzonych z płaszcza (ok. 10m odstępu pomiędzy cokołami po 

wysokości płaszcza). 

 Model typu C, płaszcz komina zbudowany z bryłowych elementów 

skończonych. Wymurówka stanowi dodatkową masę rozłożoną w sposób 

ciągły po wysokości komina. Uwzględniono również stalowe galerie 

obsługi. Model C zakłada sprężyste połączenie między wymurówką 

przewodu spalinowego, a cokołami żelbetowymi wypuszczonymi z 

płaszcza żelbetowego.  

Nie uwzględniano wpływu sztywności wymurówki na sztywność analizowanych 

kominów. Modele materiałowe w przygotowanych modelach typu A, B i C 

uwzględniają tylko najbardziej współczesne dane pochodzące z przeglądów i 
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analiz materiałowych. Znaczne uszkodzenia i rysy na powierzchni płaszczy 

kominów zamodelowano w sposób dyskretny. Wpływ podłoża gruntowego 

uwzględniono poprzez sprężyste podparcie modelu w podłożu za pomocą 

elementów w postaci sprężyn przyłożonych w trzech kierunkach (x, y, z – 

przemieszczenia; Rx, Ry, Rz - obroty) w poziomie spodu fundamentu. 

Charakterystyki sprężyn odpowiadały własnościom podłoża gruntowego pod 

analizowanymi kominami. Wartości współczynników charakteryzujących 

sprężyny obliczono zgodnie z normą PN-80/B-03040 [36]. 

a) b) 

  
c) 

 
Rys. 15. Przekroje przez modele obliczeniowe. 

 a) – Model typu A, b) – Model typu B, c) – Model typu C 
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Przyjęto nieliniowy model materiałowy z uwzględnieniem rys rozmytych. 

Modele te następnie zostały poddane weryfikacji za pomocą badań 

dynamicznych in-situ.  

 

4.4. Wyniki analizy dynamicznej przyjętych modeli 

numerycznych 

 

4.4.1. Komin h=180 m 

 

Zgodnie z założeniami analizy wykorzystano model obliczeniowy komina 

h=180 m mojego autorstwa celem obliczenia jego częstotliwości drgań własnych 

i odpowiadających im form drgań. Rysunek 16 przedstawia formy drgań własnych 

odpowiadających obliczonym trzem pierwszym częstotliwościom drgań 

zestawionych w tabeli 5. 

 

 

Rys. 16. Formy drgań własnych komina.  

a) postać 1, kierunek  Y; b) postać 1, kierunek X;  c) postać 2, kierunek Y; d) postać 2, kierunek 

X; e) postać 3, kierunek Y; f) postać 3, kierunek X. [opracowanie własne] 

 

f) e) d) c) b) a) 
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Tabela 5. Częstotliwości form drgań własnych modeli komina h=180 m. [opracowanie własne] 

Forma drgań 

własnych 

Model I Model II Model III Zmiana częstotliwości [%] 

Częstotliwość 

[Hz] 

Częstotliwość 

[Hz] 

Częstotliwość 

[Hz] 
II:I III:I 

a) 0.23 0.25 0.24 9.77 3.42 

b) 0.246 0.26 0.24 9.97 3.39 

c) 0.87 0.93 0.88 7.05 0.81 

d) 0.87 0.94 0.89 8.39 2.05 

e) 2.06 2.24 2.08 8.60 1.23 

f) 2.07 2.25 2.10 8.53 1.25 

 

Wyraźnie widoczny jest wzrost obliczonych częstotliwości drgań własnych 

wszystkich form drgań wyznaczonych przy zastosowaniu modelu A i modelu B. 

Wynika to ze znacznego skażenia betonu podczas eksploatacji obiektu w latach 

1975 do 2000 (por. tab. 1) i wynikającą z niego karbonatyzację i wzrost 

sztywności trzonu. Natomiast w Modelu C wykorzystującym dane z roku 2010 

widać nieznaczne obniżenie obliczonych częstotliwości drgań własnych. Dane 

zestawione w tabeli 1 pokazują niewielki wzrost skażenia betonu, lecz wyniki 

pomiarów wytrzymałości na ściskanie próbek betonu pobranych z płaszcza 

zestawione w tabeli 2 wskazują na obniżenie wytrzymałości betonu w okresie 

pomiędzy rokiem 2000 a 2010, co powoduje obniżenie sztywności trzonu, 

dodatkowo spotęgowane postępującą destrukcją wewnętrznej i zewnętrznej 

warstwy betonu [34]. Analiza numeryczna komina h=180 m (por. tab. 2, tab. 4, 

tab. 5.) wskazuje na wyraźny związek między zamodelowanymi efektami 

destrukcyjnego wpływu agresywnego środowiska zewnętrznego, a 

charakterystykami dynamicznymi komina. 
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4.4.2. Komin h=120 m 

 

Dla komina h=120 m przeprowadzona została analiza dynamiczna dla 

przygotowanych modeli typu A, B i C. W tabeli 6 zestawiono obliczone wartości 

częstotliwości odpowiadających pierwszej i drugiej częstotliwości poziomych 

drgań własnych komina. 

Tab. 6. Zestawienie częstotliwości pierwszej i drugiej poziomych drgań własnych modeli 

numerycznych komina h=120 m. [opracowanie własne] 

Częstotliwość 

[Hz] 
Model 

 

H120 typ A H120 typ B H120 typ C 

f1x 0.35  0.36 0.41 

f1y 0.35 0.36 0.43 

f2x 1.41 1.44 1.61 

f2y 1.43 1.47 1.67 

 

Zmiana stopnia złożoności modelu miała wyraźny, choć niewielki wpływ na 

obliczone wartości częstotliwości drgań własnych. Różnice w obliczonych 

częstotliwościach zawierają się w zakresie 3-14%. 

 

4.4.3. Komin h=260 m 

 

Dla komina h=260 m analiza została analogicznie przeprowadzona dla trzech 

przygotowanych modeli obliczeniowych (typ A, B i C). W tabeli 7 zestawiono 

wyniki obliczeń dla pierwszej i drugiej częstotliwości drgań własnych komina. 
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Tab. 7. Zestawienie częstotliwości pierwszej i drugiej poziomych drgań własnych modeli 

numerycznych komina h=260 m. [opracowanie własne] 

Częstotliwość 

[Hz] 
Model 

 

H260 typ A H260 typ B H260 typ C 

f1x 0.14 0.16 0.16 

f1y 0.14 0.16 0.16 

f2x 0.59 0.63 0.65 

f2y 0.59 0.62 0.66 

 

Podobnie jak dla modeli komina h=120 m, różnice pomiędzy obliczonymi 

częstotliwościami są niewielkie i zawierają się w zakresie 2-12%. 

Opracowane modele kominów h=180 m, h=120 m i h=260 m wyraźnie 

wskazują na zmiany charakterystyk dynamicznych w zależności od paramentów 

modelu przyjętych na podstawie danych opisujących zużycie komina. Dla modelu 

komina h=180 m zmiany te wynikają ze zmian parametrów materiałowych i 

grubości przyjętych elementów skończonych wywołanymi udokumentowaną 

korozją betonu trzonu komina, zaś dla wariantów modeli kominów h=120 m i 

h=260 m – różnicami w doborze typu elementów skończonych i wierności 

odwzorowania wpływającymi bezpośrednio na kompozycję macierzy sztywności 

i mas. 
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5. Badania in situ właściwości dynamicznych 

wybranych kominów 

 

5.1. Założenia i plan badań 

 

Dla dwóch wybranych obiektów (komin h=120 m i komin h=260 m), z 

udziałem autora pracy, przygotowano plan badań wraz z planem rozmieszczenia  

urządzeń pomiarowych i rejestrujących. Jako wymuszenie dynamiczne 

przewidziane zostały porywy wiatru, a dla komina h=120 m dodatkowo 

wymuszenie dynamiczne ruchem grupy osób. Zaplanowano wykorzystanie co 

najmniej dwóch metod pomiarowych dla lepszej weryfikacji otrzymanych 

wyników. 

Celem badań było otrzymanie zapisów drgań wybranych obiektów pod 

wpływem założonych wymuszeń. Zapisy te następnie zostały przeanalizowane i 

wykorzystane do określenia charakterystyk dynamicznych obiektów – 

częstotliwości oraz odpowiadających im form drgań swobodnych (utożsamianych 

z własnymi) oraz tłumienie. 

 

5.2. Komin h=120 m 

 

Badania komina h=120 m przeprowadzono przy pomocy trzech rodzajów 

czujników pomiarowych: tensometrów elektrooporowych, akcelerometrów PCB i 

wibrometru laserowego. Rozmieszczenie przyrządów pomiarowych 

przedstawiono na rys. 17. 
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Rys. 17. Szkic obiektu, rozmieszczenie urządzeń pomiarowych oraz kierunki osi X, Y i Z. 

 

Do wymuszenia obiektu wykorzystano porywy wiatru, w dniu pomiarów 

dochodzące do 6 m/s na poziomie wylotu komina wg informacji uzyskanej ze 

stacji meteorologicznej zlokalizowanej w okolicy obiektu, oraz synchroniczny 

ruch grupy osób w poziomie ostatniej galerii (Rys. 18). 
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a)   b) 

 
Rys. 18. Schematy zastosowanych wymuszeń. a) wymuszenie wiatrem, b) wymuszenie 

synchronicznym ruchem grupy osób. 

 

 

5.2.1. Pomiary odkształceń dynamicznych z wykorzystaniem tensometrii 

elektrooporowej 

 

Do badań tensometrycznych użyto tensometrów Philips o bazie 100 mm. Tor 

pomiarowy składał się z tensometrów, wzmacniacza sygnału, rejestratora 

Siemens LMS SCADAS Mobile oraz komputera przenośnego z podglądem 

rejestrowanych drgań. Odchyłka nominalna czujników i wzmacniacza wynosiła 

+/- 5%, zniekształcenie sygnału dla kabli ~1% natomiast dla rejestratora 

cyfrowego +/- 0.05%. Tensometry zostały zamocowane na wysokości +1.5 m w 

osiach głównych komina, gdzie spodziewano się relatywnie największych 

odkształceń płaszcza. Użyto 4 zestawów tensometrów mierzących odkształcenia 

płaszcza komina wskutek wymuszonych drgań (Rys. 19). 
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Rys.19. Lokalizacja tensometrów i przykładowy zestaw tensometrów. [fot. Własna] 

 

5.2.2. Pomiary przyspieszeń drgań konstrukcji z zastosowaniem 

akcelerometrów 

 

Do badań wykorzystano akcelerometry PCB 393B12, montowane do 

aluminiowych kostek mocowanych do płaszcza komina (rys. 20), mierzące 

przyspieszenia płaszcza komina w osiach X i Y.  

Tor pomiarowy składał się z akcelerometrów PCB 393B12, wzmacniacza 

ładunku, rejestratora Siemens LMS SCADAS Mobile oraz komputera 

przenośnego z podglądem rejestrowanych przebiegów drgań. Zakres pomiarowy 

czujników wynosi 0.15 do 1000 Hz ±5%, a rozdzielczość pomiaru 9*10-6 m/s2. 

Odchyłka nominalna czujników i wzmacniacza sygnału wynosiła +/- 5%, 

zniekształcenie sygnału dla kabli ~1.5% zaś dla rejestratora cyfrowego +/- 0.05%. 
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Rys. 20. Kostka aluminiowa zamocowana do płaszcza komina przygotowana do montażu 

akcelerometrów PCB [fot. Własna] 

 

Akcelerometry umieszczono w poziomach galerii komina (+40.0 m, +80.0 m 

i +117.0 m). Pomiary wykonano w osiach X i Y komina. 

 

5.2.3. Badania dynamiczne przy pomocy wibrometru laserowego 

 

W badaniach dynamicznych komina h=120m wykorzystano także wibrometr 

laserowy RSV-150 firmy Polytec (Rys. 21). Urządzenie to jest podwójnym 

laserem Dopplera posiadającym interferometryczny sensor zdolny mierzyć 

przemieszczenia i prędkości powierzchni kontrolnych na odległościach do 300 m. 

Uproszczony schemat działania wibrometru pokazano na rys. 22. 
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Rys.21. Wibrometr laserowy na stanowisku pomiarowym. [fot. Własna] 

 

Rys. 22. Schemat działania wibrometru  laserowego [51] 

 

Tor pomiarowy składał się z reflektora mocowanego do płaszcza komina na 

wysokości +118.0 m, wibrometru laserowego Polytec RSV-150, rejestratora 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

 

60 
 

cyfrowego oraz komputera przenośnego do obróbki danych. Zgodnie z 

charakterystykami urządzenia, dokładność pomiaru prędkości wynosiła <0.5 

μm/s/√Hz, natomiast dokładność pomiaru przemieszczeń 0.3 nm. Odchyłka 

nominalna dla wibrometru to ~6%, z kolei dla rejestratora cyfrowego ~2%.  

 

5.2.4. Zestawienie wyników badań dynamicznych komina h=120 m 

 

Rysunek 23 przedstawia przykładowe zarejestrowane przebiegi drgań 

płaszcza komina indukowane ruchem grupy osób w poziomie najwyższej galerii 

(+117 m) przy użyciu akcelerometrów, wibrometru i tensometrów 

elektrooporowych w wybranych punktach pomiarowych [36]. Przebiegi drgań 

zostały przefiltrowane za pomocą filtru dolnoprzepustowego o wartości 10 Hz. 

 

Rys. 23. Przykładowe przebiegi drgań płaszcza komina zarejestrowane w poziomie najwyższej 

galerii za pomocą akcelerometrów PCB (a) oraz wibrometru laserowego (b) i na poziomie +1.5 

m za pomocą tensometrów elektrooporowych (c). Drgania w kierunku X. [opracowanie własne] 
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Dla uzyskanych przebiegów drgań zastosowano analizę FFT (Rys. 24). Z 

analizy tej wynika, że podstawowa częstotliwość rezonansowa drgań komina 

wynosi 0.37 Hz na podstawie pomiaru akcelerometrycznego, 0.39 Hz na 

podstawie pomiaru tensometrami elektrooporowymi i 0.38 Hz na podstawie 

pomiarów z użyciem wibrometru laserowego [36]. 

 

a) b) 

 

c)  d)  
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Rys. 24. Wyniki analiz FFT przebiegów drgań otrzymanych za pomocą akcelerometrów (a), (b), 

(c), tensometrów elektrooporowych (d) oraz wibrometru laserowego (e), kierunek X [opracowanie 

własne]. 

Rysunek 25 przedstawia przykładowe wyniki analizy FFT dla pomierzonych 

przebiegów drgań w kierunku poprzecznym X, z których wynika, że druga 

częstotliwość drgań rezonansowych komina wynosi 1.57 Hz dla pomiarów 

akcelerometrem, 1.56 Hz dla pomiarów z wykorzystaniem wibrometru 

laserowego. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

 

 

Rys. 25. Wyniki analiz FFT przebiegów drgań otrzymanych za pomocą akcelerometrów (a), (b), 

(c) oraz wibrometru laserowego (d), kierunek X, zakres 1-2Hz [opracowanie własne]. 

 

Tabela 8 pokazuje zestawienie wartości współczynnika tłumienia ξ (ułamka 

tłumienia krytycznego) otrzymane z wykorzystaniem zarejestrowanych 

przebiegów przyspieszeń, prędkości i odkształceń w kierunkach X i Y 

odpowiadających pierwszej częstotliwości drgań rezonansowych komina.  

Ułamek tłumienia krytycznego wyznaczano wykorzystując logarytmiczny 

dekrement tłumienia Δ. Logarytmiczny dekrement tłumienia wyznaczany jest z 

zależności: 

 

∆=
1

𝑚
𝑙𝑛

𝐴

𝐴
                    (10) 

 

gdzie: An oznacza amplitudę n-tego drgania zaś An+m drgania n+m, co dla ξ<<1 

daje: 

ξ =
∆

2𝜋
                    (11) 

 

Podana zależność dotyczy teoretycznego przypadku wiskotycznego tłumienia 

drgań swobodnych. 
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Na podstawie zestawienia z tab. 8 można stwierdzić, że konstrukcja 

charakteryzuje się małymi wartościami ułamka tłumienia krytycznego ξ. Nieco 

większe wartości ξ uzyskano dla drugiej częstotliwości drgań rezonansowych. 

 

Tab. 8. Wartości współczynnika ξ dla pierwszej i drugiej częstotliwości drgań rezonansowych w 

kierunkach X i Y. 

 ξ1x ξ1y ξ2x ξ2y 

akcelerometr 1.7% 1.6% 2.2% 2.1% 

tensometr 2.2% 2.2% 2.6% 2.7% 

wibrometr 1.2% 1.3% 2.5% 2.4% 

 

Ze względu na małe wartości tłumienie drgań można przyjąć pomierzone 

częstotliwości rezonansowe drgań swobodnych komina jako równe 

częstotliwościom drgań własnych obiektu. Uzyskane wyniki zestawiono 

 w tabeli 9. 

Tab. 9. Częstotliwości pierwszej i drugiej formy drgań własnych na podstawie pomiarów in situ. 

 Akcelerometr 

[Hz] 

Tensometr 

[Hz] 

Wibrometr 

laserowy [Hz] 

f1x 0.37 0.39 0.38 

f1y 0.37 0.37 0.38 

f2x 1.58 1.42 1.56 

f2y 1.57 1.42 1.56 

 

W tabelach 10-13 zestawiono porównanie błędów względnych uzyskanych 

wartości częstotliwości drgań rezonansowych komina odpowiednio w kierunkach 

X i Y z użyciem trzech rodzajów urządzeń pomiarowych.  
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Tab. 10. Porównanie wyników pomiarów, pierwsza częstotliwość rezonansowa, kierunek X. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.37 - 3 6 

Tensometr 0.39 6 3 - 

Wibrometr 

laserowy 
0.38 3 - 3 

 

Tab. 11. Porównanie wyników pomiarów, druga częstotliwość rezonansowa, kierunek X. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd 

względem 

tensometru 

[%] 

Akcelerometr 1.57 - 0.3 10.5 

Tensometr 1.42 9.5 9 - 

Wibrometr 

laserowy 
1.56 0.3 - 10 
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Tab.12. Porównanie wyników pomiarów, pierwsza częstotliwość rezonansowa, kierunek Y. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.37 - 3 0.3 

Tensometr 0.37 0.3 2 - 

Wibrometr 

laserowy 
0.38 3 - 2 

 

Tab. 13. Porównanie wyników pomiarów, druga częstotliwość rezonansowa, kierunek Y. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 1.57 - 0.3 10 

Tensometr 1.42 9 9 - 

Wibrometr 

laserowy 
1.56 0.3 - 10 

 

Z porównania wartości błędów zestawionych w tabelach 10-13 wynika, że nie 

przekraczają one 6% można zatem uznać, że każde z wykorzystanych do badań 

urządzeń daje porównywalne i zadowalające wyniki. 
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5.3. Komin h=260 m 

 

Badania komina h=260 m zostały przeprowadzone przy pomocy dwóch 

rodzajów czujników pomiarowych. Zastosowano tensometry elektrooporowe 

oraz akcelerometry piezoelektryczne. Nie wykorzystano wibrometru laserowego 

ze względu na brak możliwości bezpiecznego ustawienia urządzeń pomiarowych 

w odpowiedniej odległości od badanego obiektu. Rozmieszczenie przyrządów 

pomiarowych schematycznie przedstawia rysunek 26. Jako wymuszenia drgań 

obiektu wykorzystano porywy wiatru. W trakcie pomiarów prędkość wiatru 

wynosiła ok. 4m/s. Prędkość porywów wiatru na poziomie wylotu komina 

wynosiła do 8 m/s i 10 m/s, według danych uzyskanych ze stacji meteorologicznej 

w rejonie komina. Wartość 10 m/s jest wartością graniczną po przekroczeniu 

której nie jest udzielane pozwolenie wejścia na konstrukcję. 
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Rys. 26. Rozmieszczenie czujników pomiarowych na kominie h=260 m. 
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5.3.1. Pomiary odkształceń dynamicznych z wykorzystaniem tensometrii 

elektrooporowej 

 

Do badań tensometrycznych użyto tensometrów Philips o bazie 100 mm. Tor 

pomiarowy składał się z tensometrów, wzmacniacza ładunku, rejestratora 

Siemens LMS SCADAS Mobile oraz komputera przenośnego z podglądem 

rejestrowanych drgań. Odchyłka nominalna czujników i wzmacniacza wynosiła 

+/- 5%, zniekształcenie sygnału dla kabli ~1% zaś dla rejestratora cyfrowego +/- 

0.05%. 

Tensometry zostały zamocowane na wysokości +1.5 m w osiach głównych 

komina, gdzie spodziewano się relatywnie największych odkształceń płaszcza. 

Użyto 4 zestawów tensometrów mierzących odkształcenia płaszcza komina 

wskutek wymuszonych drgań (Rys. 27).  

 

Rys. 27. Czujniki tensometryczne zamocowane do płaszcza komina [fot. własna] 
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5.3.2. Badania przyspieszeń drgań konstrukcji z zastosowaniem 

akcelerometrów. 

 

Do badań wykorzystano akcelerometry PCB 393B12, montowane do 

aluminiowych kostek mocowanych do płaszcza komina, mierzące przyspieszenia 

płaszcza komina w osiach X i Y. Akcelerometry rozmieszczono na galeriach 

obsługi na poziomach +58.00 m, +148.00 m i +258.00 m. 

Tor pomiarowy składał się z akcelerometrów PCB 393B12, Wzmacniacza 

ładunku, rejestratora Siemens LMS SCADAS Mobile oraz komputera 

przenośnego z podglądem rejestrowanych przebiegów drgań. Zakres pomiarowy 

czujników wynosi 0.15 do 1000 Hz ±5%, a rozdzielczość pomiaru 9*10-6 m/s2. 

Odchyłka nominalna czujników i wzmacniacza sygnału wynosiła +/- 5%, 

zniekształcenie sygnału dla kabli ~1.5% zaś dla rejestratora cyfrowego +/- 0.05%.  

 

5.3.3. Zestawienie wyników badań dla komina h=260 m 

 

Rysunek 28 przedstawia przykładowy przebieg deformacji zarejestrowanych 

przy pomocy tensometrów elektrooporowych (tensometr w punkcie pomiarowym 

T1 – por. rys. 26). Punkty pomiarowe T3 i T4 znajdowały się w kierunku 

prostopadłym do kierunku wiatru podczas badań.  

Rys. 28. Przykładowy przebieg deformacji zarejestrowany tensometrem T1, niefiltrowany (u 

góry) i filtrowany <5Hz (u dołu) [opracowanie własne]. 
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Przykładowy przebieg deformacji zarejestrowany tensometrem T2 zawiera 

silne szumy, prawdopodobnie spowodowane bliskością turbozespołów 

elektrowni na terenie której znajduje się analizowany komin (rys. 29). 

 

Rys.29. Przykładowy przebieg zarejestrowany tensometrem T2, niefiltrowany (u góry) i 

filtrowany <5Hz (u dołu) [opracowanie własne]. 

Na rysunku 30 przedstawiono wyniki analizy FFT dla pomiarów tensometrami 

T1 i T2. Z otrzymanych rezultatów wynika, że podstawowa częstotliwość 

rezonansowa drgań komina wynosi 0.153 Hz.  

Dodatkowo na rysunku 31 przedstawiono analizę FFT sygnału otrzymanego 

z tensometru T2 i poddanego filtracji filtrem górnoprzepustowym >0.2 Hz. 

Wiodąca częstotliwość szumów została określona jako fd=51.23 Hz, co wskazuje 

na wpływ pola magnetycznego generatorów. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 30. Wyniki analizy FFT dla pomiarów tensometrem T1 (a) i T2 (b). Wyniki dla tensometru 

T2 po odfiltrowaniu szumów [opracowanie własne]. 

 

 

Rys.31. Wyniki FFT dla szumów w przebiegu zarejestrowanym tensometrem T2 [opracowanie 

własne]. 
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Na rysunku 32 przedstawiono przykładowe przebiegi przyspieszeń drgań 

płaszcza komina w kierunku Y, wymuszonych porywami wiatru w przyjętych 

punktach pomiarowych. Przebiegi te zostały poddane filtracji przy pomocy filtru 

dolnoprzepustowego o wartości 10 Hz. 

 

Rys. 32. Przykładowe przebiegi drgań płaszcza komina zarejestrowane za pomocą 

akcelerometrów PCB w poziomach +58 m (a), +148 m (b), i +258 m (c). Drgania w kierunku Y 

[opracowanie własne]. 

Uzyskane przebiegi drgań poddano analizie FFT (Rys. 33). Z analizy tej 

wynika, że podstawowa częstotliwość rezonansowa drgań komina wynosi 0.165 

Hz na podstawie pomiaru akcelerometrycznego. 
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a) 

 

  

b) 

 

  

c) 

 

  

  

Rys. 33. Wyniki analiz FFT przebiegów drgań otrzymanych z rys 31 (a), (b), (c), kierunek Y, 

zakres 0.09-0.5 Hz [opracowanie własne]. 
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Rysunek 34 przedstawia przykładowe wyniki analizy FFT dla pomierzonych 

przebiegów przyspieszeń drgań w kierunku poprzecznym Y (tu już nie 

prezentowanych) w poziomach pomiarowych +58m (a), +148m (b) i +258m (c), 

z których wynika że druga częstotliwość drgań rezonansowych komina wynosi 

0.64 Hz. 

 

a) 

 

  

  

b) 
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c) 

 

  

 Rys. 34. Przykładowe wyniki analiz FFT przebiegów drgań otrzymanych za 

pomocą akcelerometrów (a), (b), (c), kierunek Y, zakres 0.2-10Hz [opracowanie 

własne]. 

 

W tabeli 14 pokazano zestawienie wartości współczynnika tłumienia ξ 

otrzymane z wykorzystaniem zarejestrowanych przebiegów przyspieszeń, 

prędkości i odkształceń w kierunkach X i Y odpowiadających pierwszej 

częstotliwości drgań rezonansowych komina. Na podstawie tego zestawienia 

można stwierdzić, że konstrukcja charakteryzuje się małymi wartościami ułamka 

tłumienia krytycznego. Na podstawie tab. 14 można stwierdzić, że nieco większe 

wartości ξ uzyskano dla drugiej częstotliwości drgań rezonansowych. 

 

Tab. 14. Wartości współczynnika ξ dla pierwszej i drugiej częstotliwości drgań rezonansowych 

komina h=260m w kierunkach X i Y. 

 ξ1x ξ1y ξ2x ξ2y 

akcelerometr 1.9% 1.8% 2.3% 2.3% 

tensometr 2.0% 2.3% 2.5% 2.6% 
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Ze względu na małe tłumienie drgań można przyjąć pomierzone 

częstotliwości rezonansowe drgań swobodnych komina za tożsame z 

częstotliwościami drgań własnych obiektu. Uzyskane wyniki tłumienia 

odpowiadające częstotliwościom drgań własnych zestawiono w tabeli 15. 

Tab. 15. Wartości pierwszej i drugiej częstotliwości drgań własnych komina h=260m na 

podstawie pomiarów in situ. 

Częstotliwości 

[Hz] 
Akcelerometr  Tensometr  

f1x 0.16 0.15 

f1y 0.17 0.16 

f2x 0.63 0.61 

f2y 0.64 0.62 

 

Pomierzone wartości pierwszej częstotliwości drgań rezonansowych komina 

(h = 260 m) znajdują się blisko dolnej granicy (nieco powyżej wartości 

deklarowanej przez producenta) zakresu pomiarowego częstotliwości 

wykorzystanych czujników akcelerometrycznych.  

W tabelach 16-19 zestawiono porównanie błędów względnych uzyskanych 

wartości częstotliwości drgań rezonansowych komina h=260 m odpowiednio w 

kierunkach X i Y z użyciem dwóch rodzajów urządzeń pomiarowych.  

 

Tab.16. Porównanie wyników pomiarów, pierwsza częstotliwość rezonansowa, kierunek X. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0.16 - 9.5 

Tensometr 0.15 9.5 - 
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Tab. 17. Porównanie wyników pomiarów, druga częstotliwość rezonansowa, kierunek X. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0,63 - 10 

Tensometr 0,62 10 - 

Tab.18. Porównanie wyników pomiarów, pierwsza częstotliwość rezonansowa, kierunek Y. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0,17 - 9 

Tensometr 0,16 9 - 

Tab. 19. Porównanie wyników pomiarów, druga częstotliwość rezonansowa, kierunek Y. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0,64 - 9 

Tensometr 0,62 9 - 

 

Z porównania wyników otrzymanych przy pomocy tensometrów i 

akcelerometrów wynika, że wyniki pomiarów są zadowalające pod względem 

dokładności. Zarówno dla komina h=120 m jak i komina h=260 m wyniki 

otrzymane przy pomocy różnych narzędzi pomiarowych w różnych przyjętych 

punktach pomiarowych są zbliżone, a różnice między pomierzonymi 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

79 
 

częstotliwościami niewielkie. Na tej podstawie można stwierdzić że wykonane 

badania są miarodajne i zadowalające pod względem dokładności. 

 

6. Analiza porównawcza wyników badań dynamicznych 

in-situ i analiz numerycznych. Weryfikacja modeli 

 

6.1. Komin h=120 m 

6.1.1. Analiza porównawcza wyników analiz numerycznych otrzymanych przy 

pomocy opracowanych modeli i wyników badań in situ 

 

Dla przyjętych modeli typu A, B i C obliczono częstotliwości drgań własnych. 

W tabeli 20 zestawiono obliczone wartości częstotliwości odpowiadających 

pierwszej i drugiej formie drgań własnych komina. Obliczenia dynamiczne 

wykazały małe różnice pomiędzy obliczonymi wartościami częstotliwości drgań 

własnych wariantów modelu. Porównując wyniki analiz numerycznych z 

wynikami pomiarów in situ, widać dobrą zgodność między wartościami 

częstotliwości odpowiadających pierwszej i drugiej częstotliwości drgań własnych 

komina. W tabelach 20-23 zestawiono obliczone i pomierzone częstotliwości 

drgań własnych komina w kierunkach X i Y. Wyniki te zostały zestawione w formie 

graficznej na rysunku 35. Wyniki te zostały poddane dalszej weryfikacji w punkcie 

6.1.2 niniejszego rozdziału. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

 

80 
 

 

Tab. 20. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla pierwszej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku X [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.37 - 3 6 

Tensometr 0.39 6 3 - 

Wibrometr laserowy 0.38 3 - 3 

Model H120 typ A 0.35 5 7 10 

Model H120 typ B 0.36 2 4 7 

Model H120 typ C 0.41 13 10 6 

 

Tab. 21. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla drugiej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku X [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 1.57 - 3 6 

Tensometr 1.42 6 3 - 

Wibrometr laserowy 1.56 3 - 3 

Model H120 typ A 1.41 10 10 1 

Model H120 typ B 1.44 8 2 8 

Model H120 typ C 1.61 3 13 3 
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Tab. 22. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla pierwszej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku Y [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0.37 - 3 0.3 

Tensometr 0.37 0.3 2 - 

Wibrometr laserowy 0.38 3 - 2 

Model H120 typ A 0.35 3 6 4 

Model H120 typ B 0.36 1 1.5 4 

Model H120 typ C 0.43 16 13 16 

 

Tab. 23. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla drugiej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku Y [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

wibrometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 1.57 - 0.3 10 

Tensometr 1.42 9 9 - 

Wibrometr laserowy 1.56 0.3 - 10 

Model H120 typ A 1.43 9 8 1 

Model H120 typ B 1.47 6 6 4 

Model H120 typ C 1.67 7 18 7 
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Rys. 35. Zestawienie wyników otrzymanych z badań in-situ i analizy numerycznej [opracowanie 

własne]. 

Różnice te są niewielkie, zawierają się w zakresie 1-16% dla pierwszej 

częstotliwości drgań własnych i 1-18% dla drugiej częstotliwości drgań własnych. 

Najlepszą zbieżność pomierzonych wartości dwóch pierwszych częstotliwości 

drgań własnych komina uzyskano przyjmując do obliczeń model typu B, którego 

błąd względem wyników otrzymanych podczas pomiarów jest najmniejszy. 

Różnica w wartościach dwóch pierwszych częstotliwości badanego komina 

uzyskanych z pomiarów i z wykorzystaniem modelu typu C wynosi 16% 

względem wyniku otrzymanego za pomocą pomiarów akcelerometrycznych i 

18% względem wyników otrzymanych za pomocą wibrometru laserowego.  

Na podstawie niewielkiej rozbieżności wyników otrzymanych z obliczeń 

numerycznych i wyników badań in-situ skonstruowane modele obliczeniowe 

komina h=120 m dobrze odwzorowują rzeczywiste własności dynamiczne 

konstrukcji. 
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6.1.2. Analiza CrossMAC dla wyników numerycznych i z badań dynamicznych 

in situ – komin h=120 m 

 

Dla uzyskanych danych przeprowadzona została analiza CrossMAC. 

Założenia analizy CrossMAC przedstawiono w punkcie 3.4 niniejszej pracy. Jako 

punkty zaczepienia wektora kształtu przyjęto punkty zamocowania tensometru 

T3y, akcelerometru A3y oraz reflektora wibrometru laserowego (rys. 17). 

Położenie tych punktów zostało przeniesione na modele numeryczne. Wektory 

otrzymane z pomiarów przyjęte do analizy MAC uzyskano przy pomocy metody 

najmniejszych kwadratów [48]. Przykładowe wyniki analiz numerycznych 

przedstawiono dla modelu Typ B (por. rys. 14). Dla pomiaru tensometrycznego 

wykonano analizę CrossMAC tylko dla dwóch pierwszych postaci drgań. Tabele 

24 - 26 przedstawiają przykładowe wyniki przeprowadzonych analiz. Zestawienie 

w formie graficznej pokazano na rysunkach 36-38. 

 

Tab. 24. Analiza CrossMAC dla Modelu Typu B komina h=120 i wyników badań 

akcelerometrycznych [opracowanie własne]. 

  
Model typu B 

 

Forma 

drgań 1 2 3 

Ak
ce

le
ro

m
et

r 1 0.734 0.367 0.212 

2 0.398 0.846 0.032 

3 0.121 0.081 0.731 
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Rys. 36. Graficzne przedstawienie wyników analizy CrossMAC dla Modelu Typu B komina 

h=120m i wyników badań akcelerometrycznych [opracowanie własne]. 

 

Tab. 25. Analiza CrossMAC dla Modelu Typu B komina h=120 i wyników badań 

tensometrycznych [opracowanie własne]. 

 Forma 
drgań 

Model typu B 
 

Te
ns

oo
m

et
r 1 0.742 0.373 

2 0.412 0.737 
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Rys. 37. Graficzne przedstawienie wyników analizy CrossMAC dla Modelu Typu B komina 

h=120m i wyników badań tensometrycznych [opracowanie własne]. 

 

Tab. 26. Analiza CrossMAC dla Modelu Typu B komina h=120 i wyników badań wibrometrem 

laserowym [opracowanie własne]. 

 Forma 
drgań 

Model typu B 

 

W
ib

ro
m

et
r l

as
er

ow
y 

1 0.821 0.454 0.156 

2 0.426 0.722 0.101 

3 0.167 0.092 0.811 
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Rys. 38. Graficzne przedstawienie wyników analizy CrossMAC dla Modelu Typu B komina 

h=120m i wyników badań wibrometrem laserowym [opracowanie własne]. 

 

Na podstawie analizy CrossMAC stwierdzono dość dobrą korelację wyników 

uzyskanych poprzez analizę numeryczną modelu Typu B komina h=120m z 

wynikami otrzymanymi z doświadczeń przeprowadzonych in situ. Jako, że 

wartości otrzymane poprzez analizę CrossMAC są stosunkowo bliskie 1 [por. 

rozdział 3] , pomierzone wielkości zbliżone są do otrzymanych przy pomocy 

analizy numerycznej. Można więc uznać, że przyjęty model obliczeniowy 

wiarygodnie odwzorowuje charakterystyki dynamiczne badanego obiektu, a co 

za tym idzie zastosowana metodologia modelowania jest poprawna i daje 

miarodajne rezultaty. 
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6.2. Komin h=260 m. 

 

6.2.1 Analiza porównawcza wyników analiz numerycznych otrzymanych przy 

pomocy opracowanych modeli i wyników badań in situ 

 

Dla komina h=260m przeprowadzono analizę analogiczną do wykonanej dla 

komina h=120m. Dla przyjętych modeli typu A, B i C obliczono częstotliwości 

drgań własnych. W tabeli 7 zestawiono obliczone wartości częstotliwości 

odpowiadających pierwszej i drugiej postaci drgań własnych komina. Obliczenia 

dynamiczne wykazały małe różnice pomiędzy obliczonymi częstotliwościami 

drgań własnych wariantów modelu. W opracowanych przez autora pracy 

tabelach 27-30 zestawiono obliczone i pomierzone częstotliwości drgań 

własnych komina w kierunkach X i Y. Wyniki zostały zestawione w formie 

graficznej na rysunku 39. 

Tab. 27. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla pierwszej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku X [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.16 - 5 

Tensometr 0.15 5 - 

Model H260 typ A 0.14 12 8 

Model H260 typ B 0.16 3 4 

Model H260 typ C 0.16 5 3 
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Tab. 28. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla drugiej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku X [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.63 - 6 

Tensometr 0.62 6 - 

Model H260 typ A 0.59 7 6 

Model H260 typ B 0.63 1 2 

Model H260 typ C 0.65 4 5 

 

Tab. 29. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla pierwszej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku Y [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akecelerometr 0.17 - 0.3 

Tensometr 0.16 0.3 - 

Model H260 typ A 0.14 12 8 

Model H260 typ B 0.16 3 2 

Model H260 typ C 0.16 3 4 
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Tab. 30. Porównanie wyników obliczeń MES z wynikami pomiarów in situ dla drugiej 

częstotliwości drgań własnych komina w kierunku Y [opracowanie własne]. 

 
Częstotliwość 

[Hz] 

Błąd względem 

akcelerometru [%] 

Błąd względem 

tensometru [%] 

Akcelerometr 0.64 - 9 

Tensometr 0.62 9 - 

Model H260 typ A 0.59 7 6 

Model H260 typ B 0.62 2 1 

Model H260 typ C 0.66 4 7 

 

 

Rys. 39. Zestawienie wyników otrzymanych z badań in-situ i analizy numerycznej [opracowanie 

własne]. 
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Rozbieżność pomiędzy wynikami otrzymanymi z badań in-situ i wynikami 

analiz numerycznych przyjętych wariantów modelu wynosi od 3-12% w zakresie 

pierwszych częstotliwości drgań własnych w kierunku X i Y. Jeszcze mniejszą 

rozbieżność uzyskano w przypadku drugiej częstotliwości drgań własnych w 

kierunku X i Y (1-9%).  

Analiza porównawcza wykazała, iż skonstruowane warianty modelu dobrze 

odwzorowują charakterystyki dynamiczne komina h=260m ze względu na 

niewielkie różnice między częstotliwościami drgań pomierzonych in-situ i 

wynikami analiz numerycznych. 

 

6.2.2. Analiza CrossMAC dla wyników numerycznych i z badań dynamicznych 

in situ – komin h=260 m. 

 

Dla uzyskanych danych przeprowadzona została również analiza CrossMAC 

(punkt 3.4 niniejszej pracy). Jako punkty zaczepienia wektora kształtu przyjęto 

punkty zamocowania tensometru T1 na poziomie +1.5m i akcelerometru na 

poziomie +258,0 m (rys. 26). Położenie tych punktów zostało przeniesione na 

modele numeryczne. Przykładowe wyniki analiz numerycznych przedstawione są 

dla wariantu B modelu komina (por. rys. 15). Analogicznie jak dla komina h=120, 

dla pomiaru tensometrycznego wykonano analizę CrossMAC tylko dla dwóch 

pierwszych form drgań. Tabele 31 i 32 przedstawiają wyniki przeprowadzonych 

analiz. Wyniki te zostały zestawione w formie graficznej na rysunkach 40 i 41. 

Tab. 31. Analiza CrossMAC dla Modelu Typu B komina h=260 i wyników badań 

akcelerometrycznych [opracowanie własne]. 

 Forma 
drgań 

Model typu B 
 

W
ib

ro
m

et
r l

as
er

ow
y 

1 0.851 0.372 0.211 

2 0.405 0.901 0.032 

3 0.221 0.081 0.792 
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Rys. 40. Graficzne przedstawienie wyników analizy CrossMAC dla Modelu Typu B komina 

h=260m i wyników badań akcelerometrycznych [opracowanie własne]. 

 

Tab. 32. Analiza CrossMAC dla Modelu Typu B komina h=260 i wyników badań 

tensometrycznych [opracowanie własne]. 

 Forma 
drgań 

Model typu B 
 

Te
ns

oo
m

et
r 1 0.797 0.492 

2 0.401 0.802 
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Rys. 41. Graficzne przedstawienie wyników analizy CrossMAC dla Modelu Typu B komina 

h=260m i wyników badań tensometrycznych [opracowanie własne]. 

 

Na podstawie analizy CrossMAC stwierdzono dobrą korelację wyników 

uzyskanych poprzez analizę numeryczną modelu Typu B komina h=260m z 

wynikami otrzymanymi z badań przeprowadzonych in situ.  
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6.3. Ocena analiz porównawczych i CrossMAC  

 

6.3.1. Analiza porównawcza wyników obliczeń z pomiarami in-situ 

 

Przeprowadzone analizy porównawcze pozwoliły na dobrą weryfikację 

przyjętych wariantów modeli obliczeniowych dla analizowanych konstrukcji. Dla 

obu obiektów (komin h=120m i h=260m) wariant B modelu (rys. 15) wykazuje 

najlepszą zgodność z wynikami pomiarów dynamicznych wykonanych in-situ z 

zastosowaniem różnych urządzeń pomiarowych. Z tego powodu model Typu B 

został wybrany do dalszej weryfikacji metodą CrossMAC. 

 

6.3.2. Analiza CrossMAC 

 

Wyniki otrzymane metodą CrossMAC potwierdzają dość dobry poziom 

korelacji pomiędzy modelami numerycznymi a badanymi obiektami w zakresie 

charakterystyk dynamicznych. Wartości MAC bliskie są 1 dla podstawowych form 

drgań badanych obiektów, co wskazuje na powiązanie mierzonych i obliczonych 

wartości. Szumy i nie w pełni precyzyjne zlokalizowanie punktów pomiarowych 

na obiektach (dokładność do cm) są prawdopodobnym powodem nie uzyskania 

wartości 1 (pełna zgodność), jednak otrzymane wartości są na tyle zbliżone do 

wartości 1, że wykonaną analizę można uznać za miarodajną [48]. Analiza 

porównawcza i CrossMAC zweryfikowały poprawność odwzorowania 

analizowanych obiektów przy pomocy ich modeli numerycznych. 
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7. Analiza naprężeń badanych obiektów pod wpływem 

obciążeń sejsmicznych i parasejsmicznych 

 

7.1. Metodyka i założenia analizy 

 

7.1.1. Przyjęta metodyka i założenia analizy 

 

Analiza historii czasu (Time History Analysis, THA) jest stosowana do oceny 

odpowiedzi dynamicznej analizowanego obiektu w zakresie liniowym lub 

nieliniowym. Odpowiedź ta może być zróżnicowana w zależności od przyjętej 

funkcji czasowej.  

W metodzie THA przyjmuje się macierzowe równanie ruchu w postaci: 

 

𝐾𝑢(𝑡) + 𝐶
𝑑

𝑑𝑡
𝑢(𝑡) + 𝑀

𝑑

𝑑𝑡
𝑢(𝑡) = 𝑟(𝑡)               (12) 

gdzie: 

K – macierz sztywności 

C – macierz tłumienia 

M – macierz bezwładności  

r(t) – wektor obciążenia zewnętrznego 

u(t) – wektor przemieszczeń elementów skończonych 

które jest rozwiązywane przy użyciu metod integracji modalnej lub bezpośredniej.  

Dla zadania nieliniowego warunki początkowe są ustalane przy użyciu stanu 

strukturalnego uzyskanego na końcu poprzedniego kroku analizy [50]. Nieliniowa 

analiza dynamiczna w ujęciu THA jest uznawana za najbardziej dokładną metodę 

analizy.  

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

95 
 

 

Obciążenia kinematyczne w postaci zjawisk sejsmicznych i 

parasejsmicznych uwzględniane są jako naturalny lub syntetyczny ruch gruntu w 

modelu konstrukcyjnym, który zawiera elementy o niesprężystych zależnościach 

naprężeń i odkształceń oraz przynajmniej aproksymację nieliniowości 

geometrycznych (efekty P-Delta) [50]. Propagacja ruchu podłoża gruntowego w 

całym układzie generuje kompletne historie odpowiedzi dla dowolnej wielkości 

(przemieszczenia, wypadkowe naprężenia). Rodzaje zapisu wymuszenia 

powodują znaczne różnice w wymaganiach stawianych modelom badanych 

układów. Ponadto, przy analizie sejsmicznej może być konieczne zastosowanie 

jednego lub więcej poziomów intensywności sejsmicznej, w celu zbadania 

zachowania układu w różnych przypadkach odpowiedzi lub wytężenia (np. 

sprężysty, plastyczny, pozniszczeniowy). W związku z tym nieliniowe procedury 

analizy dynamicznej można podzielić na kategorie oceny o wąskim i szerokim 

spektrum. W większości praktycznych aplikacji wymagana jest tylko wąska, 

jednopunktowa ocena reakcji strukturalnej, w ramach obowiązujących norm 

sejsmicznych, które zakładają jedynie projektowe spektrum zagrożeń i wymagają 

nieprzekroczenia stanów granicznych nośności. W związku z tym normy 

sejsmiczne (np. EN1998 2005, [54]) zalecają stosowanie zapisów drgań gruntu, 

które odpowiadają lub przekraczają spektrum projektowe w badanym okresie.  

Na potrzeby analizy przyjęto zweryfikowane doświadczalnie modele typu B 

(rys. 15) kominów h=120m i h=260m z ograniczoną nieliniowością modeli 

materiałowych. Analiza skupiła się na określeniu maksymalnych przemieszczeń 

punktu znajdującego się na głowicy komina oraz określeniu ekstremalnych 

naprężeń betonu płaszcza. Do analizy wykorzystano przykładowe, 

reprezentatywne wymuszenie sejsmiczne trzęsieniem ziemi oraz wymuszenie 

parasejsmiczne wstrząsem górniczym. Przyjęto wymuszenia w postaci składowej 

poziomej zjawiska sejsmicznego i parasejsmicznego. Celem uproszczenia 

analizy i zminimalizowania czasu potrzebnego na obliczenia dla wybranych 

modeli założono wymuszenie w osi Y modeli, zaś składowe pionowe wymuszenia 

nie były rozważane. Dla obu analizowanych wymuszeń przyjęto krok czasowy ∆𝑡 

równy  , gdzie T1  oznacza okres drgań pierwszej formy drgań własnych. Dla 

komina h=120m przyjęty krok czasowy 50 ms, zaś dla komina h=260m – 20 ms. 
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Analizę naprężeń w trzonie żelbetowym prowadzono dla żelbetu jako materiału 

o zastępczych charakterystykach materiałowych (por. równania (4), (5) i (6)). 

Naprężenia w stali zostały wyznaczone na podstawie danych o ilości zbrojenia w 

danym segmencie trzonu (liczba, średnica i rozstaw prętów). 

 

7.1.2. Przyjęte obciążenie sejsmiczne 

 

Jako reprezentant wymuszeń sejsmicznych wybrany został zapis trzęsienia 

ziemi w San Fernando z roku 1971 - por. rys. 42. Zapis ten został wybrany z 

powodu gęstej sieci sejsmometrów działającej podczas trwania trzęsienia ziemi 

(241 lokalizacji), wysokiej energii wstrząsu (Magnituda MS = 6,5)  i wartości 

szczytowej składowej przyspieszenia drgań gruntu równej 249.96 cm/s2 (por. 

Tab. 33).   

Z zapisu wydzielony został fragment o długości 5s (Rys. 42), zawierający 

intensywną fazę ruchów poziomych podłoża gruntowego, który wykorzystano w 

dalszych analizach. Na Rys. 42 fragment ten zaznaczono czerwonym kolorem i 

został on wydzielony celem ograniczenia liczby kroków obliczeniowych dla obu 

modeli analizowanych kominów. Przy przyjętych wartościach kroków czasowych 

liczba kroków obliczeniowych metodą THA dla komina h=260m wynosi 100, zaś 

dla komina h=120m – 250. Ograniczenie to zostało narzucone celem 

łatwiejszego uzyskania zbieżności nieliniowych obliczeń. 

Na Rys. 42a i Rys. 42b pokazano odpowiednio przebieg czasowy 

najintensywniejszej składowej przyspieszenia drgań gruntu analizowanego 

wymuszenia parasejsmicznego oraz wykres obrazujący przebieg intensywności 

Ariasa, który wykorzystano do obliczenia czasu trwania intensywnej fazy drgań.  
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a) 

b) 

 

 

Rys. 42. Składowa pozioma przyspieszeń drgań gruntu, przyjętego wymuszenia sejsmicznego 

(a), wykres intensywności Ariasa (b).  

 

7.1.3. Przyjęte obciążenie parasejsmiczne 

 

Jako wymuszenie parasejsmiczne przyjęto jeden z najintensywniejszych 

wstrząsów górniczych zarejestrowanych w Legnicko-Głogowskim Okręgu 

Miedziowym (LGOM) z dnia 21.05.2006 r. Wstrząs ten został wybrany ze 

względu na: 

 wysoką energię zjawiska wynoszącą 1.9E9 J (odpowiadającą 

magnitudzie MS=4.8, wg oceny USGS – United States Geological 

Survey),  

 stosunkowo krótki czas trwania,  
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 znaczne konsekwencje wstrząsu na powierzchni terenu oraz 

 prawidłowe zapisy przebiegu składowych przyspieszeń drgań gruntu 

i fundamentów budynków w zasięgu działania wstrząsu.  

Na Rys. 43a i Rys. 43b pokazano odpowiednio przebieg czasowy 

najintensywniejszej składowej przyspieszenia drgań gruntu analizowanego 

wymuszenia parasejsmicznego oraz wykres obrazujący przebieg intensywności 

Ariasa, który wykorzystano do obliczenia czasu trwania intensywnej fazy drgań.  

 

a) 

b) 

 
 

Rys. 43. Zapis przyjętego obciążenia parasejsmicznego (a), wykres intensywności Ariasa (b).  

 

Podobnie jak dla wymuszenia sejsmicznego na cele analizy przyjęto fragment 

zapisu o długości t=5s (por. rys. 43) obejmujący największą intensywność ruchów 

podłoża gruntowego. 
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7.1.4. Porównanie charakterystyk wybranych obciążeń dynamicznych 

 

Na podstawie zapisów przebiegów drgań wybranych wstrząsów przeprowadzono 

analizę przy pomocy programu SeismoSignal [52]. Rezultaty zestawiono 

w tabeli 33.  

Tab. 33. Zestawienie najważniejszych parametrów wybranych wymuszeń 

Parametr 
Przyjęty wstrząs 

sejsmiczny 
Przyjęty wstrząs 
parasejsmiczny 

PGA [cm/s2] 249.96 147.7  

PGV [cm/s] 8.92 17.81 

PGA/PGV [1/s] 28.01 8.29 

tHa [s] 7.58 4.90 

Energia wstrząsu (magnituda MS) 6.5 4.8 

 

7.2. Wyniki analizy metodą THA 

 

Analiza THA wykazała znaczne przekroczenia granicznych stanów nośności 

w betonie i stali trzonu żelbetowego komina h=120 m i h=260 m pod wpływem 

obciążeń sejsmicznych i parasejsmicznych. Wyniki te są zgodne z 

przewidywaniami, jako że przedmiotowe kominy nie były zaprojektowane na 

wymuszenia kinematyczne tego typu. 

 

7.2.1. Analiza THA dla wstrząsu sejsmicznego 

 

Maksymalne naprężenia uzyskane poprzez analizy metodą THA zostały 

zebrane dla segmentów o wysokości 10m i zestawione w tabeli 34 dla komina 

h=120m i w tabeli 35 dla komina h=260m. Znak „-” przy obliczonych wartościach 

naprężeń podanych w tabelach 34 i 35 oznacza rozciąganie. Ekstremalne 

wychylenia punktów znajdujących się na wybranych galeriach kominów 

zestawiono w tabeli 36. 
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Tab. 34. Ekstremalne naprężenia w betonie i stali dla segmentów komina h=120, Model B, THA 

– obciążenie sejsmiczne [opracowanie własne]. 

Segment 

Naprężenia 

w stali 

[MPa] 

Naprężenia 

w betonie 

[MPa] 
 

0 - 20 -565.21 122.11  

20 - 30 -591.43 124.79  

30 - 40 -542.12 93.47  

40 - 50 -572.90 101.76  

50 - 60 -443.13 118.24  

60 - 70 303.94 79.85  

70 - 80 469.56 100.06  

80 - 90 -335.35 91.65  

90 - 100 -339.08 59.87  

100 - 110 -104.79 56.32  

110 - 120 30.51 78.94  

 

Tab. 35. Ekstremalne naprężenia w betonie i stali dla segmentów komina h=260, Model B, THA 

– obciążenie sejsmiczne [opracowanie własne]. 

Segment 

Naprężenia 

w stali 

[MPa] 

Naprężenia 

w betonie 

[MPa] 
 

0 - 20 -565.43 172.53  

20 - 30 -531.12 168.95  

30 - 40 -655.86 169.51  

40 - 50 -642.88 158.02  

50 - 60 -661.69 133.95  

60 - 70 -313.43 90.38  

70 - 80 421.88 75.09  

80 - 90 412.96 38.56  

90 - 100 661.06 66.82  

100 - 110 214.64 85.84  

110 - 120 164.75 35.88  

120 - 130 -303.73 78.94  
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130 - 140 -431.19 98.17  

140 - 150 -236.28 111.92  

150 - 160 -356.62 75.35  

160 - 170 -34.58 93.29  

170 - 180 58.99 100.46  

180 - 190 -40.68 35.88  

190 - 200 81.36 3.59  

200 - 210 -95.59 35.88  

210 - 220 99.67 7.18  

220 - 230 -95.59 86.11  

230 - 240 16.27 50.23  

240 - 250 26.44 25.12  

250 - 260 61.02 10.76  

 

Naprężenia obliczone dla zadanego wymuszenia sejsmicznego metodą THA 

wskazują na przekroczenie stanu granicznego nośności płaszcza kominów, 

zwłaszcza w okolicach podstawy i w środku wysokości komina.  

Tab. 36. Ekstremalne przemieszczenia punktów wybranych galerii, modele typu B, THA 

[opracowanie własne]. 

Komin h=120 m Komin h=260 m 

Galeria 

Przemieszczenie 

[m] Galeria 

Przemieszczenie 

[m] 

I - +40.0 m 0.31 II - +58.0 m 0.19 

II - +80.0 m 1.47 III - +148.0 m 2.77 

III - +117.0 m 2.24 VI - +258.0 m 4.65 

 

Przykładowa analiza metodą THA wykazała utratę nośności przez płaszcz 

żelbetowy przedmiotowych kominów dla przyjętego wstrząsu sejsmicznego. 

Dzięki weryfikacji modeli za pomocą badań doświadczalnych można 

stwierdzić, że wyniki te są miarodajne i ukazują segmenty kominów żelbetowych 

najbardziej wrażliwe na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. 
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Otrzymane wyniki obrazują rozkład naprężeń powstałych przy zadanych 

wymuszeniach sejsmicznych i pozwalają zidentyfikować strefy szczególnie 

wytężone. Strefy te występują w rejonach opisanych w literaturze przedmiotu [np. 

30], co wskazuje na poprawne ich określenie. 

 

7.2.2. Analiza THA dla wstrząsu parasejsmicznego 

 

Maksymalne naprężenia uzyskane poprzez analizy metodą THA zostały 

zebrane dla segmentów o wysokości 10m i zestawione w tabeli 37 dla komina 

h=120m i tabeli 38 dla komina h=260m. Ekstremalne wychylenia punktów 

znajdujących się na wybranych galeriach kominów zestawiono w tabeli 39. 

Tab. 37. Ekstremalne naprężenia w betonie i stali dla segmentów komina h=120, Model B, THA 

– obciążenie parasejsmiczne [opracowanie własne]. 

Segment 

Naprężenia 

w stali 

[MPa] 

Naprężenia 

w betonie 

[MPa] 
 

0 - 20 -581.66 124.71  

20 - 30 -506.81 182.45  

30 - 40 -526.41 100.37  

40 - 50 -628.26 93.21  

50 - 60 -511.03 95.66  

60 - 70 411.41 73.72  

70 - 80 723.95 74.17  

80 - 90 -442.26 84.13  

90 - 100 -471.17 81.41  

100 - 110 -154.03 69.04  

110 - 120 32.19 71.62  
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Tab. 38. Ekstremalne naprężenia w betonie i stali dla segmentów komina h=260, Model B, THA 

[opracowanie własne]. 

\ 

Segment 

Naprężenia 

w stali 

[MPa] 

Naprężenia 

w betonie 

[MPa] 
 

0 - 20 -531.43 166.97  

20 - 30 -513.32 177.3  

30 - 40 -714.03 171.91  

40 - 50 -711.45 162.27  

50 - 60 -701.67 126.33  

60 - 70 -432.45 81.5  

70 - 80 331.05 73.44  

80 - 90 482.26 41.83  

90 - 100 332.41 66.04  

100 - 110 455.11 86.32  

110 - 120 289.43 31.79  

120 - 130 -428.15 72.74  

130 - 140 -567.17 108.88  

140 - 150 -398. 95.55  

150 - 160 -542.26 65.42  

160 - 170 -234.41 90.26  

170 - 180 176.01 102.3  

180 - 190 -265.49 35.65  

190 - 200 351.21 -2.5  

200 - 210 -195.38 28.13  

210 - 220 171.41 4.31  

220 - 230 -183.11 86.23  

230 - 240 216.32 49.29  

240 - 250 97.04 31.32  

250 - 260 78.51 17.84  
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Naprężenia obliczone dla zadanego wymuszenia parasejsmicznego metodą 

THA wskazują na przekroczenie stanu granicznego nośności płaszcza kominów, 

zwłaszcza w okolicach podstawy i w środku wysokości komina.  

Tab. 39. Ekstremalne przemieszczenia punktów wybranych galerii, modele typu B, THA 

[opracowanie własne]. 

Komin h=120 m Komin h=260 m 

Galeria 

Przemieszczenie 

[m] Galeria 

Przemieszczenie 

[m] 

I - +40.0 m 0.43 II - +58.0 m 0.32 

II - +80.0 m 1.27 III - +148.0 m 2.56 

III - +117.0 m 2.01 VI - +258.0 m 4.11 

 

Przykładowa analiza metodą THA wykazała utratę nośności przez płaszcz 

żelbetowy przedmiotowych kominów dla wstrząsu pochodzenia 

parasejsmicznego. 

Dzięki weryfikacji modeli za pomocą badań doświadczalnych można 

stwierdzić, że wyniki te są miarodajne i ukazują segmenty kominów żelbetowych 

najbardziej wrażliwe na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. 

Otrzymane wyniki dla przyjętych wymuszeń kinematycznych ukazują różnice 

w rozkładzie naprężeń w zależności od okresu przebiegu drgań wymuszonych. 

Mimo porównywalnych wartości przyspieszeń, wymuszenia parasejsmiczne 

powodują powstanie istotnych różnic w lokalizacji ekstremów naprężeń betonu - 

por. rys. 44. Rozkład naprężeń płaszcza dla przykładowego wzbudzenia 

prasejsmicznego pozostaje spójny z proponowanym przez pracę [30] dla 

krótkotrwałych impulsów sejsmicznych. 
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Rys. 44. Porównanie wyników naprężeń betonu komina h=260m model B dla wymuszeń 

parasejsmicznych i sejsmicznych. 

Wykonane analizy dają podstawy by uważać wypracowaną metodę za dobre 

narzędzie do przygotowywania modeli do zastosowań inżynierskich przy 

obliczeniach dynamicznych dla wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych i 

określenia stref szczególnie narażonych na obciążenia spowodowane 

wymuszeniami tego typu. 
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8. Podsumowanie 

 

Zadanie naukowe jakim było określenia wpływu stopnia destrukcji materiału 

i imperfekcji geometrycznej na statyczną i dynamiczną pracę żelbetowych 

kominów jednoprzewodowych poprzez ustalenie zależności pomiędzy stopniem 

destrukcji ich trzonu i związanymi z  tym imperfekcjami geometrycznymi a 

zmianami  charakterystyk dynamicznych kominów zostało zrealizowane.  

Aby osiągnąć cel pracy podany w rozdziale 1.3 została opracowana metoda 

budowy miarodajnych i wydajnych obliczeniowo modeli tego typu obiektów, z 

uwzględnieniem dokładnych danych geometrycznych i materiałowych. 

Opracowane modele [rozdział 4] zostały następnie zweryfikowane przy pomocy 

badań in situ, których celem było potwierdzenie ich poprawności dla 

rzeczywistych obiektów w zakresie oddziaływań dynamicznych i ich wpływu na 

konstrukcję obiektów - por. rozdział 5. 

Teza pracy: Modele dynamiczne żelbetowych kominów uwzględniające 

zmiany materiałowe i imperfekcje geometryczne dobrze opisują ich 

charakterystyki dynamiczne i mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia 

odpowiedzi na zmienne wymuszenia kinematyczne -  została udowodniona i 

wyniki pracy ją potwierdzają.  

Sformułowana metoda modelowania jednoprzewodowych kominów 

żelbetowych ze względu na udowodnioną poprawność [rozdział 6] może znaleźć 

zastosowanie w pracach projektowych i analitycznych. Proponowane metody 

modelowania i agregacji danych oferują dobre odwzorowanie obiektów w 

zakresie oddziaływań dynamicznych niezależnie od różnic pomiędzy stanem 

projektowym a istniejącym [rozdział 4]. Ponadto dzięki wypracowanej i 

zweryfikowanej badawczo metodologii możliwa jest dokładniejsza analiza 

wpływu planowanych sąsiednich inwestycji na istniejące obiekty tego typu 

poprzez miarodajne analizy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych z 

uwzględnieniem ich obecnego stanu technicznego [rozdział 7]. Opracowana 

metoda może też znaleźć zastosowanie w projektowaniu wzmocnień i remontów 

kominów żelbetowych, oraz w zadaniach związanych z określeniem czasu 
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bezpiecznej ich eksploatacji poprzez ekstrapolację określonych w pracy 

kluczowych danych geometrycznych i materiałowych.  

Podjęta w pracy tematyka zdaniem autora powinna być kontynuowana. 

Kierunki dalszych badań powinny koncentrować się na: 

1. Opracowaniu koncepcji ciągłego monitoringu tego typu konstrukcji.  

2. Analizie otrzymanych danych pod kątem długoterminowego oddziaływania 

i zmian obiektu. 

3. Określenie jego „funkcji zniszczenia” poprzez gruntowną analizę 

znaczących danych wskazanych w rozdziale 4 pod względem wpływu na 

charakterystyki konstrukcji – samodzielnego jak i synergicznego – przy 

pomocy rozwiązań numerycznych i informatycznych. 

4. Dalsze doskonalenie modelu matematycznego w kierunku aproksymacji 

wpływu obecnego lub prognozowanego zużycia na konstrukcję komina 

umożliwiając przewidywanie uszkodzeń obiektu i dokładne określenie jego 

trwałości. 

5. Badania modeli kominów jedno- i wieloprzewodowych z wykorzystaniem 

stołu wstrząsowego, teorii podobieństwa i druku 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Ratajewicz: Wpływ stanu technicznego jednoprzewodowych żelbetowych kominów na ich zachowanie w warunkach obciążeń       
dynamicznych 

 

108 
 

9. Wnioski 

 

Wnioski poznawcze:  

1. Długotrwała eksploatacja powoduje zmiany lokalnej sztywności trzonu 

komina, co może prowadzić do zmian jego charakterystyk dynamicznych. 

2. Analizując dotychczasowe prace i literaturę przedmiotu zauważono że 

istnieją bardzo nieliczne opracowania pozwalające na skuteczną i 

kompleksową ocenę wpływu stanu technicznego jednoprzewodowych 

kominów żelbetowych na ich zachowanie w warunkach obciążeń 

dynamicznych. 

3. Efektem synergicznego oddziaływania czynników destrukcyjnych 

fizycznych i chemicznych jest spadek grubości przekroju trzonu 

betonowego komina i postępujące zmiany charakterystyk materiałowych 

elementów konstrukcji. 

4. Przygotowane modele dynamiczne kominów h=120 m i h=260 m wyraźnie 

wskazują na zmiany charakterystyk dynamicznych w zależności od 

przyjętych parametrów modelu. Dla modelu komina h=180 m zmiany te 

wynikają ze zmian przyjętych właściwości materiałowych i grubości 

przyjętych elementów skończonych wywołanych udokumentowaną 

korozją betonu trzonu komina, zaś dla wariantów modeli kominów h=120 

m i h=260 m – różnicami w doborze typu elementów skończonych i 

wierności odwzorowania wpływającymi bezpośrednio na kompozycję 

macierzy sztywności i mas. 

5. Na podstawie wyników badań dynamicznych stwierdzono poprawność 

przygotowanych i zrealizowanych przez autora pracy programów badań 

in-situ. Zarówno dla komina h=120 m jak i komina h=260 m wyniki 

otrzymane przy pomocy różnych narzędzi pomiarowych są zbliżone, a 

różnice między pomierzonymi częstotliwościami niewielkie. Na tej 

podstawie stwierdzono, że wykonane badania są miarodajne i 

zadowalające pod względem dokładności. 

6. Porównując wyniki analiz z wynikami pomiarów in situ widać dobrą 

zgodność między wartościami analizowanych częstotliwości drgań 

własnych kominów. 
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7. Przeprowadzone analizy porównawcze pozwoliły na dobrą weryfikację 

przyjętych modeli obliczeniowych. Zarówno dla komina h=120 m jak i 

h=260 m model typu B (rozdział 4, rys. 15) daje najlepszą zgodność z 

wynikami pomiarów dynamicznych wykonanych in-situ z zastosowaniem 

różnych urządzeń pomiarowych.  

8. Wyniki otrzymane metodą CrossMAC dla modeli typu B potwierdzają dość 

dobry poziom korelacji pomiędzy modelami numerycznymi, a badanymi 

obiektami w zakresie charakterystyk dynamicznych. Wartości MAC bliskie 

są 1 dla podstawowych form drgań badanych obiektów, co wskazuje na 

powiązanie mierzonych i obliczonych wartości. Szumy i nie w pełni 

precyzyjne zlokalizowanie punktów pomiarowych na obiektach 

(dokładność do cm) są prawdopodobnym powodem nie uzyskania 

wartości 1 (pełna zgodność), jednak otrzymane wartości są na tyle 

zbliżone, że wykonaną analizę można uznać za miarodajną. 

 

Wnioski utylitarne: 

1. Przykładowa analiza sejsmiczna wykazała utratę nośności przez płaszcz 

żelbetowy przedmiotowych kominów. 

2. Dzięki weryfikacji modeli za pomocą badań doświadczalnych stwierdzono, 

że wyniki te są miarodajne i wskazują segmenty kominów żelbetowych 

najbardziej wrażliwe na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. 

3. Otrzymane wyniki obrazujące rozkład naprężeń powstałych przy 

zadanych wymuszeniach sejsmicznych pozwalają zidentyfikować strefy 

szczególnie wytężone. Wyznaczone strefy są potwierdzone w literaturze 

przedmiotu ([14], [17], [20], [30]). 

4. Wypracowana metoda stanowi dobre narzędzie do przygotowywania 

modeli do zastosowań inżynierskich przy obliczeniach dynamicznych od 

wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych i określenie stref szczególnie 

narażonych na obciążenia spowodowane wymuszeniami tego typu. 
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