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SŁOWO WSTĘPNE
Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum „Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi –
obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort” zostało zorganizowane przez Katedrę
Mechaniki Budowli Politechniki Lubelskiej pod patronatem: Polskiej Grupy
Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej (Polish Group of International
Association for Wind Engineering), Komitetu Nauki PZITB oraz Sekcji Mechaniki
Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Pierwsze sympozjum o tej
tematyce odbyło się w Lublinie, w dniach 16 – 17 grudnia 1994 r.; drugie w Kazimierzu
Dolnym nad Wisłą w dniach 26 – 28 października 1997 r.; obecne Sympozjum odbędzie się
w Zwierzyńcu w dniach 14 – 16 maja 2001 r.
Materiały Sympozjum opublikowane w niniejszej księdze zostały opracowane przez
osoby działające zawodowo w kilkudziesięciu różnych ośrodkach naukowych i naukowobadawczych. Referaty podzielono na pięć następujących grup tematycznych:

Inżynieria wiatrowa - aerodynamika budowli;

Pola cieplno-wilgotnościowe;

Akustyka – wpływy akustyczne na ludzi;

Nowe techniki pomiarowe i komputerowe;

Zagadnienia inne.
Problematyka podejmowana w referatach obejmuje przede wszystkim zagadnienia
interdyscyplinarne głównie z następujących dyscyplin naukowych: inżynierii wiatrowej,
akustyki budowlanej, mechaniki budowli, fizyki budowli i meteorologii. Tematyka
Sympozjum jest ważna z naukowego i praktycznego punktu widzenia.
Opublikowane prace mają różny charakter. Są to więc oryginalne prace naukowe i
naukowo-badawcze, prace studialne o charakterze przeglądowym, prace dotyczące norm i
dokumentów normalizacyjnych oraz opracowania diagnostyczne.
Sympozjum adresowane jest do pracowników naukowych, projektantów, ekspertów
budowlanych, pracowników firm konsultingowych, studentów oraz osób stosujących
aparaturę pomiarową i prowadzących badania doświadczalne w zakresie dotyczącym
analizy i oceny wpływów środowiskowych na budowle i ludzi.
Spodziewamy się, iż niniejsze Sympozjum umożliwi osobom, zajmującym się
wpływami środowiskowymi na budowle i ludzi, a reprezentującym różne dyscypliny i
ośrodki naukowe, bliższe poznanie się, stworzy warunki do wymiany doświadczeń i
przedyskutowania problemów oraz wzbudzi szersze zainteresowanie opracowaniami
naukowo-badawczymi i normalizacyjnymi z zakresu objętego tematyką Sympozjum.
Tradycyjnie podczas Sympozjum organizowane jest zebranie otwarte Polskiej
Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej.
Wyrażamy nadzieję, że dyskusje rozpoczęte na Sympozjum będą kontynuowane na
następnych, cyklicznych spotkaniach z tego zakresu.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego
Andrzej Flaga

Przewodniczący Komitetu
Naukowego
Janusz Kawecki
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Andrzej Flaga*, Jerzy Podgórski**, Ewa Błazik-Borowa**, Jarosław Bęc**,
Grzegorz Bosak***, Tomasz Michałowski***

AERODYNAMIKA MOSTU
IM. H. SUCHARSKIEGO W GDAŃSKU
Streszczenie: W pracy opisane zostały najistotniejsze części kompleksowych obliczeń
aerodynamicznych konstrukcji mostu podwieszonego im. Henryka Sucharskiego w Gdańsku.
Przedstawiona została analiza modalna oraz analiza drgań wymuszonych wywołanych
turbulencją atmosferyczną. Obliczenia odpowiedzi dynamicznej konstrukcji wykonane
zostały metodą quasi-ustaloną, która umożliwiła znaczne zredukowanie numerycznego
problemu rozwiązania układu równań różniczkowych przez wybór kilku reprezentatywnych
postaci drgań własnych poddawanych analizie.

1. Wstęp
W trakcie realizacji mostu podwieszonego im. H. Sucharskiego w Gdańsku
wykonano, zalecone przez komitet naukowy, obliczenia sprawdzające stateczność
aerodynamiczną konstrukcji w fazie realizacji i użytkowania. Obliczenia przeprowadził
zespół pracowników Politechniki Lubelskiej i Krakowskiej pod kierownictwem A. Flagi.
Opracowanie obejmowało analizę modalną, wyznaczenie aerodynamicznej odpowiedzi
konstrukcji pod wpływem turbulencji atmosferycznej i odrywania się wirów oraz ocenę
bezpieczeństwa konstrukcji przy wpływach wiatru. Analiza wpływu turbulencji wykonana
została przy użyciu metody quasi-ustalonej. Prezentowana praca zawiera opis metody oraz
wyników uzyskanych podczas analizy drgań wymuszonych porywami wiatru.
*

**
***

Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin; Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii
Lądowej, Politechnika Krakowska, ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków
Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika
Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków

A.Flaga, J.Podgórski, E.Błazik-Borowa, J.Bęc, G.Bosak, T.Michałowski

2. Charakterystyka mostu podwieszonego
Most przez Martwą Wisłę w ciągu Trasy Sucharskiego w Gdańsku jest konstrukcją
podwieszoną, jednopylonową. Całkowita rozpiętość przeprawy wynosi 372m. Długość
przęsła podwieszonego wynosi 230m. W części zalewowej od strony lewego brzegu Wisły
zaprojektowano 3 kotwiące podpory pośrednie oraz stałe zamocowanie pomostu w
przyczółku, natomiast od strony brzegu prawego przewidziano jedną podporę pośrednią i
podparcie na przyczółku z możliwością ruchu wzdłuż osi mostu. Przęsło podwieszone
mostu znajduje się na wysokości ok. 8m ponad zwierciadłem wody Wisły.

Rys. 1. Szkic mostu podwieszonego im. H. Sucharskiego w Gdańsku

Żelbetowy pylon ma kształt odwróconej litery Y, jego całkowita wysokość wynosi 99 m.
Kształt przekroju poprzecznego zbliżony jest do prostokąta o wymiarach 3.585m w
podstawie do 3.583.6m na wysokości połączenia i od 8.183.6m do 53.6m w części
górnej. Długości lin wahają się od ok. 55 do ok. 209m.

3. Model obliczeniowy mostu
Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą systemu Algor oraz programów
napisanych przez autorów opracowania:
 WIND - symulujący losowe pole przepływu wiatru;
 E21_E10 – program współpracujący z procesorami SSAP i APAK Algora, którego
zadaniem jest budowa nieliniowych, stycznych macierzy sztywności elementów
linowych, uwzględniających siły wewnętrzne wywołane statyczną deformacją
konstrukcji;
 VEX - symulujący wzbudzenie wirowe konstrukcji;
 QS_DYN - wyznaczający odpowiedzi dynamiczne według teorii quasi-ustalonej.
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Model konstrukcji w obliczeniach MES zbudowany został z czterech zasadniczych
typów elementów dostępnych w bibliotece systemu Algor:
bryłowe o trzech stopniach swobody w węźle – 312 elementów;
 powłokowe o pięciu lub sześciu stopniach swobody w węźle- 1358 (pylon), 1584 (płyta
pomostu);
 prętowe o sześciu stopniach swobody w węźle – 1174 (konstrukcja stalowa pomostu);
 linowe o trzech stopniach swobody w węźle – 358 (liny).
Model używany w metodzie quasi-ustalonej złożony był z segmentów o wymiarach
znacznie większych niż elementy MES. Główne fragmenty konstrukcji mostu zostały
podzielone w następujący sposób:
 pylon – dwanaście segmentów o długościach od 3.67 m (w górnej części) do 14.65 m
(w części dolnej);
 pomost w fazie montażu – dwadzieścia siedem segmentów o długościach 12 lub 13 m;
 pomost w fazie eksploatacji – trzydzieści trzy segmenty o długościach 12 lub 13 m.
Dokładny opis segmentów znajduje się w opracowaniu [1]. Punkty, w których
wyznaczane były uogólnione przemieszczenia konstrukcji, położone były w środkach
segmentów.

4. Analiza modalna
Częstości i postaci drgań własnych konstrukcji zostały wyznaczone za pomocą
liniowego modułu programu Algor o nazwie SSAP1, który posługuje się metodą iteracji
podprzestrzeni przy wyznaczaniu początkowych postaci i wartości własnych. Kompletność
znalezionych wartości własnych sprawdzana jest za pomocą szeregów Sturma.
Macierze sztywności elementów prętowych i płytowych odpowiadają liniowym
macierzom tych elementów bez naprężeń wstępnych. Dla elementów linowych
zastosowano element o definiowanej przez użytkownika macierzy sztywności, która
została wyznaczona na podstawie geometrii cięgien oraz sił wewnętrznych.
W wyniku analizy modalnej otrzymano:
 dziesięć wartości i postaci drgań własnych pylonu;
 czterdzieści wartości i postaci drgań własnych mostu w końcowej fazie montażu;
 czterdzieści wartości i postaci drgań własnych mostu w fazie użytkowania.
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Rys. 2. Pierwsza i druga postać drgań pylonu, f1=0.4108 Hz, f 2=1.5039 Hz.

Rys. 3. Trzecia postać drgań własnych mostu w fazie montażu, f3=0.6504 Hz.
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Rys. 4. Pierwsza postać drgań własnych mostu w fazie użytkowania, f 1=0.4056 Hz.

5. Drgania wymuszone mostu wywołane turbulencją atmosferyczną
i sprzężeniami aerodynamicznymi
Analiza dynamicznego oddziaływania wiatru na konstrukcję przyjmuje jako stan
wyjściowy położenie równowagi obiektu osiąganej pod obciążeniem stałym i długotrwałą
częścią zmiennego oddziaływania technologicznego. Pod wpływem wiatru budowla jest
wprawiana w ruch oscylacyjny wokół tego położenia równowagi. Jeżeli amplitudy drgań są
relatywnie małe, można przyjąć liniowe równanie wymuszonego, tłumionego ruchu
drgającego konstrukcji o skończonej liczbie stopni swobody jako model matematyczny
opisujący zachowanie obiektu wokół położenia równowagi:
(t )  C q (t )  K q(t )  w (t ) ,
Mq

(1)

(t ), q (t ), q(t ) - wektory
gdzie: M, C, K - macierze mas, tłumienia i sztywności, q
przyspieszeń, prędkości i przemieszczeń, w(t) - wektor uogólnionych sił oddziaływania
wiatru.
Wstępną fazą analizy jest określenie podstawowej charakterystyki dynamicznej
konstrukcji przez wyznaczenie początkowych częstości drgań własnych i odpowiadającym
im postaci drgań. Poziom tłumienia konstrukcji w postaci logarytmicznego dekrementu
tłumienia został przyjęty na podstawie literatury.
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Przyjęto założenie (por.[2]) o możliwości wyznaczenia przemieszczeń ustroju z
wystarczającą dokładnością jako liniowej kombinacji kilku postaci drgań własnych:
q(t ) 

n

δi  i (t )

(2)

i 1

gdzie: δ i - i-ty wektor własny,  i (t ) - i-ta funkcja przemieszczeń uogólnionych.
Ponadto, przyjęto następującą zależność:
K δi   i2 M δi dla i=1...n

(3)

W celu scharakteryzowania własności tłumiących konstrukcji przyjęto koncepcję
tłumienia bezwładnościowo-sztywnościowego, która umożliwia wyznaczenie macierzy
tłumienia na podstawie macierzy mas i macierzy sztywności:
C  aM bK

(4)

Współczynniki a, b są uzależnione od wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia 
oraz częstości drgań, z jaką konstrukcja odpowiada na wymuszenie dynamiczne. Sposób
określenia współczynników a i b został przedstawiony w pracy [3].
Po wstawieniu równania (2) do równania (1) i uwzględnieniu warunku
ortogonalności postaci drgań, otrzymujemy:
mi i  ci i  ki i  wi (t ) ,

(5)

gdzie: mi  δiT M δi , ci  (a  bi2 ) mi , ki   i2 mi , wi  δiT w (t ) - zgeneralizowane
masy, tłumienia, sztywności i siły oddziaływania wiatru związane z i-tą postacią drgań.
Wyrażenie (5) jest zbiorem równań różniczkowych pozwalającym na wyznaczenie
funkcji czasowych uogólnionych przemieszczeń i (t), związanych z kolejnymi postaciami
drgań. Na mocy zależności (2) znajomość tych funkcji umożliwia określenie rzeczywistych
przemieszczeń konstrukcji.
Określenie wartości sił działania wiatru bazuje na założeniach teorii quasiustalonej, która przyjmuje, że składowe obciążenia wiatrem w przypadku nieustalonego
napływu wiatru na ruchomą konstrukcję można przedstawić wzorem:
W j (t ) 





1
 u j (t ) 2 D j L j C j (t ) ,
2

(6)

gdzie:  - gęstość powietrza, uj(t) - względna prędkość wiatru, Dj - charakterystyczny
wymiar przekroju poprzecznego segmentu, Lj - długość segmentu, Cj(t)- współczynniki
aerodynamiczne odniesione do wymiaru charakterystycznego. Siły Wj, prędkości wiatru uj
oraz współczynniki aerodynamiczne Cj wyznaczone są dla środka segmentu j. Prędkości
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względne wyznaczane są w każdym kroku czasowym na podstawie wcześniej
wygenerowanych procesów losowych i wyliczonych w poprzednim kroku przemieszczeń i
prędkości środka segmentu. Współczynniki aerodynamiczne wyznaczone zostały metodą
quasi-ustaloną (por. [4]) oraz na podstawie badań eksperymentalnych (por. [5]).
Ze względu na występowanie sprzężeń aerodynamicznych oraz przestrzenny
charakter postaci drgań własnych dla części składowych mostu, zbiór równań
różniczkowych (5) przyjmuje formę układu zwyczajnych nieliniowych równań
różniczkowych ze zmiennymi współczynnikami. Liczba równań w tym układzie jest równa
liczbie postaci drgań, które uwzględniamy w analizie.
Przy ocenie dynamicznego zachowania się mostu uwzględniano trzy postacie drgań
własnych. Nie były to jednak obligatoryjnie trzy pierwsze formy własne. Ich wybór był
podyktowany doświadczeniem autorów i analizą wielu innych zestawów składających się z
trzech postaci drgań własnych.
Proces numerycznych obliczeń składał się z rozwiązania układu trzech równań
różniczkowych, których prawe strony, opisujące oddziaływanie wiatru na konstrukcję, były
modyfikowane na każdym kroku czasowym ze względu na występującą turbulencję
atmosferyczną i sprzężenie aerodynamiczne. Wartość kroku czasowego t=0.01 s. Jako
wynik analizy otrzymano trzy czasowe funkcje przemieszczeń uogólnionych, 1(t),
2(t),3(t), które na mocy zależności (2) umożliwiają wyznaczenie przybliżonych
przemieszczeń ustroju na każdym kroku czasowym.
Rozważono cztery przypadki drgań wymuszonych konstrukcji:
 pylon jako konstrukcja samodzielna obciążona wiatrem prostopadle do pomostu;
 pylon jako konstrukcja samodzielna obciążona równolegle do pomostu;
 most w fazie montażu obciążony prostopadle do pomostu;
 most w fazie użytkowania obciążony prostopadle do pomostu.
Reprezentacyjne częstości i postacie drgań, przyjęte w analizie, odpowiadały we
wszystkich przypadkach dwóm formom giętnym i jednej skrętnej.
W wyniku analizy otrzymano mnożniki: 1, 2, 3, uogólnionych sił bezwładności,
które umożliwiają wyznaczenie przybliżonych wartości maksymalnych przemieszczeń i
naprężeń w konstrukcji.
Naprężenia wywołane kombinacją obciążeń: ciężarem własnym, statycznym
obciążeniem wiatrem i porywami wiatru, zostały obliczone według następującego
równania:

 max   st   wd ,

 wd 

3

  i  i 2 ,

(7)

i 1

gdzie:  st - naprężenia w konstrukcji wywołane ciężarem własnym i statycznym
działaniem wiatru,  wd - naprężenia wywołane dynamicznym działaniem wiatru;  i naprężenia od sił bezwładności w wybranej postaci drgań; i - mnożniki sił bezwładności.
Wartości naprężeń w elementach pomostu obliczone tą metodą podane są w tablicy I.
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Tablica I. Naprężenia w elementach pomostu.
st
1
2
3
max
-540.16
-518.80
3.13
6.36
45.50
w płycie betonowej
-5428.10
34.23
67.37 482.92 -5658.86
w płycie betonowej
394.66
344.82 2456.90 29123.70
Hubera-Misesa w blachach 26963.00

Naprężenia [kPa]

xx
yy
H-M

6. Wnioski
Analiza wpływu turbulencji na konstrukcję mostu podwieszonego wykonana została
przy użyciu metody quasi-ustalonej, która okazała się bardzo skuteczna. Pozwoliła na
ograniczenie rozmiaru zadania numerycznego przez wybór kilku reprezentatywnych
postaci drgań poddawanych analizie. Jednocześnie wyniki otrzymane tą metodą są na tyle
dokładne, że mogą być stosowane w praktyce inżynierskiej.
Tak kompleksowa analiza aerodynamiczna mostu podwieszonego została wykonana
po raz pierwszy w Polsce.
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AERODYNAMICAL ANALYSIS OF THE H. SUCHARSKI BRIDGE
IN GDAŃSK
Abstract: In the presented paper some of the most important parts of the complex
aerodynamic analysis performed for the Henryk Sucharski suspension bridge located in
Gdańsk are described. These parts covered the modal analysis and determination of the
bridge structure dynamic response caused by an atmospheric turbulence. The calculation was
performed due to the quasi-steady method that allows reducing numeric problem of solving
the differential equation system by the selection of several representative vibration modes in
the analysis.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Ewa Błazik-Borowa *

MODEL QUASI-USTALONY OBCIĄŻENIA WIATREM
WALCÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM USTAWIONYCH
PROSTOPADLE DO KIERUNKU WIATRU
Streszczenie: W pracy zaproponowano model quasi-ustalony drgań walców ustawionych
prostopadle do średniego wiatru. Model zakłada, że oba walce biorą udział w procesie drgań
oraz mają po dwa stopnie swobody, którymi są przemieszczenia. Na podstawie
opracowanego modelu otrzymano przykładowe trajektorie drgań walców oraz
zaproponowano wzory, które mogą posłużyć do oszacowania prędkości krytycznych wiatru.

1. Wprowadzenie
Obciążenie wiatrem budowli o przekroju kołowym, które są ustawione blisko siebie,
wywołuje przemieszczenia statyczne wywołane parciem wiatru oraz drgania budowli
wywołane przepływami bistabilnymi wokół tych budowli lub wirami, odrywającymi się od
powierzchni budowli. Tematem pracy jest przedstawienie modelu quasi-ustalonego, który
opisuje drgania samowzbudne modeli budowli o przekroju kołowym (nazywanych dalej
walcami) o takiej samej średnicy, ustawionych prostopadle do średniego kierunku wiatru
(rys.1). W omawianym przypadku drgania są wywołane przez przepływ wokół walców,
który przybiera formę wąskiej ścieżki wokół jednego z walców i formę szerokiej ścieżki
wokół drugiego z walców. Opływ wokół walców jest przechylony w kierunku walca z
wąską ścieżką opływu. Ponieważ formy opływów zmieniają się na przemian, powoduje to
również zmiany ciśnienia na powierzchni walców i jednoczesne drgania walców. Badania
tego zjawiska odnośnie do modeli sekcyjnych w tunelach aerodynamicznych
przedstawiono w pracach [1, 2, 3].

*
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Rys.1. Ustawienie walców względem wiatru i podstawowe oznaczenia
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2. Podstawowe założenia
Do opisu drgań walców zostanie wykorzystany model quasi-ustalony, który
wcześniej zastosowano do opisu drgań walców ustawionych jeden za drugim. Dokładny
opis założeń modelu oraz wyników obliczeń, wykonanych na podstawie tego modelu,
znajduje się w pracach [4, 5, 7].
W tej pracy przedstawione są tylko te założenia modelu, które są niezbędne do
zrozumienia omawianych problemów:
 omawiany model quasi-ustalony dotyczy budowli o przekroju kołowym, ale w obecnej
wersji można nim analizować tylko zagadnienia dwuwymiarowe czyli takie w których
zaniedbuje się zaburzenia brzegowe, obciążenie wiatrem jest traktowane jako
niezależne od wysokości modelowanych budowli oraz zaniedbywany jest obrót
budowli;
 obciążenie wiatrem wyznaczane jest na podstawie uśrednionych prędkości pola
przepływu w obszarze prostopadłym do osi x o wymiarach około S=1 D D
(12 (5,10)) i znajdującym się przynajmniej w odległości D przed walcami;
 walec nr 2 znajduje się w obszarze ograniczonym odległościami: 1.2<Ly/D<3 i 0.2<Lx/D<0.2 względem walca nr 1 ( rys.1);
 globalny układ współrzędnych xy został zdefiniowany jako układ, którego osie
przecinają się w środku walca nr 1, a oś x jest osią równoległą do średniego kierunku
wiatru (rys.1);
 lokalne układy współrzędnych walców x1y1 i x2y2 są związane ze względnymi
prędkościami wiatru (rys.1); oś x1 ma ten sam kierunek i zwrot co wektor prędkości

względnej Vr (rys.1a), a oś x2 ma ten sam kierunek i zwrot co wektor prędkości
względnej Vr (rys.1b);
 walce mają po dwa stopnie swobody, którymi są przemieszczenia wzdłuż osi
globalnego układu współrzędnych: 1 , 1 ,  2 ,  2 ;


 względne kąty  r  r   r i  r  r   r (rys.1) są kątami pomiędzy kierunkiem
prostopadłym do wektora względnej prędkości wiatru a osią łączącą środki walców;
 siły bezwładności wywołane ruchem płynu wokół walców są pominięte.

3. Obciążenie wiatrem
Obciążenie wiatrem (przypadające na jednostkę długości) zostanie wyznaczone,
oddzielnie do każdego z walców, w formie dwóch składowych wzdłuż osi globalnego
układu współrzędnych. Na podstawie znanych zależności trygonometrycznych można
zauważyć, że:
  






(1)
Wx ( r ,  r )  W x1   r  cos  r  W y1   r  sin  r ,
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W y ( r ,  r )  W x1   r  sin  r  W y1   r  cos  r ,





(2)

Wx ( r ,  r )  Wx 2   r  cos  r  Wy 2   r  sin  r ,





(3)





(4)

W y ( r ,  r )  Wx 2   r  sin  r  Wy 2   r  cos  r ,



gdzie: Wx1 , Wy1 - składowe obciążenia wiatrem pierwszego walca wzdłuż osi x1 i y1;

Wx 2 , Wy 2 - składowe obciążenia wiatrem drugiego walca wzdłuż osi x2 i y2.

Korzystając z analizy wymiarowej, powyższe składowe obciążenia można uzależnić
od współczynników aerodynamicznych i zapisać jako:
 
1   
1
Wi ( r )  Vr DCi ( r ) , i = x1 , y1 ; Wi ( r )  Vr DCi (  r ) , i = x2 , y2 .
2
2

(5)


Nieliniowe funkcje współczynników aerodynamicznych Ci ( r ) i Ci ( r ) są
wyznaczane na podstawie badań w tunelach aerodynamicznych jako współczynniki
obciążenia statycznego nieruchomych walców ustawionych w taki sposób względem

wiatru, że  r     . Funkcje współczynników aerodynamicznych przyjęto na podstawie
wyników badań w tunelach aerodynamicznych: [1, 7]. Względne kąty natarcia wiatru oraz
wektory względnych prędkości wiatru opisane są w pracy [6].

4. Równania ruchu
Równania ruchu walców uwzględniają siły bezwładności, siły tłumienia, sztywność
walców i obciążenie wiatrem wyznaczone w sposób opisany w poprzednim punkcie.
Odnośnie do poszczególnych stopni swobody walców można je zapisać w formie
następujących równań:
 odnośnie do walca nr 1

 
 
2 
2 
2
1 (t )  C1
1 (t )  K1
1 (t )   Cx1 ( (t ))us (t )  C y1 ((t ))v ' s ( t ) 
D
D
D
2
 
 
 1 ( t ) 2  0 ,
 1 (t ))  us (t )   1 (t )   v 's (t )  
 Cx1 ( (t ))  1 ( t )  Cy1 ( (t )) 



m

 

(6)
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2
2
2

 1 (t )  K
1 (t )  C1

 (t )   Cx1 ( (t ))v ' s (t )  C y1 ((t ))us (t ) 
1 D 1
D
D
2
 
 
 1 (t )  us (t )   1 (t )   v 's (t )  
 1( t ) 2  0 ,
 C y1 ( (t )) 1 (t )  Cx1 ( (t )) 



m

 



(7)
 odnośnie do walca nr 2
m

 
 
2 
2 
2
 2 (t )  C 2
 2 ( t )  K 2
2 (t )   Cx2 ( (t ))us (t )  C y 2 ((t ))v ' s (t ) 
D
D
D



 u (t )   (t )

 
 
 2 (t ) 
 Cx2 ( (t )) 2 (t )  Cy 2 ( (t )) 

2

2

s

 2 (t )  0 ,
  v 's (t )  
2

(8)
m

 
 
2
2
2
 2 (t )  C
 2 (t )  K


2 (t )   Cx2 ( (t ))v ' s (t )  C y2 ( (t ))us (t ) 
2
2
D
D
D



 u (t )   (t )

 
 
 2 (t ) 
 C y2 ((t )) 2 (t )  Cx 2 ((t )) 

2

s

2

 2 (t ) 2  0 ,
  v 's (t )  

(9)
gdzie:  - gęstość powietrza; m - masa walca na jednostkę długości; K , K  , K ,
1
1

2

K 2 , C , C1 , C , C 2 - współczynniki sztywności i tłumienia.
1

2

Jak widać równania ruchu tworzą układ czterech nieliniowych równań
różniczkowych wzajemnie od siebie zależnych, które dodatkowo zawierają losowe funkcje
składowych prędkości.
Układ równań ruchu został rozwiązany numerycznie z wykorzystaniem metody
Newmarka i Runge-Kutty.

5. Analiza wyników
Wyniki obliczeń przedstawiane w niniejszej pracy otrzymano dla modelu
sekcyjnego lin o następujących danych: D=0.168m, m=87.7 kg/m, =6.41rad/s (częstość
drgań własnych), =1.25 kg/m3 .
W pracy [6] przedstawiono porównania wyników obliczeń według modelu quasiustalonego i wyniki badań w tunelu aerodynamicznym. Na podstawie tego porównania
można stwierdzić, że model może służyć analizy zjawiska i do wyznaczania wartości
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prędkości krytycznych drgań walców oraz do analizy drgań walców, na które nie mają
wpływu siły bezwładności wywołane ruchem powietrza.
Na rys.2 pokazano przykładowe trajektorie drgań walców. Rys.3. przedstawia
wpływ intensywności turbulencji na zredukowaną prędkość krytyczną wywołującą drgania.
a)
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Rys.2. Trajektorie walców: a) Iu=0, Vs= u =10 m/s, Ly/D=2.0, =0o, Sc=30; b) I u=12%, Vs= u =10
m/s, Ly/D=2.0, =0o, Sc=30; c) Iu=0, Vs= u =16 m/s, Ly/D=1.2, =5o, Sc=50.
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Wykonanie wielu analiz drgań walców przy różnych ustawieniach i różnych
liczbach Scrutona Sc pozwoliło na wyznaczenie wzorów, opisujących zredukowane
prędkości krytyczne Vzr (Vzr=V/D). Wyniki obliczeń zostały aproksymowane funkcjami
liniowymi i zestawione w tablicy I.
Tablica I. Zredukowane prędkości krytyczne jako funkcje liczby Scrutona.
Lx/D
Ly/D
Vzr =f(Sc)
Lx/D
Ly/D
Vzr =f(Sc)
0.00
2.50 Vzr = 0.198 Sc + 1.425
0.00
1.25 Vzr= 0.4899 Sc + 0.583
0.00
2.75 Vzr = 0.212 Sc - 0.228
0.00
1.50 Vzr= 0.139 Sc + 0.943
0.00
3.00 Vzr = 0.212 Sc - 0.228
0.00
1.75 Vzr= 0.139 Sc + 0.943
0.0546 1.25 Vzr = 1.109 Sc + 31.133
0.00
2.00 Vzr = 0.172 Sc + 0.990
0.1094 1.25 Vzr = 0.669 Sc + 38.489
0.00
2.25 Vzr = 0.165 Sc + 1.378
50
40
=0

30

Vzr

I u =1 %
=12 %

20
10

0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Sc
Rys.3. Zredukowana prędkość krytyczna jako funkcja liczby Scrutona
i intensywności turbulencji przy Ly/D=1.5, =0o.

6. Wnioski
W wyniku obliczeń odnośnie do różnych ustawień stwierdzono, że:
 najbardziej narażone na drgania są walce ustawione dokładnie prostopadle do
średniego kierunku wiatru;
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 nawet niewielka turbulencja powietrza powoduje wzrost prędkości krytycznej drgań
oraz znaczne zmniejszenie amplitudy;
 drgania walców ustawionych prostopadle do kierunku wiatrów są regularne, a drgania
walców odchylonych są drganiami o stałym okresie drgań, ale o bardziej
skomplikowanej formie drgań, w związku z tym określenie prędkości krytycznej w tym
drugim przypadku jest trudniejsze, ponieważ analizowane rozwiązanie równania
różniczkowego musi być znacznie dłuższe.
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THE QUASISTEADY MODEL OF WIND LOADS FOR CYLINDERS
IN SIDE-BY-SIDE ARRANGEMENTS
Abstract: The paper deals with the quasi-steady model of vibration of cylinders in a sideby-side arrangement. The model assumes that both cylinders participate in the process of
vibration and they have two degrees of freedom which are the displacements. On the basis of
the described model some trajectories of cylinder vibration have been obtained and the
reason of evaluation of the wind critical velocity is proposed.

28

III Ogólnopolskie Sympozjum

Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Grzegorz Bosak*, Andrzej Flaga**, Tomasz Michałowski*

MODELOWANIE WZBUDZENIA WIROWEGO PRZĘSEŁ
MOSTÓW PODWIESZONYCH I WISZĄCYCH
Streszczenie: Referat przedstawia propozycję ujęcia obliczeniowego wzbudzenia
wirowego przęseł mostów podwieszonych lub wiszących, oraz kabli
podwieszających. Modelowanie wzbudzenia wirowego, przykład obliczeniowy oraz
weryfikacja tego modelu zostały dokonane na przykładzie mostu podwieszonego im.
Henryka Sucharskiego w Gdańsku.

1. Wzbudzenie wirowe przęsła
Obciążenie przęseł mostów podwieszonych i wiszących wirami jest zagadnieniem
wciąż nie do końca rozwiązanym, choć wielokrotnie rozważanym w różnych publikacjach
[1], [2]. Poniżej przedstawiono propozycję rozwiązania ogólnego tego problemu, oraz
analizę rezultatów obliczeń w oparciu o wyniki badań aerodynamicznych modelu mostu
im. Henryka Sucharskiego w Gdańsku.
Przęsło jako element wydłużony w kierunku wiatru podlegać może naraz wpływowi
większej liczby wirów (por. rys 1, 2). Ogólnie rzecz biorąc, im większa prędkość wiatru,
tym mniejsza ilość wirów oddziałuje na przęsło. Ilość wirów na górze i na dole przęsła
może być identyczna (wzbudzenie drgań głównie skrętnych), lub może się różnić o 1
(wzbudzenie drgań głównie giętnych).
Propozycję modelu obliczeniowego przedstawiono na rys. 3. Wir na górnej
powierzchni tworzy się w chwili t=0 i w pełni ukształtowany jest w chwili t=T. Następnie
przesuwa się na odległość równą swemu wymiarowi s i w chwili t=2T zaczyna się tworzyć
wir na dolnej powierzchni. W chwili t=3T jest już ukształtowany i zaczyna się przesuwać.
W chwili t=4T tworzy się drugi wir na górnej powierzchni. Obliczenia prowadzone są przy
założeniu, że czas tworzenia się wiru jest równy czasowi przesunięcia wiru na odległość
równą swojej długości s. Rozmiar wiru jest równy ¼ odległości między wirami na jednej
*

Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
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Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków i Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej
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powierzchni, czyli ½ odległości między wirami na powierzchni górnej i dolnej. Zgodnie z
wynikami doświadczeń, na szerokości przęsła mieści się całkowita liczba wirów, zatem

Rys 1. Rozłożenie wirów na przęśle

Rys. 2. Zależność ilości wirów od prędkości wiatru [3]

Rys. 3. Historia ruchu wiru na przęśle
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s = d / 2N

(1)

gdzie: d – szerokość przęsła, N – sumaryczna ilość wirów z góry i z dołu (por. rys. 4).
Zakłada się, że wiry odrywają się przy prędkości krytycznej, w rytm drgań własnych
giętno-skrętnych z dominującą składową pionową i skrętną przęsła mostu. Oznaczając
prędkość wiru przez V1, otrzymujemy:
V1 = 4 s f = 2 d f / N

(2)

Rys. 4. Dopuszczone w modelu obliczeniowym przypadki rozłożenia wirów na przęśle

W celu obliczenia wpływu wirów na przęsło należy wyznaczyć liczbę wirów,
oddziałujących na przęsło przy danej prędkości wiatru i wywołujących drgania ze znaną
częstotliwością drgań własnych; oraz przyjąć współczynnik aerodynamiczny dla przęsła
obciążonego wirami. W tym celu należy odnieść się do wyników badań aerodynamicznych.

Rys. 5. Drgania pionowe mostu, wzbudzone przez wiry
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Rys. 6. Drgania skrętne mostu, wzbudzone przez wiry

Wyniki badań pokazane zostały na rys. 5 i 6 [4]. Rys. 5 pokazuje wyniki
wzbudzenia drgań pionowych, a rys. 6 – skrętnych mostu w zależności od prędkości wiatru.
Wyniki dotyczą przekroju przęsła w fazie użytkowej – po wyposażeniu mostu w ekran i
owiewki. Zastosowanie owiewek miało na celu wyeliminowanie pewnych zakresów
wzbudzenia wirowego oraz ich znaczną redukcję.
Analiza wykresów pokazuje, że przęsło wzbudzane jest przy prędkościach krytycznych,
zestawionych w tab. I.
Tab. I Wzbudzenie wirowe przęsła
Prędkość krytyczna
Stan eksploatacji z
Założony rozkład
wzbudzenia wirowego
ekranami
wirów na przęśle
[m/s]
i owiewkami
18
S
1+1
13
G
1+2
8
G
2+3
Przez G oznaczono wzbudzone drgania giętne, przez S – skrętne.
Założony rozkład wirów na przęśle wynika z analizy rysunków 1, 2, 5 i 6. Wraz ze
zmniejszającą się prędkością wiatru rośnie liczba wirów, wzbudzających już to giętną, już
to skrętną postać drgań.
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Przekrój poprzeczny przęsła z zastosowanymi owiewkami i ekranem przedstawiono
na rys. 7.

Rys. 7. Schemat przekroju poprzecznego przęsła mostu

Dalszą analizę prowadzono przy użyciu systemu obliczeniowego ALGOR i
autorskiego programu do analizy odpowiedzi aerodynamicznej konstrukcji. Przy pomocy
ALGORA zamodelowano most przy użyciu elementów cięgnowych, prętowych, bryłowych
i powłokowych. Po zamodelowaniu obliczono kilkadziesiąt częstości i odpowiadających im
postaci drgań własnych mostu. Wyniki te, wraz z podanymi w [4] współczynnikami oporu
aerodynamicznego były danymi wejściowymi do autorskiego programu analizy odpowiedzi
aerodynamicznej mostu. W programie uwzględniono fakt narastania wiru, jego
przemieszczania się po przęśle mostu i schodzenia z przęsła.
Kryterium porównawczym były wyniki, uzyskane w tunelu aerodynamicznym.
Wyniki obliczeń zestawiono w tab. II. Współczynnik aerodynamiczny przyjęto równy 0.6,
według [2].
Vkr
[m/s]
18
13
8













f
[Hz]
0.79
0.66
0.41

Tab. II Wzbudzenie wirowe przęsła– wyniki obliczeń
V1/Vcr
Rozkład wirów,
Wyniki
Wyniki
V1
wzbudzenie
doświadczalne obliczeniowe
[m/s]
15.8
0.88
1+1 S
0.0044 rad
0.0026 rad
1+2 G
0.04 m
0.01 m
8.8
0.68
5.5
0.68
1+2 G
0.06 m
0.03 m

Wyniki obliczeń pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
Przyjęty model pozwala na dość dokładne oszacowanie wartości przemieszczeń przęsła
mostu;
Obliczenia wykazały, że założenie, iż dla dwu zaobserwowanych wzbudzeń giętnych
pojawi się różna ilość wirów (1+2 i 2+3), nie jest słuszne;
Bardziej zgodne z rzeczywistością wyniki daje założenie, że dwie postaci wzbudzenia
giętnego związane są z tą samą liczbą wirów (1+2), wzbudzanych z różnymi
częstotliwościami drgań własnych mostu;
Wzbudzenie drgań skrętnych następuje w rezonansie z I częstotliwością drgań skrętnych
(0.79 Hz), przy układzie wirów 1+1;
Wzbudzenie drgań giętnych następuje w rezonansie z I i II częstotliwością drgań giętnych
(0.41 Hz i 0.66 Hz), przy identycznym w obu przypadkach układzie wirów 1+2
Obecny model wymaga, w przypadku innych przekrojów poprzecznych mostu, uściślenia
przyjętego współczynnika aerodynamicznego.
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2. Wzbudzenie wirowe kabli podwieszających
Obliczenia wzbudzenia wirami kabli nośnych prowadzono w oparciu o dane
konstrukcyjne mostu i wyniki, uzyskane z programu ALGOR.
Wzór (3) podaje n-tą częstotliwość drgań własnych struny o długości L, naciągniętej
z siłą N, o gęstości na jednostkę długości 

(3)
f = n*(N/)1/2/2L

W tabeli III zestawiono wyniki obliczenia I częstotliwości drgań własnych
wybranych kabli, uzyskanych z programu ALGOR i ze wzoru (3) :
nr. kabla
2
30
46
60

L [m]
149.436
57.119
140.671
213.872

Tab. III. Charakterystyki kabli
f struny [Hz]
3. N [kN]
 [m]
0.14
2151.366
0.884
0.14
1269.425
1.777
0.11
1748.657
1.078
0.14
2209.607
0.626

f ALGOR [Hz]
0.691
1.382
0.707
0.495

W tab. IV dokonano analizy 5 pierwszych częstotliwości drgań własnych kabli, na
podstawie wyników z programu ALGOR:
Nr.
kabla
2
30
46
60

F1
[Hz]
0.691
1.382
0.707
0.495

Tab. IV. Częstotliwości drgań kabli
f1/f f2 [Hz] f2/f1 f3 [Hz] f3/f1 f4 [Hz]
1

1
1
1
1

1.374
2.721
1.405
0.986

1.989
1.970
1.987
1.992

2.039
3.978
2.085
1.472

2.951
2.878
2.949
2.974

2.679
5.114
2.739
1.948

f4/f1

f5 [Hz]

f5/f1

3.876
3.700
3.874
3.935

3.285
6.094
3.359
2.412

4.754
4.410
4.751
4.873

Analiza częstości drgań własnnych kabli pokazuje, że wartości wyliczone jak dla
struny są zawyżone w stosunku do wartości z ALGORA o około 30 %.. Z drugiej strony w
modelu struny n-ta częstość drgań własnych jest n razy większa od pierwszej, co, jak widać
z tab. IV jest zgodne z wynikami z ALGORA.
Modyfikując wzór w normie [5], statyczne obciążenie zastępcze wirami,
równoważne obciążeniu dynamicznemu, wyrazić można wzorem (4) :
P = f(z)*qkr*c* 

(4)

gdzie: qkr – ciśnienie wiatru, wiejącego z prędkością krytyczną, c – współczynnik
aerodynamiczny dla wirów, - średnica kabla, logarytmiczny dekrement tłumienia
drgań kabla, przyjęty na podstawie literatury jako równy 0.003.
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W normie [5] brak jest wytycznych w kwestii przyjęcia f(z) dla kabli. Na podstawie
[6] funkcja f(z) przyjęta zostanie jako funkcja zbliżona kształtem do spodziewanej postaci
drgań własnych – fali sinusoidalnej o n strzałkach, gdzie n – numer częstotliwości drgań
własnych.
W tab. V zestawiono 5 pierwszych prędkości krytycznych dla kabli nr 2, 30, 46 i 60.
Nr kabla
2
30
46
60

Vkr1 [m/s]
0.484
0.967
0.495
0.347

Tab. V. Prędkości krytyczne dla kabli
Vkr2 [m/s]
Vkr3 [m/s]
Vkr4 [m/s]
0.962
1.427
2.066
3.580
1.905
2.785
0.984
1.460
1.917
1.364
0.690
1.030

Vkr5 [m/s]
2.713
4.265
2.351
1.688

W tab. VI zestawiono maksymalne wartości obciążenia kabla przez wiry, statyczne
obciążenie wiatrem średnim przy V = 22 m/s i ciężar własny kabla, oraz wypadkowe tych
obciążeń. Przyjęto profil potęgowy wiatru. Obciążenie ciężarem własnym działa pionowo
w płaszczyźnie kabla, obciążenie wirami w tej samej płaszczyźnie, prostopadle do kabla,
obciążenie wiatrem średnim prostopadle do płaszczyzny kabla. Obciążenie wirami
wyliczono dla V = Vkr 5 w połowie długości kabla, gdyż przy tej prędkości i położeniu
otrzymano największą wartość obciążenia zastępczego.
Nr
kabli
2
30
46
60

Tab. VI. Obciążenie kabli przez :
wiry (Vkr 5)
wiatr (22 m/s)
max [kN/m.] Wyp. [kN] max [kN/m.] wyp. [kN]
0.331
6.28
0.225
24.36
5.96
0.190
8.28
0.822
0.196
3.50
0.167
17.25
3.50
0.228
35.07
0.129

ciężar własny
max [kN/m.] wyp. [kN]
1.208
180.52
1.208
69.00
1.208
104.91
1.208
258.35

Jak widać, obciążenie od wirów jest mniejsze od wypadkowego obciążenia
średniego wiatrem i wielokrotnie mniejsze od wypadkowego obciążenia ciężarem
własnym.
Przeanalizowano następnie wpływ odciążenia wiatrem statycznym i wzbudzeniem
wirowym na zmianę siły naciągu w kablu. W tym celu należało wyznaczyć zmiany siły
naciągu kabla pod wpływem wirów. Wykorzystany został wzór przytoczony w [7],
opisujący zmianę naciągu cięgna po przyłożeniu obciążenia prostopadłego do płaszczyzny
zwisu (parcie wiatru) oraz w płaszczyźnie zwisu (wiry). W tym celu przyjęto obciążenie
ciężarem własnym cięgna jako obciążenie o stałej wartości na jednostkę długości cięgna,
obciążenie wirami jako zmienne wzdłuż długości cięciwy, oraz obciążenie wiatrem o
profilu potęgowym o prędkości średniej V = 22 m/s na wysokości 10 m. W tab. VII.
przedstawiono zmiany sił napinających kable w stosunku do sił wstępnego napięcia kabli.
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Nr
kabla
2
30
46
60

Tab. VII. Zmiany napięcia w kablach
Obciążenie statycznym
Vkr1
działaniem wiatru
 [kN]
 [%]
 [kN]
 [%]
 [kN]
53.6
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.4
0.8
0.0
27.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73.8
3.3
0.0

Vkr5
 [%]
0.0
0.0
0.0
0.0

Zmiany naciągu kabli, wywołane statycznym działaniem wiatru, wynoszą nie więcej
niż 3.5 % siły wstępnego napięcia w kablu. Wartość ta mieści się w granicy tolerancji błędu
wartości siły naciągu kabla. Zmiany wywołane obciążeniem wirami mogą być w praktyce
pominięte.
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3. Kubo Y., Hirata K., Mikawa K.: Mechanism of aerodynamics vibrations of shallow
bridge girder sections, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 1992,
1169-1180
4. Flamand O.: Stateczność aerodynamiczna mostu Sucharskiego w Gdańsku, Centre
Scientifique et Technique du Batiment-Service Aerodynamique et Environnement
Climatique, 2000
5. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenia wiatrem
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VORTEX-INDUCED VIBRATIONS MODELLING OF SUSPENSION AND
CABLE-STAYED BRIDGE SPANS
Abstract: A proposal of a new physical and mathematical model of vortex excitation
of cable-stayed or suspension bridges spans as well as cable stays were given in the
paper. Example of vortex excitation modelling, numerical calculations and
experimental verification of the model for H. Sucharski cable-stayed bridge in
Gdańsk, were presented.

Pracę wykonano częściowo w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 024 19
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
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PROBABILISTYCZNA OCENA DZIAŁANIA
PORYWISTEGO WIATRU NA MOST WISZĄCY
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest problem drgań mostu wiszącego obciążonego
poprzecznym poziomym parciem porywistego wiatru z turbulencjami o charakterze losowym.
Sformułowano stochastyczny model silnego wiatru złożony z przepływu o stałej prędkości
średniej, na który nakładają się naturalne długotrwałe porywy oraz losowe
wysokoczęstościowe fluktuacje (turbulencje). Działanie wiatru opisano niestacjonarnym
procesem stochastycznym o zmiennej w czasie wartości oczekiwanej. Analizie poddano
poprzeczne drgania giętne mostu sprzężone z drganiami skrętnymi, z uwzględnieniem efektu
wahadłowego. Przedstawiono rozwiązania w zakresie teorii korelacyjnej, służące
probabilistycznej ocenie drgań konstrukcji.

1. Wprowadzenie
Zagadnienie wyznaczania i oceny drgań wywołanych działaniem wiatru jest obecnie
jednym z najistotniejszych problemów w projektowaniu mostów wiszących. Wynika to
głównie z olbrzymich rozpiętości aktualnie budowanych mostów – najdłuższy obecnie
most wiszący, oddany do użytku w 1998 roku w Japonii, ma łączną rozpiętość przęseł ok.
3,9 km (Akashi Kaikyo Bridge). Działanie wiatru na konstrukcje ma zdecydowanie losowy
charakter, prędkość wiatru zmienia się zarówno w czasie jak i w przestrzeni, zależy od
wielu parametrów. Stanowi wielowymiarowy proces stochastyczny o wielu zmiennych –
taki opis jest możliwy przy zastosowaniu technik symulacyjnych i to przy zastosowaniu
szeregu uproszczeń [1,2]. Podejście analityczne jest na ogół bardziej efektywne
obliczeniowo, lecz zakres stosowanych założeń upraszczających jest nieporównanie
większy. Zakłada się zazwyczaj, że prędkość wiatru jest jednowymiarowym procesem
stochastycznym, przy czym losowe fluktuacje i w konsekwencji zmienne parcie wiatru
opisuje się zazwyczaj stacjonarnym procesem Gaussa [3,4], mimo, że obserwacje wykazują
raczej niegaussowski charakter obciążenia wiatrem [4]. Takie ujęcie pozwala na widmową
analizę losowego procesu drgań (w dziedzinie częstości). W niniejszej pracy przyjęto
*
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niestacjonarny model obciążenia zmiennym wiatrem i zastosowano do wyznaczenia
charakterystyk probabilistycznych odpowiedzi mostu metodę analizy w dziedzinie czasu,
która umożliwia w przyszłości rozwinięcie teorii związane z uwzględnieniem sił
aeroelastycznych w zagadnieniu buffetingu (wzbudzanie turbulentne).

2. Sformułowanie modelu teoretycznego mostu i obciążenia wiatrem
Analizowany jest most o klasycznym jednoprzęsłowym schemacie, przedstawionym
na rys.1. Przyjęto, że belka usztywniająca mostu jest swobodnie podpartym
pryzmatycznym dźwigarem cienkościennym o otwartym przekroju monosymetrycznym –
rys.2. Belka jest podwieszona za pośrednictwem pionowych przegubowo zamocowanych
wieszaków do dwóch
wiotkich cięgien, które
h
są oparte przesuwnie na
nieodkształcalnych pylonach i są zakotwione
na końcach w blokach
kotwiących. Założono
także, że nawierzchnia i
urządzenia dodatkowe
Rys. 1. Schemat mostu
mostu są równomiernie
rozłożonym balastem, co różnicuje lokalizację środków masy przekroju sprężystego belki –
O i przekroju balastowanego – B. Stan przemieszczenia przekroju określają dwie składowe
w(x,t), v(x,t) translacji środka ścinania A oraz współrzędna rotacyjna φ(x,t) opisująca obrót
przekroju względem tego punktu. Drgania mostu można opisać trzema nieliniowymi
równaniami różniczkowo–całkowymi sformułowanymi szczegółowo w pracy [5]
l
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gdzie m  mb  2m c , j A  j B  m b b 2  2m c e 2 , k c 

8 f E c Ac
, Lc   cos 3  dx . Symbol
l 2 Lc
(L)

H 0 oznacza wstępny, statyczny naciąg cięgna, m b , m c – intensywności równomiernego
rozkładu masy belki z balastem i masy
e
e
cięgna, p y , p z , m x – intensywności
obciążeń zredukowanych do środka

ścinania.
A
v
Równania (1)-(3) są sprzężone,
przy czym sprzężenie pionowych
w
c C
drgań giętnych i drgań skrętnych ma
wyłącznie charakter statyczny i wynika
b
B
a
y
d
jedynie z efektów nieliniowych
D (t )
O
związanych ze zmianą krzywizny
P( x, y, z)
cięgna pod obciążeniem użytkowym.
~
v
z
Sprzężenie poziomych drgań giętnych
~
w
ze skrętnymi jest w części statycznej
Rys. 2. Przekrój poprzeczny
skutkiem uwzględnienia liniowych
poprawek II rzędu opisujących
wahadłowy efekt ruchu masy podwieszonej belki. Sprzężenie bezwładnościowe wynika z
różnego położenia środka masy i środka ścinania przekroju.
Obciążeniem mostu jest poprzeczne poziome parcie zmiennego w czasie
porywistego wiatru z losowymi turbulencjami. Rozważany jest zatem problem tzw.
“buffetingu” – wzbudzania turbulentnego. Przyjmuje się wówczas, że strumień wiatru o
prędkości chwilowej U(t) składa się z przepływu o stałej prędkości średniej U , na który
nakładają się chwilowe fluktuacje prędkości u(t). Fluktuacje wysokoczęstościowe
(turbulencje) mają charakter losowy, ich skala u(t)/U(t) rzadko przekracza 0,2 ([3]). Przy
silnym wietrze mogą jednak pojawiać się także naturalne porywy o niskich częstościach i
znacznie większej skali [3]. W związku z tym w pracy przyjęto, że chwilowe fluktuacje
prędkości wiatru są sumą losowych turbulencji uˆ (t ) i zmiennej w czasie wartości
oczekiwanej u (t ) , opisującej porywy będące dłużej trwającymi zmianami prędkości, zatem

U (t )  U  u(t )  U  u (t )  uˆ(t ) . Założono, że turbulencje są opisane procesem
stacjonarnym o zerowej wartości oczekiwanej i znanej funkcji korelacyjnej
K uˆuˆ (t1 , t 2 )  K uˆuˆ (t1  t 2 ) , a zależna od czasu wartość średnia fluktuacji wiatru jest serią
okresową postaci
v
t  t i and t  t i  T
 0
u (t )   U S T (t  t i ) , ST (t ti )
,
(4)
ti  t  ti  T
 S (t  t i )
i 0

gdzie t i  i , v  t  (v  1) ,   max t [u (t )] / U , T oznacza czas trwania porywu, a
jego kształt opisuje deterministyczna funkcja S (t  t i ) . Opisana powyżej prędkość wiatru
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stanowi niestacjonarny proces stochastyczny o okresowo zmiennej w czasie wartości
oczekiwanej. Przykładową realizację procesu przedstawiono na rys.3. W rzeczywistości
turbulencje wiatru mają trzy składowe w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, przy
czym praktycznie największe znaczenie ma składowa o kierunku zgodnym z kierunkiem
U(t)
przepływu wiatru [6]. Wobec tego w



dalszych rozważaniach
pominięto
składowe
turbulencji
w
dwóch
pozostałych kierunkach. Przyjęto także
w uproszczeniu, że parcie wiatru jest
U
jednakowe na całej powierzchni
bocznej dźwigara usztywniającego. Siła
t i  i
t
T
poprzecznego poziomego parcia wiatru
działającego na belkę usztywniającą
Rys. 3. Przebieg zmian prędkości wiatru w czasie
mostu w przekroju x wynosi





D (t )  U 2 ( t ) hb C D / 2   h b C D [U  u (t )] 2 / 2  [U  u (t )] uˆ (t )  [uˆ (t )] 2 / 2 ,

(5)

gdzie C D oznacza współczynnik oporu aerodynamicznego,  – gęstość powietrza, hb –
wysokość dźwigara. Składnik [uˆ (t )]2 jest zazwyczaj pomijany jako mała wyższego rzędu
([3]). Ograniczając zadanie do analizy drgań liniowych, bez uwzględnienia sił
aerodynamicznych związanych z ruchem mostu, otrzymuje się układ dwóch równań
EJ z v  

mb g
h
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m b gc
h

  m b v  mb b  D (t ) ,

EJ    (GI s  2 H 0 e 2 )   m b g (b  c) 

16e 2 k c f
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l
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mb gc
v  j A  mb bv   dD(t ),
h

l
0
które opisują giętno-skrętne drgania mostu wymuszone działaniem wiatru. Pionowe drgania
giętne mostu są niezależne w przypadku pominięcia efektów nieliniowych i mogą być
rozpatrywane oddzielnie.

3. Charakterystyki probabilistyczne drgań mostu
Niech R(t) będzie poszukiwaną losową odpowiedzią konstrukcji. Dla skupienia
v ( x, z , t )  v( x, t )  (a  z ) ( x, t )
uwagi przyjmiemy, że jest to pozioma składowa ~
przemieszczenia dowolnego punktu dźwigara usztywniającego mostu (rys.2) lub składowa
~ ( x, y, t )  y ( x, t ) . Losowe wymuszenie D(t) jest całkowalną funkcją czasu,
pionowa w
zatem odpowiedź układu można wyznaczyć sumując po czasie rozwiązania odpowiadające
różniczkowym impulsom D(τ)dτ

40

Probabilistyczna ocena działania porywistego wiatru na most wiszący
t
t
1 t

R (t )   HR (t  ) D ( )d hb C D   HR (t   )[U  u ( )] 2 d HR (t  )[U  u ( )]uˆ ( )d 
2

0
0
 0

(7)
H R (t   ) oznacza tu pełną odpowiedź konstrukcji R(t) na działanie pojedynczego impulsu
działającego w chwili  . Jest to funkcja analogiczna do impulsowej funkcji przejścia, którą
operuje się w teorii układów o jednym dynamicznym stopniu swobody. Funkcję
H R (t   ) wyznaczono tu numerycznie wykorzystując algorytm przedstawiony w pracach
[5,7]. Do rozwiązania układu równań (6) zastosowano bezpośrednią metodę wariacyjną
Galerkina z sinusową aproksymacją stanu przemieszczenia, przy czym funkcję wzbudzania
D(t) zastąpiono pojedynczym impulsem 1   (t   ) opisanym deltą Diraca. Po
przekształceniu Galerkina sformułowano, z uwzględnieniem tłumienia zewnętrznego,
równania ruchu, które całkowano numerycznie metodą Newmarka. Czas całkowania
dobrano tak, aby wyznaczyć pełny przebieg (aż do zaniknięcia) odpowiedzi układu typu
~ , która w omawianym przypadku jest poszukiwaną funkcją przejścia H (t   ) .
v~ lub w
R
Wartość oczekiwana losowego procesu odpowiedzi mostu (7), po podstawieniu
relacji (4) i wykonaniu stosownych obliczeń, wynosi dla v  t  v  T
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Po sformułowaniu funkcji kowariancyjnej wyznaczono wariancję procesu (7) –  R2 (t ) ,
przy czym do obliczeń przyjęto dwa warianty procesu opisującego turbulencje wiatru. W
pierwszym przypadku założono, że jest to stacjonarny proces Gaussa o znanej wariancji
 u2ˆ  K uˆuˆ (0) . W drugim przypadku przyjęto biały szum o funkcji korelacyjnej
K uˆuˆ (t1 , t 2 )   u2ˆ    (t 2  t1 ) ,
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Dla v  T  t  (v  1) wzory (9)-(13) należy zmodyfikować zastępując w znakach sum
górną granicę v-1 przez v oraz przyjmując równe zeru całki o dolnej granicy t v . W
przypadku, gdy   0 , sformułowane rozwiązania określają charakterystyki drgań
wymuszonych działaniem wiatru opisanego w sposób klasyczny – przez średnią prędkość i
gaussowskie turbulencje U (t )  U  uˆ (t ) . Odpowiedź konstrukcji w stanie ustalonym jest
wówczas stacjonarnym procesem Gaussa o następującej wartości oczekiwanej i wariancji

1
E[ R()]  hb C DU
2


2


0



H R ( )d ,  R2 ()  2 hb2CD2 U 2 u2ˆ   H R (1 ) H R ( 2 )d1d 2 . (14)
0 0

4. Przykład obliczeń i wnioski
Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla mostu o następujących parametrach
l  300 m, l 0  315 m, l1  98 m, f  30 m, h  40 m, e  7,5 m, a  2,43 m, b  1,9 m, c  1,02 m,
d  2,93 m,  1  0,61 rad (pozostałe dane można znaleźć w pracy [5]). Początkowe cztery
częstości giętno-skrętnych drgań własnych mostu wynoszą: 0,3816 Hz, 0,3978 Hz, 5960
Hz, 0,802 Hz. Poziom tłumienia określono w odniesieniu do pierwszej formy własnej,
przyjmując liczbę tłumienia  1  0,015 ([5]). Założono, że wartość średnia fluktuacji
wiatru (4) jest okresową serią porywów, których „kształt” opisuje przykładowo dobrana
funkcja S (t  t i )  [sin(2 (t  t i ) / T   / 2)  1] / 2 , t i  t  t i  T , t i  i , (rys. 3).
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Rys. 4. Wartości oczekiwane poziomych drgań mostu
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Wyniki prezentowane na rys. 4, 5, 6 dotyczą poziomej składowej drgań punktu, który
oznaczono na rys. 2 symbolem P. Rys. 4, 5 ilustrują przebiegi czasowe wartości
oczekiwanej E[v~] i odchylenia standardowego D[v~] drgań w przekroju środkowym mostu
i w ćwiartce rozpiętości, przy czym przyjęto: T  30 s,   60 s,   1s,   1 .
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Rys. 5. Odchylenia standardowe poziomych drgań mostu

Charakterystyki probabilistyczne drgań zmierzają do cyklu ustalonego, zatem w
stanie ustalonym odpowiedź mostu jest procesem okresowo stacjonarnym. Z praktycznego
punktu widzenia istotne znaczenie mają maksymalne wartości, wybrane z cyklu ustalonego.
Rys. 6 przedstawia zależność maksymalnych wartości odchyleń standardowych i wartości
oczekiwanych od okresu cyklicznej składowej prędkości wiatru Δ, dla I uˆ   uˆ / U  25%
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Rys. 6. Zależność wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych od długości cyklu Δ
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oraz T=0,5Δ. Zauważalne na wykresach piki odpowiadają rezonansowym wzmocnieniom
drgań, które w przypadku odchyleń standardowych ujawniają się jedynie przy założeniu
cyklicznie zmiennej wartości oczekiwanej i gaussowskiego procesu turbulencji. Jeśli
idealizacją procesu turbulencji jest biały szum, to odchylenie standardowe słabo zależy od
okresu Δ, jest prawie stałe. Piki rezonansowe są widoczne przy wysokich częstościach
porywów (Δ<20s), w tym zakresie częstości sformułowany model wiatru jest
niegaussowskim, niestacjonarnym opisem wysokoczęstościowych fluktuacji prędkości
wiatru. Największe wzmocnienie, przy Δ=2,5s, odpowiada rezonansowi z drugą częstością
własną układu, z którą związana jest symetryczna postać drgań z dominacją poziomego
ruchu mostu. Przedstawiony w pracy algorytm daje efektywne narzędzie umożliwiające
prowadzenie tego typu analiz w szerszym zakresie parametrów, co stanowi podstawę
probabilistycznej oceny drgań mostów wiszących rozważanej klasy.
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PROBABILISTIC EVALUATION OF GUSTY WIND ACTION
ON SUSPENSION BRIDGE
Abstract: Random vibrations of a suspension bridge due to the lateral horizontal pressure of
gusty wind are considered. The stochastic model of a strong wind is formulated in the form
covering the mean wind speed, the time-varying speed of long-duration gusts and random
high-frequency fluctuations (turbulence components). It is described by the nonstationary
stochastic process with the time-varying mean. The presented buffeting response analysis
concerns to the flexural and torsional coupled bridge vibrations, with pendular effects taken
into account. Solutions directed on the probabilistic evaluation are formulated in the
correlation theory sphere.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 MAJA 2001

Andrzej Flaga*, Tomasz Lipecki**

WZBUDZENIE WIROWE KONSTRUKCJI WIEŻOWYCH
O PRZEKROJU KOŁOWYM, ZMIENNYM WZDŁUŻ
WYSOKOŚCI
Streszczenie: .Praca niniejsza dotyczy analizy obciążenia poprzecznego wiatrem
powodowanego wirami. Rozważania odniesione są do konstrukcji wieżowych o zmiennym po
wysokości przekroju poprzecznym. W literaturze (publikacje, normy) znaleźć można wiele
teoretycznych i empirycznych modeli opisujących to zjawisko, jednakże brak jest dokładnego
zdefiniowania jak przyjmować obciążenie poprzeczne powodowane wirami, gdy konstrukcja
ma złożony przekrój poprzeczny.

1. Wstęp
Analizę obciążenia poprzecznego wiatrem powodowanego wirami oparto na dwóch
modelach obliczeniowych:
 modelu długości korelacyjnej H. Ruscheweyha [6, 7];
 modelu A. Flagi [3, 4, 5, 8].
Obliczenia i wyniki przedstawiono na przykładzie dwóch konstrukcji wieżowych o
zmiennym po wysokości przekroju poprzecznym:
 wieży telewizyjnej Ostankino w Moskwie [9];
 wieży telewizyjnej w Hornisgrinde [10].

2. Krótki opis modeli obliczeniowych
W niniejszym rozdziale zasygnalizowano najważniejsze założenia poszczególnych
modeli obliczeniowych.
*

**
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2.1. Model długości korelacyjnej H. Ruscheweyha
Model długości korelacyjnej został opracowany przez H. Ruscheweyha [6, 7] i
przyjęty w [1, 2]. Podstawą modelu jest efektywne obciążenie poprzeczne konstrukcji
wywoływane wirami, rozłożone równomiernie wzdłuż długości konstrukcji i ograniczone
do tzw. długości korelacyjnych – Lj. Obciążenie poprzeczne jest sprzężone z amplitudą
drgań budowli – im większa amplituda tym większe jest obciążenie (ujęte jest to przez
wzrost długości korelacyjnej).
Efekt drgań powodowanych wirami może być obliczany z siły bezwładności na
jednostkę długości, prostopadłej do średniego kierunku wiatru, przyłożonej do konstrukcji
w punkcie j konstrukcji, określanej ze wzoru:



Fi , j  m j 2ni , j

2  i, y, j max y F ,

(1)

gdzie: mj – masa drgająca w punkcie j; ni,j – częstotliwość drgań własnych w poprzek linii
wiatru i-tej postaci; i,y,j – i–ta postać drgań w poprzek linii wiatru (unormowana).
Zgodnie z modelem maksymalna amplituda drgań przy krytycznej prędkości wiatru
dana jest wzorem:
max y F
1 1
 KW Kclat 2
,
b
St Sc

(2)

gdzie: b – szerokość odniesienia przekroju poprzecznego na odcinku efektywnej długości
korelacyjnej; Kw – współczynnik efektywnej długości korelacyjnej dany wzorem:
  i , y  z  dz
n

KW 

j 1L j

  i , y  z  dz
m

j 1l

,

(3)

j

gdzie: i,y(z) – i-ta postać drgań, li – długość konstrukcji między dwoma węzłami; n –
liczba obszarów, gdzie wzbudzenie wirowe pojawia się w tym samym czasie, m – liczba
miejsc maksymalnych ugięć dla danej postaci drgań; K- współczynnik postaci drgań dany
wzorem:
   i , y z  dz

K

j 1l j





4   i , y z  2 dz
m

j 1l

;

j

clat – współczynnik siły aerodynamicznej; St – liczba Strouhala; Sc – liczba Scrutona.
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W tych założeniach równanie 2 musi być rozwiązane iteracyjnie z uwzględnieniem
równania 3, a ponadto z uwzględnieniem faktu, że stosunek długości korelacyjnej do
średnicy zewnętrznej budowli Li/b zależy od stosunku amplitudy drgań do średnicy
zewnętrznej yF/b. Zwykle jest to proces iteracyjny o 2-3 krokach.
2.2. Model A. Flagi
Model ten szczegółowo prezentowany w [3, 4, 5, 8] wydaje się być modelem
dokładniej opisującym obciążenie poprzeczne wiatrem powodowane wirami. Zależy on od
szeregu parametrów, które muszą być wyznaczone eksperymentalnie; są to: Lj – długość
korelacyjna,  - bezwymiarowy parametr poprzecznego wymiaru odniesienia, B –
bezwymiarowy parametr szerokości pasma, w – odchylenie standardowe obciążenia.
Podstawowym problemem w tym modelu jest określenie odchylenia standardowego
odpowiedzi konstrukcji ze wzoru:
3

y 


q c  w 1  
D 

,
y 
2
4m 2 f i 2 B
1
4

(5)

gdzie: y - odchylenie standardowe odpowiedzi konstrukcji, qc – ciśnienie krytycznej
prędkości wiatru, D – średnica konstrukcji, fi – i-ta częstotliwość,  - współczynnik
tłumienia krytycznego, m – masa na jednostkę długości,  - parametr ograniczający obszar
odrywania się wirów wzdłuż wysokości konstrukcji (zwany bezwymiarowym
współczynnikiem funkcji gęstości widmowej mocy obciążenia poprzecznego
powodowanego przez wiry); parametr ten można określać na podstawie wzoru:



1
zb  z a

zb zb

  z1  z 2 
  A z1  A z 2  Yi  z1   Yi z 2 dz1 dz 2 ,..........(6)



  exp  L y D
z z

a a

gdzie: L(y) – bezwymiarowa skala długości korelacji wzdłuż wysokości konstrukcji
obciążenia poprzecznego, zb, za – wysokości ograniczające obszar odrywania się wirów.
Dla celów inżynierskich wprowadzono deterministyczną funkcję A, która opisuje
rozkład obciążenia po wysokości konstrukcji i może być przyjmowana zgodnie ze wzorem:
A  A( z )  A0  A1  A2  A3 ,

(7)

gdzie: A0 – funkcja uwzględniająca wpływ stref granicznych konstrukcji (strefy I u
podstawy budowli, w której opływ wiatrem zdeterminowany jest przez bliskość terenu i
jego chropowatości; strefy III przy wierzchołku budowli, gdzie opływ wiatrem zaburzony
jest wolnym końcem konstrukcji) oraz stref przejściowych (strefa II), w których następują
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znaczne lub szybkie zmiany kształtu lub wymiaru poprzecznego. A1 – funkcja wpływu
różnic w profilach średniej prędkości wiatru i krytycznej prędkości wzbudzenia wirowego.
A2 – funkcja wpływu zmian wartości wymiarowego współczynnika obciążenia
poprzecznego wiatrem wraz z wysokością, może być określona ze wzoru:
 D z  
 ,
A2  

 D z 0  
3

(8)

gdzie: D(z) – średnica konstrukcji w funkcji wysokości, D(z0) – średnica w punkcie z0. A3 –
funkcja wpływu postaci drgań poprzecznych konstrukcji. Propozycja podziału
skomplikowanej konstrukcji wieżowej na strefy oraz praktyczne przyjęcie funkcji Ai
przedstawiona na rys. 1.
a

b

c

1.0

d

1.0

1.0

1.0

1.0

III
II d

(zu - zl)/2

II c

(zu - zl)/2

˜ D
˜ D

II

D(zl)

II b
II a

˜ D

z0 zu

zl

Y1(z)

I

Y2(z) Y3(z)

Rys. 1. Strefy dla konstrukcji o zmiennym kształcie – a; funkcja A0 – b; funkcja A1 – c; funkcja A3 dla
trzech postaci drgań - d.

Ekwiwalentne obciążenie statyczne, rozłożone po wysokości zgodnie z postacią
drgań oblicza się według wzoru:

w sty ( z )   i2 g yi  y ( z )Yi ( z )   i2 y max
i  ( z )Yi ( z ) ,

(9)

i

gdzie: (z ) - rozkład masy wzdłuż wysokości; Yi (z) – i–ta postać drgań;
współczynnik wartości szczytowej;     y (jak wyżej); i – częstość kołowa;
y
i

maksymalna amplituda drgań.
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3. Opis analizowanych konstrukcji i wykonanych obliczeń.
Obliczenia przeprowadzono na przykładzie dwóch konstrukcji wieżowych o
zmiennym po wysokości kształcie – wieży telewizyjnej Ostankino w Moskwie - Rys 2 i
wieży w Hornisgrinde - Rys 3.
533.3

385.5
360.6
325.3

153

63

Rys. 2 Wieża Ostankino.

Rys. 3 – Wieża Hornisgrinde.

Obie konstrukcje zostały zamodelowane w programie MES – Algor, jako
konstrukcje płytowo-prętowe (Ostankino) i prętowe (Hornisgrinde). Jako wyniki na tym
etapie otrzymano postaci drgań własnych. Posiadając postaci drgań własnych
przeprowadzono analizę obciążenia poprzecznego powodowanego wirami. Obciążenie to
zamodelowano następnie w Algorze. Jako końcowe wyniki przyjęto przemieszczenia
konstrukcji i momenty zginające.
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4. Wyniki
4.1. Postaci drgań własnych
W tabeli I zestawiono wartości częstotliwości drgań własnych dla obu konstrukcji.
W tabeli II zestawiono przykładowe postaci drgań.
Tabela I. Częstotliwości i okresy drgań w poszczególnych postaciach drgań dla
rozpatrywanych konstrukcji
F [Hz]
T [s]
 [rad/s]
Hornisgrinde Ostankino
Hornisgrinde Ostankino
Hornisgrinde
Ostankino
1 4.8259E-01 2.4184E+00 7.6806E-02 3.8490E-01
1.3020E+01 2.5981E+00
2 5.6323E-01 5.7373E+00 8.9641E-02 9.1312E-01
1.1156E+01 1.0951E+00
3 1.7125E+00 9.1250E+00 2.7255E-01 1.4523E+00 3.6690E+00 6.8857E-01
4 1.7639E+00 1.9273E+01 2.8073E-01 3.0673E+00 3.5622E+00 3.2602E-01
5 2.1493E+00 2.6746E+01 3.4207E-01 4.2567E+00 2.9234E+00 2.3492E-01
6 2.5383E+00 4.0929E+01 4.0399E-01 6.5141E+00 2.4753E+00 1.5351E-01
7 2.5494E+00 4.4839E+01 4.0575E-01 7.1364E+00 2.4645E+00 1.4013E-01
8 3.3262E+00 6.3729E+01 5.2938E-01 1.0143E+01 1.8890E+00 9.8593E-02
9 4.6537E+00 9.4269E+01 7.4066E-01 1.5003E+01 1.3501E+00 6.6652E-02
10 4.6591E+00 1.0054E+02 7.4152E-01 1.6002E+01 1.3486E+00 6.2492E-02
Tabela II. Przykładowe postaci drgań rozpatrywanych konstrukcji.

I postać

1 (xz)

50

2 postać

3(xz)

3 postać

5(xz)

4 postać

7(xz)

5 postać

9(xy)
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4.2. Przyjęcie obciążeń poprzecznych powodowanych wirami
Rysunek 4 przedstawia przyjęcie obciążenia poprzecznego powodowanego wirami
na przykładzie trzeciej postaci drgań wieży Ostankino.

7 3 .5 7 8

a)

2 5 .7 7 9

b)

Rys. 4 Obciążenie zgodne z trzecią postacią drgań wieży Ostankino, wg: a –modelu
H. Ruscheweyha, b – modelu A. Flagi
4.3. Przemieszczenia i momenty zginające
Rysunki 5-6 przedstawiają wartości momentów zginających powodowanych
obciążeniem poprzecznym powodowanym wirami dla rozpatrywanych konstrukcji.
Przykładowe maksymalne wartości przemieszczeń odpowiadające postaciom drgań
zestawiono w tabeli III.
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momenty zginające
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Rys. 5. Wartości momentów zginających dla pierwszej postaci drgań – wieża Hornisgrinde:
a- model H. Ruscheweyha, b – model A. Flagi.
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Rys. 6. Wartości momentów zginających dla trzeciej postaci drgań – wieża Ostankino:
a- model H. Ruscheweyha, b – model A. Flagi..
Tabela III. Maksymalne przemieszczenia
Wieża Ostankino – trzecia postać drgań
Model H. Ruscheweyha – 0.498
Model A. Flagi – 0.189

Wieża Hornisgrinde – pierwsza postać drgań
Model H. Ruscheweyha – 0.039
Model A. Flagi – 0.01

5. Analiza wyników i wnioski
Porównanie obciążeń poprzecznych powodowanych wirami przyjętych do
modelowania w Algorze, a następnie wartości momentów zginających i maksymalnych
przemieszczeń dla różnych modeli i przypadków drgań konstrukcji pozwala sformułować
następujące wnioski:

model długości korelacyjnej i model A. Flagi zakładają obciążenie zgodne z postacią
drgań, korzystając z podobnej formuły (równ. 1 i 9); W obu modelach stosowana jest
procedura iteracyjna o 3-4 krokach, w modelu długości korelacyjnej iteracja
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konieczna jest do wyznaczenia maksymalnej amplitudy drgań, natomiast w modelu A.
Flagi iteracyjnie wyznaczane jest odchylenie standardowe odpowiedzi konstrukcji;
we wszystkich przypadkach mniejsze wartości obciążenia zgodnego z postacią drgań
otrzymano dla modelu A. Flagi;
spowodowało to otrzymanie mniejszych wartości momentów zginających i
przemieszczeń również dla tego modelu;
otrzymane wyniki potwierdza także podobna analiza odnosząca się do kominów
żelbetowych zbieżnych i kominów stalowych o stałym przekroju [8]
podstawowy parametr modelu długości korelacyjnej (długość korelacyjna)
uwzględnia sprzężenie zwrotne pomiędzy obciążeniem wywołanym wirami i
konstrukcją. Model ten jednak nie obejmuje innych parametrów istotnych z punktu
widzenia modelowania obciążenia powodowanego wzbudzeniem wirowym. Model H.
Ruscheweyha ma podstawową zaletę - prosty rozkład obciążenia powodowanego
wirami. Nie jest jednak sprecyzowane jak przyjmować to obciążenie w przypadku
konstrukcji o zmiennym po wysokości przekroju poprzecznym;
wydaje się, iż model A. Flagi dokładniej opisuje zjawisko powstawania wirów i
obciążenia przez nie powodowanego. Dokładny opis obszarów konstrukcji, gdzie
wzbudzenie wirowe może powstać definiuje funkcja A. Podstawową wadą tego
modelu jest jednak skomplikowana procedura obliczeniowa. W poszczególnych
przypadkach konieczne jest, więc rozpatrzenie możliwości uproszczenia procedury
przyjmowania ekwiwalentnego obciążenia statycznego. Niezbędne jest także dokładne
sprecyzowanie sposobu przyjmowania wartości parametrów eksperymentalnych
opisujących zjawisko.
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VORTEX EXCITATION FOR TOWER-LIKE STRUCTURES OF CIRCULAR
CROSS-SECTION VARIABLE ALONG HEIGHT.
Abstract: Analysis of across wind load caused by vortex excitation have been presented in
the paper. Considerations deal with tower-like structures of variable circular cross-sections.
There can be find many theoretical and empirical models describing this phenomenon in
codes, standards and papers. However, there is no exact definition how to calculate across
wind load caused by vorticies, if the structure has variable along height cross-section.

Pracę wykonano częściowo w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 024 19
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Jan Wojciechowski*, Jerzy Antoni Żurański**, Roman Kinasz***

BADANIA LICZBY STROUHALA WIĄZKI WALCÓW
KOŁOWYCH
Streszczenie: W referacie przedstawiono metodę i wyniki badań liczby Strouhala wiązek
dwóch, trzech i czterech gładkich walców kołowych o tej samej średnicy w wiązce. Badania
były wykonane w tunelu aerodynamicznym o wymiarach przestrzeni pomiarowej 1 x 1 m 2, w
podkrytycznym zakresie wartości liczby Reynoldsa od 2,8·104 do 7,4 ·104, odniesionej do
średnicy jednego walca. Zbadano układy walców ustawionych w zakresie odległości między
ich osiami od a =1,0 D (na styk) do a = 1,8 D, tzn. w takim, w którym za wiązką tworzy się
jedna ścieżka wirowa. Badania wykonano mierząc prędkość przepływu w ścieżce wirowej za
modelem i wyznaczając częstotliwość odrywania się wirów jako dominującą w widmie
gęstości energii fluktuacji prędkości przepływu.

1. Wprowadzenie
Istnieją kilka rodzajów konstrukcji składających się z elementów w kształcie walca
kołowego, ustawionych równolegle i blisko siebie, i połączonych w jeden ustrój
konstrukcyjny. Są to przede wszystkim wieloprzewodowe kominy stalowe bez wspólnej
osłony zewnętrznej, odciągi mostów podwieszonych, jeżeli składają się co najmniej z
dwóch cięgien połączonych ze sobą (jako jeden odciąg), oraz niektóre rodzaje
wymienników ciepła. Mogą to być także różne konstrukcje wsporcze składające się z kilku
równoległych rur.
Na takie konstrukcje, znajdujące się w poprzecznym przepływie cieczy lub gazu, jest
wywierane obciążenie hydrodynamiczne lub aerodynamiczne. Występuje tu także zjawisko
odrywania się wirów, które w pewnych przedziałach liczby Reynoldsa może mieć
regularny, cykliczny charakter i powodować wzbudzanie drgań w płaszczyźnie
prostopadłej do średniego kierunku przepływu.
Wielkością charakteryzującą częstotliwość odrywania się wirów od konstrukcji
znajdującej się w przepływie jest liczba Strouhala wyrażona wzorem

*
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fB
(1)
U
w którym: f – częstotliwość odrywania się wirów, Hz
B – wymiar odniesienia, poprzeczny w stosunku do kierunku przepływu, m
U – prędkość przepływu daleko przed konstrukcją, m/s.
Liczba Strouhala jest wielkością charakteryzującą kształt przekroju poprzecznego
konstrukcji smukłej, zależy także od jej smukłości. Jeżeli charakter przepływu w warstwie
przyściennej opływanej konstrukcji zależy od liczby Reynoldsa to wówczas liczba
Strouhala również od niej zależy. Jeżeli natomiast, jak w przypadku ciał o ostrych
krawędziach, ich opływ można traktować jako niezależny od liczby Reynoldsa to liczba
Stouhala również od niej nie zależy – zależy tylko od kształtu przekroju poprzecznego i
smukłości elementu.
Znając liczbę Strouhala rozpatrywanej konstrukcji, jej wymiary zewnętrzne oraz
częstotliwości drgań własnych ni (i = 1,2,...) - zwykle najważniejsza jest pierwsza postać
drgań, niekiedy także druga, i podstawiając f = n i można z wzoru (1) obliczyć krytyczną
prędkość rezonansu Vcr. Wyznaczenie sił aerodynamicznych występujących w czasie
rezonansu i amplitudy drgań jest trudne i wymaga specjalnych badań. Już jednak
znajomość liczby Strouhala pozwala na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia wirowego
wzbudzenia drgań i na podjęcie działań zapobiegawczych (tłumiki drgań, zmiany
konstrukcyjne).
St 

2. Dotychczasowe prace
Liczba Strouhala pojedynczego walca kołowego była badana wielokrotnie, w
przypadku wiązki walców kołowych najczęściej badano układy dwóch walców, rzadziej
trzech lub czterech. Z badań dwóch walców należy wymienić prace Okajimy [4] i
Williamsona [5]. Novák [3] badał liczbę Strouhala dwóch walców o różnych średnicach, w
układach „na styk”, przy różnych kierunkach napływu. Niektóre wyniki jego badań
porównano z otrzymanymi w przedstawianej pracy.
Ostatnio wzrosło zainteresowanie aerodynamiką układów dwóch lub trzech walców
kołowych, związane z rosnącą liczbą mostów podwieszonych (np. [2]). Obszerne przeglądy
zagadnień związanych z aerodynamiką kilku walcow kołowych, zawierające również
wyniki badań liczby Strouhala, przedstawił Zdravkovich [6], [7]. W pracy polskoukraińskiej [1] nie poruszano tego zagadnienia.

3. Program, warunki i metoda badań
W programie badań ujęto układy dwóch, trzech i czterech walców o tej samej
średnicy, analogicznie do tych, dla których wcześniej zbadano podstawowe współczynniki
aerodynamiczne [8]. Były to walce ustawione w odległościach względnych ich osi a/D =
1,0 (na styk), 1,1; 1,3; 1,5 i 1,8. Badania wykonano dla dwóch podstawowych kierunków
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wiatru – wzdłuż głównych osi przekroju wiązki walców. Ponadto zbadano pojedynczy
walec aby porównać wyniki ze znanymi z literatury.
Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym Instytutu Techniki Lotniczej i
Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest to tunel o obiegu otwartym, z
wentylatorem tłoczącym powietrze do przestrzeni pomiarowej.
Przestrzeń pomiarowa ma przekrój poprzeczny 1x1 m2 i długość 8 m. Prędkość
przepływu może być regulowana płynnie w zakresie od 1 m/s do ok. 18 m/s. Intensywność
turbulencji wynosi 1,5 %.
W pierwszym etapie badań, tu przedstawionym, wykonano badania modeli gładkich,
o średnicach 32 mm i 60 mm. Pomiary wykonywano zwykle przy wartościach ciśnienia
dynamicznego 100, 150 i 200 Pa, tzn., przy prędkościach przepływu 12,7 m/s, 15,5 m/s,
oraz 17,9 m/s. Odpowiada to zakresom liczby Reynoldsa odniesionej do średnicy jednego
walca:
 Od 2,8·104 do 4,0·104 dla D=32 mm
 Od 5,3·104 do 7,4·104 dla D=60 mm.
Wszystkie wartości leżą w zakresie podkrytycznym liczby Reynoldsa gładkiego
walca kołowego, w którym zarówno jego współczynnik oporu aerodynamicznego jak i
liczba Strouhala nie zmieniają się.
Modele były ustawiane między podłogą a sufitem przestrzeni pomiarowej, przyjęto
zatem, ze znajdowały się w przepływie płaskim ( = ).
Liczbę Strouhala wyznaczono z wzoru (1) mierząc częstotliwość odrywania się
wirów f w śladzie za modelem, w płaszczyźnie pobocznicy jednego z walców i w
odległości ok. 4-6D od osi modelu. Pomiaru częstotliwości dokonywano mierząc prędkość
przepływu za pomocą sondy termoanemometrycznej i obliczając widmo gęstości energii
fluktuacji. Częstotliwość dominująca w widmie oznacza częstotliwość spływania wirów w
ścieżce wirowej za modelem.
Jako wymiar B podstawiano do wzoru (1) wymiar wiązki walców kołowych
poprzeczny do kierunku przepływu, np. wymiar poprzeczny dwóch walców ustawiony
obok siebie wynosił B = a + D. Było to uzasadnione tym, że w zakresie małych odległości
między osiami walców, a/D < 2,0, za obu walcami tworzy się jedna ścieżka wirowa [7].
W przypadku walców w układzie jeden za drugim przyjmowano B = D.
Przyjmuje się, że w badaniach wykonywanych w tunelach aerodynamicznych o
zamkniętej przestrzeni pomiarowej pole powierzchni czołowej modelu nie powinna
przekraczać 5% pola powierzchni jej przekroju poprzecznego. W przypadku pojedynczych
walców kołowych warunek ten można uznać za spełniony, odpowiednie stosunki wynosiły
bowiem 3,2% i 6%. Jednakże, jak wykazały badania pojedynczego walca, już te różnice
wielkości pola powierzchni czołowej blokującej przepływ mają prawdopodobnie pewien
wpływ na otrzymane wyniki.
Dwa walce o średnicy 60 mm, ustawione obok siebie, blokują od 12 % (ustawienie
na styk) do 16,8 % (przy a/D = 1,8) przekroju przestrzeni pomiarowej, jeżeli w przypadku
ich rozsunięcia nie brać pod uwagę szczelin między nimi. Jednakże w obecnych badaniach
nie stwierdzono wpływu takiego blokowania na wyniki pomiarów (p.4.2).
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4. Wyniki badań
4.1. Wpływ liczby Reynoldsa
Jak wspomniano wyżej, liczba Strouhala pojedynczego walca kołowego nie zależy
od liczby Reynoldsa w podkrytycznym zakresie jej wartości. Potwierdzenie tego, odnośnie
do walców ustawionych na styk, otrzymano w wyniku kilku pomiarów walców o dwóch
różnych średnicach i przy trzech różnych prędkościach przepływu, co dało zakres wartości
liczby Reynoldsa od ok. 2,8·104 do ok. 7,4·104. Wyniki przedstawione na rys. 1 pokazują,
że różnice wartości St przy różnych wartościach Re mogą mieć charakter przypadkowy.
Obserwuje się wprawdzie pewne tendencje ale są one sprzeczne: pewien wzrost wartości St
pojedynczego walca oraz układu dwóch walców obok siebie i spadek w przypadku trzech
walców (rys. 1). Należy jednak wspomnieć, że były to najmniejsze odległości między
walcami. Być może, w przypadku większych odległości, turbulentny ślad za walcem
nawietrznym turbulizując warstwę przyścienną na części lub na całym obwodzie walca
zawietrznego spowoduje pewne zmiany wartości St.
0.30

St

0.20

0.10

jeden walec
dwa walce obok siebie
trzy walce, dwa z nich nawietrzne
cztery walce, dwa z nich nawietrzne

0.00
2.0

4.0

Re x 10^4

6.0

8.0

Rys.1. Poszukiwanie zależności liczby Strouhala od liczby Reynoldsa, a/D = 1,0

Ponieważ pomiary wykonano w zakresie podkrytycznym Re, dość daleko od
początku zakresu krytycznego, przyjęto, że w tym zakresie Re liczba Strouhala nie zależy
od liczby Reynoldsa, a wyniki pomiarów uśredniano z trzech wartości uzyskanych przy
różnych prędkościach przepływu.
4.2. Wpływ rozmiarów modeli
Jak to przedstawiono wyżej, modele miały duże wymiary w stosunku do wymiarów
przestrzeni pomiarowej. Wyniki uzyskane z badań dwóch pojedynczych walców o różnych
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średnicach zdają się świadczyć o wpływie wielkości modelu, w stosunku do wymiarów
poprzecznych przestrzeni pomiarowej, na zmierzoną wartość liczby Strouhala, otrzymano
bowiem St = 0,197 dla modelu o D = 32 mm i St = 0,209 dla modelu o D = 60 mm.
Jednakże porównanie wyników otrzymanych z badań wiązki dwóch walców o średnicach
32 i 60 mm, ustawionych obok siebie, wskazuje na przypadkowy charakter odchyłek (rys.
2). Nie ma tu jednej tendencji zmian. W związku z tym opracowując wyniki badań
obliczano wartości średnie St z pomiarów wykonanych na modelach o różnych średnicach.
Różnice między wartością średnią a najmniejszą i największą zawierały się zwykle w
zakresie ± 4 %.
4.3. Wpływ odległości między osiami walców na wartości St
Zależności liczby Strouhala układów walców kołowych od odległości osi walców w
wiązkach uzyskane z badań przedstawiono na rys. 2, 3 i 4.

St

0.40

dwa walce jeden za drugim, D = 60 mm
dwa walce obok siebie, D = 60 mm
dwa walce obok siebie, D = 32 mm

0.20

0.00
1.0

1.2

1.4

a/D

1.6

1.8

Rys.2. Zależność liczby Strouhala układu dwóch walców od odległości między ich osiami

Dla dwóch walców ustawionych jeden za drugim na styk otrzymano St = 0,264 (dla
walców o średnicy 60 mm) oraz St = 0,244 (dla walców o średnicy 32 mm). Dla takiego
układu, również w podkrytycznym zakresie Re, Novák otrzymał St = 0,281 i St = 0,275 [3].
Odsunięcie walców wywołuje szybki spadek St do wartości ok. 0,12 przy a/D = 1,2 (rys. 2).
Wraz ze wzrostem szczeliny między walcami, a więc z wydłużaniem się przekroju wiązki,
następuje powolny wzrost St do wartości 0,157 przy a/D = 1,8. Wymiar B we wzorze (1)
pozostaje ten sam: B = D.
Dla dwóch walców ustawionych obok siebie St zmienia się od 0,197, przy
ustawieniu na styk, poprzez minimalną wartość St = 0,160 przy a/D = 1,1, do ok. 0,3 przy
a/D = 1,8. Szerokość B we wzorze (1) zmienia się od 2D do 2,8D.
Przebieg zależności liczby Strouhala od względnej odległości trzech walców jest
podobny do tego jaki charakteryzuje liczbę Strouhala dwóch walców ustawionych obok
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siebie: najpierw niewielki spadek do wartości minimalnej przy a/D = 1,1 a potem wzrost.
W ustawieniu, w którym dwa walce ustawione obok siebie są po stronie nawietrznej a
trzeci z tyłu (pewna analogia do układu dwóch walców) wzrost St następuje do wartości ok.
0,25 przy a/D = 1,8. W ustawieniu, w którym jeden walec jest nawietrzny a dwa zawietrzne
charakter zmian jest podobny (aczkolwiek przy innych wartościach) ale nie ma
zdecydowanego wzrostu. Dla takiego kierunku przepływu wartość średnia St dla
wszystkich zbadanych a/D wynosi 0,26 a odchyłki zawierają się w przybliżeniu w zakresie
 4 %. Dla tego układu nie wystąpiła decydująca częstotliwość pulsacji prędkości w śladzie
za modelem o a/D = 1,5. Być może zostało to spowodowane turbulizującym wpływem
strug spływających z obu stron walca nawietrznego.
0.30

St

0.20

0.10

trzy walce, jeden z nich nawietrzny
trzy walce, dwa z nich nawietrzne

0.00
1.0

1.2

1.4

a/D

1.6

1.8

Rys.3. Zależność liczby Strouhala układu trzech walców od odległości między ich osiami
0.30
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0.20

0.10

cztery walce, dwa z nich nawietrzne
cztery walce, jeden z nich nawietrzny

0.00
1.0

1.2

1.4

a/D

1.6
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Rys.4. Zależność liczby Strouhala układu czterech walców od odległości między ich osiami
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Układ czterech walców charakteryzuje się zbliżonym wartościami St dla obu
zbadanych kierunków przepływu przy a/D = 1,0 i 1,8. Największe różnice występują przy
a/D = 1,3 dokąd przesunęło się minimum wartości St przy kierunku przepływu określonym
kątem 450 (na jeden walec narożny). Dla kierunku wiatru 00 nie wykonano pomiarów przy
a/D = 1,1 oraz 1,5 dlatego zależność St od a/D nie jest w pełni wyznaczona (linia
przerywana na rys. 4).
Interesujące jest porównanie wartości St wszystkich modeli w ustawieniu na styk
(a/D = 1,0) podane w tabl. I. Wynika z niego, że największą wartość St ma układ (profil)
smukły w kierunku przepływu, tzn. ustawienie dwóch walców jeden za drugim. W miarę
Tablica I. Wartości liczby Strouhala walców ustawionych na styk; 2,8·104 < Re < 7,4·104
Układ
walców
St

0,254

0,203

0,189

0,174

0,157

0,225

0,201

spadku tej smukłości i zmiany proporcji wymiarów na profil wystawiony szerszym bokiem
prostopadle do kierunku przepływu (dwa walce obok siebie) liczba Strouhala spada. Cztery
walce ustawione w romb w stosunku do kierunku przepływu (kierunek przepływu 450)
maja praktycznie taką samą wartość St jak jeden walec (tabl. I).

5. Wnioski
1. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wartości liczby Strouhala wiązek dwóch,
trzech i czterech gładkich walców kołowych, o takich samych średnicach w wiązce, w
podkrytycznym zakresie liczby Reynoldsa i w zakresie małych odległości między osiami
walców, od a/D = 1,0 D do a/D = 1,8 D, charakteryzujących się jedną ścieżką wirową.
2. Liczba Strouhala drgającego walca kołowego, w zakresie transkrytycznym, jest w
przybliżeniu taka sama jak walca nieruchomego w zakresie podkrytycznym liczby
Reynoldsa. Sądzi się więc, że przez analogię, wyniki uzyskane dla wiązek walców
kołowych w zakresie podkrytycznym Re można stosować dla zakresu transkrytycznego.
Powinno to być jednak sprawdzone doświadczalnie.
3. W dalszych badaniach należałoby szczegółowiej zbadać wpływ blokowania przepływu
w tunelu przez modele na wyniki badań liczby Strouhala, a także zbadać liczbę Strouhala
wiązek walców kołowych w transkrytycznym zakresie Re, np. przez badania modeli o
dużej chropowatości powierzchni.
4. Rozszerzeniem metody badań tu przedstawionej mogłyby być badania modeli
drgających w przepływie powietrza, a także zbadanie wpływu intensywności turbulencji na
liczbę Strouhala.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort
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DRGANIA PRZEKRYĆ MEMBRANOWYCH
W OPŁYWIE POWIETRZA
Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych stateczności aerosprężystej
otwartych przekryć membranowych. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym.
Obserwowano zjawiska utraty stateczności typu dywergencji i flatteru. Modele wykonano z
gumy lateksowej. Wyniki doświadczeń porównano z rozwiązaniami teoretycznymi.

1. Wstęp
Przekrycia membranowe stosowane w budownictwie są konstrukcjami wstępnie
napiętymi i bardzo lekkimi. Wykonuje się je na ogół z tkaniny technicznej i przy dużych
rozpiętościach powłokę membranową wzmacnia się również cięgnami. Tego typu powłoki
stanowią przekrycia obiektów sportowych, hal wystawowych, magazynów itp. Z uwagi na
dużą odkształcalność są one narażone na wystąpienie efektów aerosprężystych związanych
z przepływem powietrza. Obserwuje się dwa typy utraty stateczności: dywergencję i flatter.
Szczególnie niebezpieczne dla konstrukcji są drgania typu flatteru, mogą, bowiem
doprowadzić do jej zniszczenia. Badania poświęcone tym problemom są prowadzone od
szeregu lat. Można tu wskazać na prace [16].
W pracy przedstawia się wyniki badań modelowych w tunelu aerodynamicznym różnych
typów płaskich przekryć membranowych i w kształcie paraboloidy hiperbolicznej.
Wyniki badań modelowych zostały porównane ze znanymi rozwiązaniami analitycznymi.
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2. Badania doświadczalne
Badano następujące modele przekryć membranowych:
a) Model 1 - kołowa membrana o średnicy 35 cm, naciąg membrany 56 N/m.
b) Model 2 - kwadratowa membrana o wymiarach 3535 cm, naciąg membrany 28 N/m.
c) Model 3 - prostokątna membrana o wymiarach 3828 cm, naciąg membrany 27 N/m.
d) Model 4 - membrana w kształcie paraboloidy - hiperbolicznej rozpięta na rzucie kwadratu
3434 cm (rys. 1).

Rys. 1. Model 4 - wymiary w cm

e)

Model 5 - membrana w kształcie paraboloidy - hiperbolicznej rozpięta między
dwoma łukami (rys. 2).

Rys. 2. Model 5 - wymiary w cm

Modele wykonano z gumy lateksowej o grubości około 1,5 mm o jednostkowej masie  = 1,2
kg/m2. Podstawowe częstości drgań własnych membran są rzędu 1015 Hz, a logarytmiczny
dekrement tłumienia rzędu 0,020,03. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym
znajdującym się w Laboratorium Aerodynamiki Politechniki Rzeszowskiej. Przestrzeń
pomiarowa tunelu ma wymiary 920640 mm, a prędkość może być regulowana w granicach od
0 do 100 m/s. Przebieg badań rejestrowano kamerą video.
Model 1
Przy prędkości około 23 do 24 m/s zaobserwowano dywergentne wygięcie membrany ku dołowi,
które powiększało się wraz ze wzrostem prędkości przepływu (rys. 3). Gdy prędkość wynosiła
30 m/s rozpoczęły się drgania flatterowe membrany wokół wygiętej postaci. Drgania miały
charakter fali stającej z trzema półfalami wzdłuż rozpiętości membrany. Wraz ze wzrostem
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prędkości przepływu amplitudy drgań były coraz większe i cały czas realizowały się wokół
wygiętej postaci membrany.
Model 2
a) Przepływ wzdłuż boku membrany ( = 0°)
Przy prędkości około 1012 m/s zaobserwowano drobne drgania membrany wywołane wirami
schodzącymi z przedniej krawędzi. Wraz ze wzrostem prędkości drobne drgania występowały
nadal i przy prędkości około 1819 m/s zaobserwowano dywergentne wygięcie membrany ku
dołowi, które powiększało się wraz ze wzrostem prędkości.
Przy prędkości około 2829 m/s drgania wygiętej membrany stały się coraz większe i zostały
zinterpretowane jako drgania typu flatteru. Przy dalszym wzroście prędkości drgania się
intensyfikują i przy prędkości około 3436 m/s zaobserwowano gwałtowny przeskok.
Membrana wygięła się ku górze i drgania flatterowe realizowały się wokół nowego położenia.
Przy dalszym wzroście prędkości amplitudy drgań staja się coraz większe.
b) Przepływ wzdłuż przekątnej membrany ( = 45°)
Przy prędkości 1718 m/s pojawia się dywergentne wygięcie membrany ku dołowi, które
powiększa się wraz ze wzrostem prędkości przepływu. Jednocześnie nie obserwuje się drgań
membrany, które występowały gdy  = 0. Spowodowane jest to tym, że krawędzie membrany
nachylone są pod kątem 45° do kierunku przepływu i wiry spływają wzdłuż krawędzi nie
wywołując wzbudzenia drgań membrany. Dopiero przy prędkości około 38 m/s pojawiają się
niewielkie drgania flatterowe membrany wokół wygiętej postaci, których amplitudy wzrastają
wraz ze wzrostem prędkości.
Model 3
Zjawiska obserwowane na modelu 3 są podobne do obserwowanych na modelu 2.
a) Przepływ wzdłuż dłuższego boku ( = 0°)
Drobne drgania membrany wywołane wirami zaobserwowano od prędkości około 11 m/s.
Dywergentne wygięcie membrany ku dołowi wystąpiło przy prędkości 2122 m/s. Intensywne
drgania flatterowe wystąpiły od prędkości około 29 m/s. Drgania flatterowe maja postać fali
stojącej w postaci trzech półfal na długości membrany (rys. 4).

Rys. 3. Dywergentne wygięcie kołowej
membrany, U = 28 m/s

Rys. 4. Drgania flatterowe prostokątnej
membrany, U = 34 m/s,  = 0°

b) Przepływ wzdłuż krótszego boku ( = 90°)
Drobne drgania membrany wywołane wirami zaobserwowano od prędkości około 10 m/s.
Dywergentne wygięcie membrany ku dołowi wystąpiło przy prędkości 1820 m/s. Intensywne
drgania flatterowe wystąpiły od prędkości około 29 m/s. Przy prędkości około 33 m/s
zaobserwowano przeskok wygiętej membrany ku górze. Przy prędkości około 3840 m/s
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obserwuje się szereg przeskoków ku górze i ku dołowi wygiętej i drgającej membrany. Przeskoki
dokonują się w odstępach co kilka sekund.
c) Przepływ pod kątem  = 45°
Dywergentne wygięcie membrany ku dołowi nastąpiło przy prędkości 1819 m/s. Nie obserwuje
się drgań wygiętej membrany. Dopiero przy prędkości 40 m/s pojawiają się drgania flatterowe
wygiętej membrany.
Model 4
a) Przepływ wzdłuż boku ( = 0°)
Niewielkie drgania membrany wywołane wirami zaobserwowano od prędkości około 11 m/s.
Dywergentne wybrzuszenie membrany ku górze wystąpiło od prędkości 2425 m/s. Przez cały
czas membrana wykonuje umiarkowane drgania. Intensywne drgania flatterowe wystąpiły od
prędkości 38 m/s.
b) Przepływ pod kątem  = 45°
Niewielkie drgania membrany wywołane wirami zaobserwowano od prędkości około 9 m/s.
Dywergentne wygięcie membrany ku dołowi wystąpiło od prędkości 2021 m/s i powiększało
się wraz ze wzrostem prędkości przy jednoczesnym braku drgań. Niewielkie drgania flatterowe
wystąpiły dopiero od prędkości 39 m/s.
Model 5
a) Przepływ pod kątem  = 0°
Niewielkie drgania membrany wywołane odrywaniem wirów zaobserwowano od prędkości
około 9 m/s. Wraz ze wzrostem prędkości amplitudy drgań wzrastają. Od prędkości około
24 m/s drgania stają się bardzo intensywne. Nie zaobserwowano wyraźnego wygięcia
dywergentnego membrany.
b) Przepływ pod kątem  = 45°
Dywergentne wybrzuszenia środkowej części membrany ku górze wystąpiło od prędkości około
25 m/s. Nie obserwuje się drgań wygiętej membrany. Wraz ze wzrostem prędkości dywergentne
wygięcie membrany powiększa się. Dopiero od prędkości 56 m/s obserwuje się drobne drgania
membrany.
c) Przepływ pod kątem  = 90°
Niewielkie drgania membrany wywołane odgrywaniem wirów zaobserwowano od prędkości 17
m/s. Dywergentne wygięcie środkowej części membrany ku górze następuje od prędkości około
25 m/s. Intensywne drgania flatterowe występują od prędkości 3436 m/s.

3. Analiza teoretyczna
Wyniki doświadczalne dotyczące prędkości krytycznych dywergencji uzyskane dla
płaskich membran porównuje się ze znanymi rozwiązaniami analitycznymi. Do analizy
teoretycznej wykorzystano wcześniejsze wyniki zamieszczane w pracach [2, 5]. Przy przyjęciu,
że przekrycie membranowe jest wieloprzęsłowe można wykorzystać do analizy liniowej
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stateczności rozwiązanie w postaci sinusowych szeregów Fouriera. Dla prostokątnej membrany
otrzymuje się wtedy następujący wzór na prędkości krytyczne dywergencji [2]:
U n2,m 






(n / l ) 2  (m / b) 2 T1  T2 (l / b) 2 (m / n ) 2



(1)

n, m = 1, 2, ...
gdzie:  - gęstość powietrza
l, b - długość i szerokość membrany
T1, T2 - jednostkowe naciągi membrany w kierunku długości i szerokości
U - prędkość przepływu
Powyższy wzór dotyczy przypadku przepływu wzdłuż boku o długości l i po jednej
stronie membrany. Gdy przepływ jest po obu stronach membrany to w powyższym wzorze
zamiast  należy podstawić 2.
Do określenia prędkości krytycznych dywergencji kołowej membrany wykorzystano
wyniki zawarte w pracy [5], w której przedstawiono numeryczną metodę analizy liniowej
stateczności płaskich membran. Należy zaznaczyć, że rozwiązania teoretyczne nie spełniają
dokładnie warunków opływu, które występują w badanych modelach. Są one jednak dość dobrą
aproksymacja rzeczywistych warunków. Dla powłok membranowych zakrzywionych (modele 4
i 5) nie są znane rozwiązania teoretyczne. Porównanie wyników doświadczeń i analizy
teoretycznej zamieszczono w tablicy I.
Tablica I. Porównanie wyników doświadczeń i teorii
Prędkość dywergencji [m/s]
Rodzaj przekrycia
Doświadczenie
Teoria
25,7
Membrana kołowa
23  24
Membrana kwadratowa
 = 0°
18  19
17,1  17,8
17,0
 = 45°
17  18
21,0
 = 0°
21  22
Membrana prostokątna
15,5
 = 90°
18  20

4. Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 5-ciu modeli powłok
membranowych. Trzy pierwsze modele to płaskie membrany: kołowa, kwadratowa,
prostokątna. Dwa modele to powłoki membranowe zakrzywione w kształcie paraboloidy
hiperbolicznej. Badano modele bez ścian bocznych i przepływ odbywał się po obu stronach
membrany. W trakcie badań obserwowano zjawiska utraty stateczności typu dywergencji i
flatteru. Porównanie prędkości dywergencji uzyskanych z badań i z analizy teoretycznej
pokazuje na dobrą zgodność wyników. Z badań wynika, że efekty dynamiczne wywołane
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przepływem w istotny sposób zależą od kierunku przepływu powietrza względem
przekrycia. Efekty dynamiczne są najmniejsze, gdy  = 45°.
Obserwacja zjawiska flatteru wykazała, że drgania flatterowe realizują się wokół
wygiętego położenia membrany. W związku z tym analiza teoretyczna zjawiska flatteru
powinna być prowadzona na gruncie analizy nieliniowej dla membrany. Rozwiązanie
liniowe dobrze aproksymuje prędkość krytyczną dywergencji.
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VIBRATIONS OF MEMBRANE STRUCTURES IN AIR FLOW
Abstract: In the paper aeroelastic stability of membrane structures are investigated. The divergent
type and the flutter type of the loss of stability are studied. To verify the theoretical methods for the
study of membrane stability, experiments in the wind tunnel were performed. The models of
membrane structures were made of latex rubber. A video camera was used to record the
experiments. The results of experiments are reported in the paper.
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PEWNE OSOBLIWOŚCI AERODYNAMICZNE WIĄZKI
WALCÓW KOŁOWYCH W POPRZECZNYM PRZEPŁYWIE
POWIETRZA
Streszczenie: W referacie przedstawiono pewne osobliwości aerodynamiczne wiązki czterech
walców kołowych, które wystąpiły w czasie badań interferencji aerodynamicznej walców
kołowych reprezentujących wieloprzewodowe kominy stalowe. Należy do nich przede
wszystkim uskok wartości współczynnika oporu aerodynamicznego układu czterech walców
przy kierunku wiatru w pobliżu 450. Przedstawiono próbę wyjaśnienia tego zjawiska poprzez
badania przy różnych wartościach liczby Reynoldsa oraz w przepływie o zwiększonej
intensywności turbulencji. Przedstawiono również wpływ intensywności turbulencji na
współczynnik aerodynamicznej siły bocznej wiązek dwóch i czterech walców kołowych.

1. Wprowadzenie
W wielu współczesnych konstrukcjach są stosowane elementy w kształcie walca
kołowego, usytuowane względem siebie w różnych konfiguracjach. Przykładem mogą być
stalowe kominy wieloprzewodowe, składające się najczęściej z dwóch, trzech lub czterech
przewodów, ustawionych blisko siebie i połączonych we wspólny ustrój konstrukcyjny, bez
wspólnej osłony zewnętrznej. Innym przykładem mogą być wanty mostów podwieszonych,
składające się niekiedy z dwóch lub trzech cięgien, zwykle jednak nie połączonych ze sobą
poza obszarami zakotwień. Wiązki kilku walców kołowych mogą występować także jako
rurociągi napowietrzne oraz w wymiennikach ciepła, tam jednak liczba równoległych rur
jest często znaczna.
W Instytucie Techniki Budowlanej podjęto badania modelowe w tunelu
aerodynamicznym, których celem była ocena wartości współczynnika oporu
aerodynamicznego stalowych kominów wieloprzewodowych [3] oraz pochodnej
współczynnika siły bocznej względem kierunku wiatru. Wyniki badań są przeznaczone do
wykorzystania w projektowaniu stalowych kominów wieloprzewodowych.
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W trakcie badań wystąpiły pewne osobliwości aerodynamiczne wiązki walców
kołowych, które są przedstawione w referacie. Dotyczą one opływu wiązek czterech i
dwóch walców kołowych.

2. Warunki badań i modele
Badania wykonano w małym tunelu aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa, o
obiegu zamkniętym, z otwartą przestrzenią pomiarową o średnicy 1,5 m i długości 2,0 m.
Tunel ten jest wyposażony w trójskładową odgórną wagę aerodynamiczną [3].
Prędkość przepływu w pustej przestrzeni pomiarowej może być zmieniana w
zakresie od 15 m/s do 47 m/s. Intensywność turbulencji wynosi 1,5% a współczynnik
turbulencji zmierzony za pomocą gładkiej kuli ma wartość 1,425.
Wiązki dwóch, trzech i czterech walców kołowych, połączonych sztywno ze sobą,
były umieszczone między płytami brzegowymi o średnicy 700 mm, co zapewniało
dwuwymiarowy przepływ wokół modeli. Wszystkie walce miały tę samą średnicę 60 mmm
i długość 600 mm. Odległości między osiami wynosiły 1,0D (na styk), 1,1D; 1,2D; 1,5D i
1,8D. Zostały one wybrane dla pokrycia zakresu odległości najczęściej występujących. Na
każdym walcu, wzdłuż tworzących, naklejono po 24 druty o średnicy k=0,3 mm.
Chropowatość względna wynosiła więc k/d=510-3. Przyjęto, ze jest ona wystarczająca do
uzyskania w warstwie przyściennej przepływu odpowiadającego zakresowi transkrytycznemu liczby Reynoldsa. Założenie to zostało potwierdzone doświadczalnie. Wyniki
pomiarów współczynnika oporu aerodynamicznego pojedynczego walca kołowego o
podanej wyżej chropowatości względnej wykazały, że przy V  40 m/s tj. przy Reef  2·105
(z uwzględnieniem współczynnika turbulencji) wartość Cx=const, co odpowiada zakresowi
transkrytycznemu Re. Szczegółowy opis badań jest podany w [3].

3. Osobliwości oporu aerodynamicznego wiązki czterech walców
kołowych
Wyniki badań przedstawiono w postaci współczynników: oporu aerodynamicznego
Cx, aerodynamicznej siły bocznej Cy i momentu Cm. W czasie badań wiązki czterech
walców zarejestrowano nagły, nieoczekiwany spadek oporu aerodynamicznego.
Następował on skokowo przy zmianie kąta natarcia (kierunku wiatru) wówczas gdy
ustawienie modelu zbliżało się do położenia, w którym kierunek przepływu jest skierowany
na naroże zespołu walców (na jeden walec nawietrzny). Nagły spadek oporu
aerodynamicznego pojawiał się przy kącie ok. 330 ÷ 380 i utrzymywał się do kąta ok. 580.
Zjawisko to wystąpiło w badaniach czterech walców ustawionych na styk (rys. 1);
tzn. przy a/D=1,0 oraz z niewielką szczeliną, o szerokości 0,1D, tzn. w ustawieniu a/D =
1,1. Kilkakrotne pomiary potwierdziły wystąpienie tego zjawiska i wykazały pewną
histerezę (rys. 2).
Tak duży spadek współczynnika oporu może być tylko wywołany zwężeniem śladu
aerodynamicznego za zespołem walców. Wyjaśnienia wymaga przyczyna tego zwężenia
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śladu. Można przypuszczać, że było to spowodowane przeskokiem punktu (linii wzdłuż
tworzących walca) oderwania przepływu od jednego naklejonego drutu do innego. Byłoby
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Rys.1. Współczynniki oporu aerodynamicznego Cx, aerodynamicznej siły bocznej Cy i momentu
Cm wiązki czterech walców kołowych ustawionych na styk, w funkcji kąta natarcia (kierunku
wiatru). Widoczny uskok współczynnika oporu aerodynamicznego. U = 40 m/s
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Rys.2. Współczynniki oporu aerodynamicznego Cx, aerodynamicznej siły bocznej Cy i momentu
Cm wiązki czterech walców kołowych ustawionych w odległości osi a = 1,1 D, w funkcji kąta
natarcia. Widoczny uskok współczynnika oporu aerodynamicznego. U = 40 m/s
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to związane z obracaniem wiązki walców podczas zmiany kąta natarcia modelu na wadze
aerodynamicznej w czasie pomiarów. Jest interesujące, że spadkowi wartości
współczynnika oporu aerodynamicznego nie towarzyszyły podobne zmiany przebiegu
pozostałych współczynników.
Wyjaśnienie tego zjawiska mogłoby nastąpić na drodze pomiarów rozkładu
ciśnienia na obwodzie wszystkich czterech walców i wizualizacji przepływu z możliwością
badań przy różnej intensywności turbulencji. Ponieważ modele nie były przystosowane do
badań rozkładu ciśnienia wykonano pomiary współczynnika oporu aerodynamicznego przy
różnych wartościach liczby Reynoldsa, możliwych do uzyskania. Były to wartości mniejsze
od tych, przy których wykonywano pomiary podstawowe, zawierały się w zakresie liczby
Reynoldsa, odniesionej do średnicy jednego walca, od 9·104 do 2,1·105.
Wyniki pomiarów współczynnika Cx potwierdziły występowanie uskoku jego
wartości (rys.3 i rys. 4).
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Rys.3. Zależność współczynnika oporu aerodynamicznego wiązki czterech walców kołowych,
ustawionych na styk od kąta natarcia. Wyniki pomiarów w zakresie prędkości przepływu od 15,5 m/s
do 40 m/s (9·104 < Re < 2,1·1050

W przypadku ustawienia walców na styk (rys. 3), przy prędkości 30 m/s uskok
pojawił się wcześniej, w zakresie kierunków wiatru 330    460. Wyniki te świadczą o
pewnej przypadkowości zjawiska i nasuwają skojarzenia z tzw. przepływem odchylonym
(ang. biased flow), występującym w przepływie przez szczelinę między dwoma walcami
ustawionymi obok siebie [2].
Pojawiły się także pewne osobliwości w zakresie –5 0 <  < 50, dwa minima przy 
= -30 i 30 (z wyjątkiem pomiaru przy U = 15,5 m/s). To zjawisko daje się wyjaśnić łatwiej:
oderwanie przepływu powstaje w miejscach wyznaczonych przez naklejone druty i
pozostaje tam mimo niewielkiego obrotu modeli. Powoduje to, że po jednej stronie modelu
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(na jednym walcu) punkt oderwania przemieszcza się nieco do przodu, a po drugiej stronie
(na drugim walcu) nieco do tyłu. To przesunięcie do tyłu może mieć skutek w postaci
zawężenia śladu aerodynamicznego i nieco mniejszego oporu przy  = -30 i 30.
W ustawieniu a/D = 1,1 (rys. 4) zakres uskoku jest znacznie szerszy, obejmuje
niekiedy kąty natarcia 300 <  < 600. W tym ustawieniu uskok Cx wystąpił przy wszystkich
wartościach liczby Renoldsa, przy których wykonano pomiary.
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Rys. 4. Zależność współczynnika oporu aerodynamicznego wiązki czterech walców kołowych,
ustawionych w odległości osi a = 1,1 D, od kąta natarcia. Wyniki pomiarów w zakresie prędkości
przepływu od 15,5 m/s do 40 m/s (9·104 < Re < 2,1·1050

4. Wpływ intensywności turbulencji na zależność współczynnika oporu
aerodynamicznego i aerodynamicznej siły bocznej od kierunku
wiatru
W celu dalszego zbadania zjawiska uskoku oporu aerodynamicznego wiązki
czterech walców wykonano badania w przepływie o zwiększonej intensywności
turbulencji.
Na wylot dyszy tunelu aerodynamicznego nałożono kratę wykonaną z pasów sklejki
o następujących wymiarach: oczko kraty w osiach pasów 140 mm x 140 mm, szerokość
pasów 30 mm, grubość 10 mm. Krata znajdowała się w odległości 960 mm od osi wiązki
walców co było wystarczające dla zapewnienia jednorodności przepływu.
Intensywność turbulencji zmierzona w odległości 350 mm przed osią modeli
wynosiła 16% a skala L*u między 37 a 47 mm. Stosunek skali turbulencji do średnicy
jednego walca zawierał się w przybliżeniu w granicach od 0,6 do 0,8. Była to więc
turbulencja drobnoskalowa.
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Przyjmując zależność intensywności turbulencji od odległości od kraty wg [1]
otrzymuje się intensywność w miejscu modeli ok. 11%.
Jak wynika z wyników pomiarów przedstawionych na rys. 5 zwiększenie
intensywności turbulencji do 11% likwiduje uskok współczynnika Cx. Jednocześnie
powoduje wzrost Cx o 30% w stosunku do wartości uzyskanej przy Iu = 1,5%.
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Rys. 5. Wpływ intensywności turbulencji na uskok wartości współczynnika oporu aerodynamicznego.
Wiązka czterech walców kołowych, a/D = 1,1

Intensywność turbulencji ma także wpływ na przebieg zależności współczynnika
aerodynamicznej siły bocznej od kąta natarcia (kierunku wiatru).
W przypadku wiązki dwóch walców ustawionych na styk zwiększenie
intensywności turbulencji powoduje wzrost absolutnych wartości Cymax i Cymin przy kątach
natarcia 100 w zakresie niewielkich zmian ustawienia walców jeden za drugim. Wpływ
intensywności turbulencji na Cy jest tu analogiczny do wpływu liczby Reynoldsa na
współczynnik siły nośnej profilu lotniczego – nie zmienia pochylenia dCy/d lecz
powoduje wzrost wartości maksymalnych i trochę późniejsze oderwanie przepływu (rys.6).
W ustawieniu dwóch walców jeden obok drugiego zwiększenie intensywności turbulencji
nie ma wpływu na przebieg Cy() – rys. 5.
W przypadku wiązki czterech walców kołowych ustawionych na styk (rys.7)
zwiększenie intensywności turbulencji powoduje zmianę znaku pochodnej dC y/d z
ujemnego na dodatni. Oznacza to likwidację podatności takiego układu walców na drgania
typu galopowania. Większe wartości absolutne Cymax i Cymin uzyskane przy Iu = 1,5%
(rys.6) niż przy Iu = 11% wynikają prawdopodobnie z różnicy liczby Reynoldsa. Wynosiła
ona od 2,1·105 przy Iu = 1,5% i 9·104 przy Iu = 11%.
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Rys. 6. Wpływ intensywności turbulencji na przebieg zależności współczynnika siły bocznej Cy od
kierunku wiatru. Wiązka dwóch walców w ustawieniu na styk
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Rys. 7. Wpływ intensywności turbulencji na przebieg zależności współczynnika siły bocznej Cy od
kierunku wiatru. Wiązka czterech walców w ustawieniu na styk

5. Podsumowanie i wnioski
1.

W czasie badań aerodynamicznych wiązki kilku walców kołowych wystąpił
nieoczekiwany spadek wartości współczynnika oporu aerodynamicznego wiązki
czterech walców, kołowych ustawionych w odległościach osi a=1,0D i a=1,1D. Spadek
ten wystąpił w zakresie kierunków wiatru, w przybliżeniu 300<<2,1 105 i przy
chropowatości względnej powierzchni walców k/D = 3 10-5.
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2.
3.
4.
5.
6.

Uskok ten wystąpił w zakresie wszystkich możliwych do uzyskania wartości liczby
Reynoldsa, 9 104<Re<2,1 105 i przy chropowatości względnej powierzchni walców
k/D=3 10-5
Nie stwierdzono wpływu liczby Reynoldsa na dCy/d
Drobnoskalowa turbulencja o intensywności 11% likwiduje uskok C x. Powoduje
zarazem wzrost Cx o ok. 30%.
Drobnoskalowa turbulencja o Iu =11% zmienia pochylenie Cy wiązki czterech walców
w pobliżu =00 z ujemnego na dodatnie, co likwiduje podatność takiego układu na
drgania typu galopowania.
Do wyjaśnienia zjawiska uskoku współczynnika oporu aerodynamicznego byłyby
pożądane badania rozkładu ciśnienia na wszystkich walcach w wiązce wizualizacja
opływu byłaby tu również pomocna.
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SOME AERODYNAMIC PECULIARITIES OF CIRCULAR CYLINDERS
IN CLUSTERS IN CROSS AIRFLOW
Abstract. The paper deals with some aerodynamic peculiarities of clusters of circular
cylinders in cross airflow. They were found during tests of aerodynamic interference between
circular cylinders representing multi-flue steel chimneys. First of all a sudden jump down of
aerodynamic drag coefficient of a cluster of four cylinders was found. It occurred at angles of
attack around 450. An attempt to explain such a phenomenon was undertaken by the
measurements at different Reynolds Numbers as well as at higher than usually turbulence
intensity of oncoming flow. Effects of higher turbulence intensity on aerodynamic lift
coefficient of clusters of two and four cylinders are also presented.
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WPŁYW DZIAŁAŃ KLIMATYCZNYCH NA STALOWY SZKIELET
PODGRZEWACZA CYKLONOWEGO
Streszczenie: Przemysł cementowy jest odbiorcą obiektów budowlanych różnych typów,
między innymi nieobudowanych szkieletów stalowych, które są poddane wielorakim
działaniom klimatycznym. Taki charakter ma stalowa konstrukcja nośna podgrzewacza
cyklonowego, używanego przy produkcji cementu. Pod względem statycznym jest to
przestrzenny układ prętowy, o dużych gabarytach, nieregularny, rozbudowany w rzutach
poziomym i pionowym. W projektach budowlanych takich obiektów uwzględnia się działania
klimatyczne wiatru i śniegu, natomiast pomija, na ogół bez uzasadnienia działania
temperaturowe. Z przeprowadzonej analizy statycznej wynika, że udział składników
klimatycznych w bilansie sił przekrojowych w prętach analizowanego szkieletu jest
dominujący.

1. Schemat statyczny stalowego szkieletu
Schemat statyczny konstrukcji nośnej oraz podstawowe wymiary obrysu stalowego
szkieletu pokazano na rys. 1. Rozstaw słupów w kierunkach podłużnym i poprzecznym,
a także wysokości poszczególnych kondygnacji wynikają z gabarytów wyposażenia
technologicznego. Z uwagi na skalę obiektu, na rys. 1 pokazano pojedynczą ramę płaską w
osi 4-4, która jest reprezentatywna także dla pozostałych ram poprzecznych wydzielonych z
układu przestrzennego. Pod względem konstrukcyjnym obiekt jest w dużym stopniu
ujednolicony, ponieważ wszystkie pręty szkieletu zaprojektowano ze zróżnicowanych
wymiarowo przekrojów bisymetrycznych dwuteowych: walcowanych HEB lub spawanych
blachownic. Charakterystyki geometryczne przekrojów oraz odpowiadające tym
przekrojom klasy, według klasyfikacji Eurocode 3 [1] przyjętej także do normy PN-90/B03200 [2], zestawiono w tablicy I. Dokonana klasyfikacja decyduje o dalszych procedurach
obliczeniowych, a w szczególności dla klasy 2, obliczenia statyczne należy przeprowadzić
dla układu sprężystego, zaś nośności przekrojów określić z uwzględnieniem plastycznej
redystrybucji naprężeń. W stanach prostych zginania, ścinania i ściskania (lub rozciągania),
granice nośności są opisane następującymi wzorami:
*
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Mpl = Wpl fd;

Vpl = Avfd/3; Npl = A fd

(1)

gdzie Wpl – wskaźnik zginania plastycznego, Av – pole przekroju czynne przy ścinaniu,
A – pole przekroju pręta, fd – wytrzymałość obliczeniowa stali.
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Rys. 1. Schemat statyczny szkieletu stalowego
Tablica I. Charakterystyki geometryczne przekrojów prętów ramy w osi 4-4
Av
Wply Max Klasa
Ix
Iy
Wxpl
Pręt nr Przekrój
A
[cm4]
[cm4] [cm2] [cm3] [cm3] b/t
[cm2]
820 1002773 341427 200 27560 12912 9,7
13
Bl. 800
2
412
Bl. 700
9,7
2
616
583900 200125 140 18277 8638
468
318924 108036 120 11718 5454
1317
Bl. 600
9,7
2
1819
Bl. 500
269
127434 41680
75
5593 2526
9,7
2
595 1855798 18185
24
Bl 1500
355 30122 2022 56,8
2
20,21,26 Bl 1400
330 27210 2006 52,8
2
570 1589240 18172
27,29
HEB 900 371
1
494100 15820
166 12580 1646 41,6
25,31
HEB 800 334
1
395100 14900
140 10220 1541 38,5
30
HEB 700 306
256900 14440
119
8320 1486 34,2
1
107200 12620 72,5 4820 1283 26,9
1
22,23,28 HEB 500 254
3239 HEB 400 198
57680
10820 54,0 3240 1668 22,1
1
43190
10140 45,0 2680 1193 20,8
1
4043 HEB 360 181
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2. Identyfikacja obciążeń szkieletu
Na układ przestrzenny działają obciążenia stałe, technologiczne oraz klimatyczne –
wiatr, temperatura i śnieg. Do działań zalicza się także imperfekcje geometryczne takie jak
przechył montażowy (wstępny) całego szkieletu i ewentualne nierównomierne osiadania
fundamentów. W oparciu o obowiązujące normy projektowania budynków, ustalono
wartości charakterystyczne poszczególnych obciążeń oraz współczynniki obciążenia,
zestawione w tablicy II.
Tablica II. Obciążenia stałe i zmienne stalowego szkieletu
Rodzaj obciążenia Fi
Opis wiersza
Stałe
Technolog.
Wiatr
Śnieg
G [kN/m2] Q [kN/m2 ] W [kN/m2] S [kN/m2]
PN/B-02001 PN/B-02003 PN/B-02011 PN/B-02010
Norma
0,72
0,86
Wartość charakter.
1,00
5,00
Współ. obciążenia
1,1 (0,9)
1,2
1,3
1,4

Temperat.
T [o C]

PN/B-02015

 30
1,1

Analiza dziania wiatru (strefa wiatrowa I) na nieobudowany szkielet według rys. 1
jest trudna, gdyż nie można zastosować żadnego ze schematów podanych w normie PN77/B-02011. W tablicy II przyjęto współczynnik ciśnienia zewnętrznego dla uproszczonego
schematu parcia wiatru na ścianę obudowaną i zsumowanych wartości współczynników
aerodynamicznych dla ściany nawietrznej i zawietrznej Cz = 1,6. Ponadto uwzględniono
współczynnik ekspozycji Ce = 1,0 (teren A) oraz współczynnik działania porywów wiatru
dla budynku podatnego na dynamiczne działania wiatru  = 1,8 (obliczony okres drgań
własnych T = 1,49 s oraz logarytmiczny dekrement tłumienia drgań szacunkowo  = 0,08).
Wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem przyjęto dla strefy klimatycznej II
oraz uwzględniono współczynnik kształtu dachu C = 0,8. Uwzględniono także
współczynnik zwiększający o 20 % wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem
budynków nieocieplonych.
Wartość imperfekcji początkowej o = 3,27x10-3 obliczono według wzorów z normy PN90/B-03200 uwzględniając średnią wysokość kondygnacji hśr = 7,27 m.

3. Efekt zastępczy składowych siły przekrojowej
Uwzględniamy koncepcję zastępczego oddziaływania Se wg prac [3], [4] Jest to
uogólnienie naprężenia zastępczego, które wg M.T. Hubera ma postać

 e   S2 3 S2

(2)

Oddziaływanie zastępcze Se może mieć wymiar siły [kN] lub momentu [kNm]. Jest
to propozycja ogólniejsza niż normowe zalecenia obliczeń momentów zredukowanych
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MRN,MRV. Do formuł interakcji nie trzeba wprowadzać zmiennych bezwymiarowych.
Należy je natomiast definiować w postaci matematycznie jednorodnej. Przykładem
jednorodnej formuły nieliniowej jest właśnie wzór Hubera (2). Formuły liniowe bez wyrazu
stałego są oczywiście jednorodne. Dla przekrojów klasy 1 i 2 można uprościć formuły
interakcji metodą linearyzacji "siecznej" czyli zastąpić krzywe interakcji odcinkami
prostymi, a zakrzywione powierzchnie interakcji - fragmentami płaskimi przechodzącymi
przez punkty względnie krawędzie załomu. Linearyzacja sieczna jest sposobem
bezpiecznym, gdy krzywe interakcji są wypukłe, ale niekiedy odcina zbyt dużo obszarów
bezpiecznych. Według matematycznej teorii plastyczności granice nośności są zawsze
wypukłe lub słabo wypukłe. Rozpatrujemy przekroje i możliwość ich uplastycznienia przy
różnych proporcjach sił wewnętrznych MS:NS:VS. Zlinearyzowane formuły interakcji
zapisujemy dla i-tego działania zewnętrznego.
Sei = rei MSi + reiNSi + reiVSi

(3)

gdzie rei = reM, reN, reV - współczynniki interakcji lub współdziałania, zależne od cech
geometrycznych przekroju, a niezależne od cech wytrzymałościowych ani od obciążeń, por.
tablica 4, Se - skalarowy efekt działań zewnętrznych Fi, i = 1,2,...n. Jeśli przyjąć moment
zastępczy Me jako efekt Se, to warunkiem bezpieczeństwa w przypadku jednego obciążenia
Fi jest Mei  Mpl . Na ogół jednocześnie występuje więcej niż jedno działanie Fi: i = 1,2...n.
Trzeba wyróżnić dominujące oddziaływanie Sec i zredukować pozostałe Sei , i c, stosując
współczynniki jednoczesności i. Dlatego efekt zastępczy należy obliczać od każdego
obciążenia Fi z osobna i sumować dopiero po zastosowaniu współczynników i. Obliczenia
takie trzeba powtarzać dla każdego przypadku interakcji, jeśli od razu trudno się domyślić,
który jest miarodajny. Rozróżniamy 4 rodzaje interakcji MS – NS - VS i oznaczymy je
wskaźnikami e = MN, MV, NV, MNV. Trzy pierwsze wskaźniki dotyczą interakcji na
płaszczyźnie, a wskaźnik czwarty interakcji w przestrzeni trójwymiarowej. W przypadku
zginania momentem MS z małym współdziałaniem siły podłużnej NS lub poprzecznej VS
można zaniedbać interakcję. W szczególności, gdy NS < N Npl oraz VS < V Vpl wystarczy
zidentyfikować moment zginający MS jako zastępczy Me i porównać z nośnością Me  Mpl,
a więc r1M = 1, r1N = 0, r1V = 0, gdy przyporządkować indeks e =1 temu właśnie
przypadkowi. Analogicznie, gdy sile poprzecznej VS towarzyszy niewielki moment
zginający MS < M Mpl i siła podłużna NS < N Npl, ich współdziałanie można pominąć jako
nieistotne. Ogółem zachodzi więc 6 przypadków interakcji lub jej braku: e = M, MN, MV,
MNV, NV, V. Linearyzacja formuł interakcji w przestrzeni trójwymiarowej polega na
ułożeniu 6-ciu równań (3) płaszczyzn przechodzących przez trzy punkty rzutów
dwuwymiarowych.
W tablicy III podano współczynniki interakcji rej, a na rys. 2/a aksonometrię tych
powierzchni. Linearyzując zakrzywione segmenty powierzchni granicznej wg rys. 2/b, jaką
zaleca Eurocode 3, można dostać kształt jakościowo zgodny z pokazanym na rys. 2/a. Taki
sposób linearyzacji pozwala aby trzy liczby M , N , V, opisujące granice współdziałania
składowych siły przekrojowej, określiły jednoznacznie kształt powierzchni granicznej.
W tablicy III oznaczono:
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reN = Wpl/A; reV = Wpl/AV

(4)

D = 1 - M V - N V + M N V

(5)

Rys. 2. Powierzchnie graniczne według badań własnych i EC 3.

Tablica III. Współczynniki współdziałania rej sił wewnętrznych MSNSVS
j

MS

NS

VS

M

1

0

0

MN

1 - N

rN

0

MV

1- βV
1- β M βV

0

1- β M
r
1- β M βV V

e

MNV

1-  N 1-  V 
D

1- βV
r
D N

1-  N  1-  M 
D

NV

0

1- βV
r
1- β N βV N

1- β N
r
1- β N βV V

V

0

0

rV

rV

W tablicy IV zestawiono granice interakcji M , N i  V dla dwuteowników walcowanych
według badań własnych [4] oraz różnych norm projektowania konstrukcji stalowych.
W tablicy IV oznaczono: Af – pole przekroju półek dwuteownika, tw – grubość środnika.
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Tablica IV. Porównanie granic współdziałania sił wewnętrznych dla dwuteowników

j

PN

DIN

EC 3

ISO

Badania
własne

N

0,10,25

0,10

max (Af/A; 0,25)

0,15

0,090,12

V

0,60

0,33

0,50

0,67

0,280,43

M

0,80

0,72

1- AV2 / 4t w W pl

0,80

0,650,86

4. Obwiednia efektu zastępczego Me dla ramy 4
Obliczenia statyczne ramy 4 rozpoczęto od sprawdzenia normowego kryterium
wrażliwości układu na efekty II rzędu: H = 0,010 < 0,100 (rama niewrażliwa). Otrzymany
wynik pozwala pominąć w obliczeniach statycznych przechył dopełniony. Z obliczeń
numerycznych wspomaganych komputerowo otrzymano siły przekrojowe dla 5-ciu schematów
obciążeń (por. tablica II) z uwzględnieniem tylko przechyłu początkowego. Na podstawie
tablicy IV przyjęto granice interakcji M = 0,7, N = 0,1, V = 0,3, dla których obliczono wartości
współczynników interakcji zestawione w tablicy V. Dalsze obliczenia wiążą się już
bezpośrednio z konstruowaniem obwiedni efektu zastępczego Se = Me.
W szczególności wykorzystując liniową zależność (3), w tablicy VI zestawiono obliczone
wartości momentu zastępczego od poszczególnych obciążeń dla wartości charakterystycznych
Mke i obliczeniowych Mde. W dwóch ostatnich kolumnach zestawiono drogą prób ekstremalne
wartości kombinacyjne, które uwzględniają miarodajne interakcje oraz odpowiednie
współczynniki jednoczesności działania obciążeń i według normy PN-82/B-02000.
Tablica V. Wartości współczynników interakcji rej
M
MN

MS
1
0,9

NS
0
rN

VS
0
0

MV
MNV
NV
V

0,886
0,807
0
0

0
0,896 rN
0,722 rN
0

0.3797 rV
0.3457 rV
0.9091 rV
rV

W tablicy VI oznaczono: g, d, l, - przekrój pręta górny, dolny, lewy odpowiednio.
Uwaga.: 1/ - Obliczenia wartości ekstremalnych momentu zastępczego Me wyłączono
z tablicy VI dla lepszej czytelności procedur
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Pręt
nr

Profil

Tablica VI. Obwiednia efektu zastępczego Me w wybranych przekrojach prętów
Parametr zastępczy wywołany obciążeniem
Wartości[kNm]
stałe G zmienne Q wiatr W śnieg S temp T max
min
MGe
MTe
MSe
MQe
MWe
Me
Me
-564
Mke
-423
-912
-17
-130
Bl.
1
0.9
1
0.7
0.8
3/g
i
800
-620
-457
-1186
-24
-143
4521 -2430
Mde
Mke
-331
-720
-16
-49
-426
0.9
1
0.7
0.8
Bl.
1
6/g
i
-357
-936
-22
-43
1211 -1854
700
-469
Mde
Mke
-198
-139
-127
-6
-12
Bl. 15/g i
1
1
0.9
0.7
0.8
600
-218
-167
-149
-8
-13
1621
-555
Mde
-106
-5
-12
Mke
-181
-129
0.9
0.7
0.8
Bl
19/d i
1
1
-493
-124
-5
-11
2071
500
-199
-155
Mde
Mke
343
263
-589
-2
-17
24/l
Bl.
1
1,0
1
0,8
0,9
i
1500
377
316
-766
-2
-17
693
-476
Mde
Mke
598
-74
3
-7
892
1
1
0.9
0.8
0
Bl.
21/l
i
981
718
-87
3
0
1616 -3911
1400
Mde
346
Mke
419
45
32
50
HEB 29/l
1
1
0.9
0.7
0.8
i
900
381
503
53
31
44
1011
611
Mde
559
45
2
4
Mke
267
1
1
0.9
0.7
0.8
HEB 25/l
i
294
671
53
2
4
1023
-121
800
Mde
Mke
163
-19
4
27
147
HEB 30/l
1
0
0
0.9
1
i
700
196
0
0
24
381
511
162
Mde
0
Mke
0
53
322
41
0.7
0.8
HEB 23/l
1
1
0.9
i
48
0
0
493
-1371
500
58
386
Mde
Mke
-88
-0.3
4
-14
-6
HEB 37
1
0.8
0
1
0.9
i
360
-114
-0.3
0
841
-13
-6
-134
Mde
-167
Mke
-1
-75
-33
-19
1
0.7
0.8
HEB 32
1
0.9
i
-21
-217
-1
-66
1191
400
-36
-341
Mde
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5. Podsumowanie
Zaproponowana procedura obliczeń efektu zastępczego siły przekrojowej jest
dogodnym sposobem analizy czynnikowej dla skomplikowanych układów prętowych. W
szczególności wobec wieloźródłowych obciążeń i mnogich interakcji, wymiarowanie
przekrojów stalowych wymaga wielokrotnego powtarzania obliczeń dla wskazania
miarodajnego warunku bezpieczeństwa. Taka procedura obliczeń statycznych wymaga
oparcia algorytmów na zapisie macierzowym oraz skomputeryzowania prowadzonych
obliczeń. W świetle przeprowadzonej analizy statycznej, wpływ działań klimatycznych na
badany szkielet podgrzewacza cyklonowego jest zróżnicowany w poszczególnych prętach
układu. W słupach kondygnacji dolnych i prętach tężników kratowych dominuje działanie
wiatru, które może osiągać około 50 % wartości efektu zastępczego. Udział składnika
temperaturowego jest mniejszy i wynosi ok. 5 % w przekrojach słupów oraz dochodzi do
20 % w prętach wykratowania. Niewielki jest udział śniegu, który w analizie statycznej
można by pominąć. W przekrojach rygli wpływy środowiskowe zanikają gdyż dominują
obciążenia technologiczne.
Przedstawiony przykład obliczeń statycznych rozbudowanego stalowego układu
prętowego, poddanego licznym obciążeniom zmiennym klimatycznym i technologicznym,
wskazuje na konieczność pogłębionej analizy statycznej, ponieważ arbitralne uproszczenia
mogą być źródłem grubych błędów i niedowymiarowania konstrukcji.
Literatura
1. CEN/TC 250, Eurocode 3: Design of steel structures Part 1.1: General rules and rules for
buildings. ENV 1993.
2. PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. Murzewski J., Gwóźdź M.: Nośność prętów stalowych przy współdziałaniu sił
wewnętrznych. Inżynieria i Budownictwo, nr 6, 1995.
4. Gwóźdź M.: Zagadnienia nośności losowej prętów metalowych. Politechnika
Krakowska, Zeszyt Naukowy nr 4, Kraków 1997.
THE INFLUENCE OF CLIMATIC LOADS ON STEEL STRUCTURE
OF CYCLONE PREHEATER
The cement industry is receiver of various kinds of buildings. Among others things, the
uncovered steel structures are exposed to many climatic loads. The supporting structure of a
cyclone heater used in cement production has such loads. In consideration of static this is the
spatial, irregular system of members. The structures have big dimensions extended vertically
and horizontally. The wind and snow loads are allowed for in such project but temperature
load is neglected without explanation. According to static analysis the climatic components of
sectional forces in member analysis of the structure are dominant.
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WPŁYWY TERMICZNE PRZYCZYNĄ USZKODZEŃ
FUNDAMENTÓW WENTYLATORÓW
Streszczenie: Przeprowadzono analizę i ocenę przyczyn pęknięć fundamentów wentylatorów
spalin – zlokalizowanych na otwartej przestrzeni. Decydujące okazało się silne nagrzanie
fundamentu pod wentylatorem. W analizie numerycznej uwzględniono wpływ zmiennej
temperatury środowiska, wobec ustalonego lokalnego nagrzania. Zaproponowano sposób
likwidacji uszkodzeń.

1. Wprowadzenie
Przedmiotem rozważań w pracy są trzy identyczne fundamenty wentylatorów
spalin, zlokalizowane na terenie elektrowni – pokazane schematycznie na Rys. 1. Na Rys.
2 pokazano widok ogólny fundamentu z konstrukcją wentylatora – strzałką zaznaczono
łożysko wentylatora.
Fundamenty te wzniesiono na otwartej przestrzeni posadawiając je na podłożu
gruntowym z półmetrowym zagłębieniem. Były więc one narażone między innymi na
wpływy środowiska - w postaci zmiennej temperatury i opadów. Obiekty te doznały
spękań, co wzbudziło zaniepokojenie ich użytkownika ze względu na bardzo poważne
perturbacje związane z koniecznością ich ewentualnego wyłączenia z użytkowania. W
pracy przedstawiono wyniki dociekań na temat przyczyn tych uszkodzeń oraz
zaproponowano sposób ich usunięcia.

2. Opis fundamentów
Analizowane fundamenty wentylatorów spalin wykonano jako żelbetowe blokowe –
Rys. 1. Na płycie dolnej o wymiarach 12,25,92,15 m wykształcono koronę w postaci
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p. A

p. B

p. A

Rys. 1. Schemat fundamentu

dwóch bloków o wymiarach 4,22,02,4 m i 0,752,02,4 m, na których usytuowano
łożyska wentylatora i silnika napędzającego. Pomiędzy blokami korony zlokalizowano
korpus wentylatora, ustawiając go bez izolacji termicznej na płycie dolnej - niewielka
przestrzeń między bębnem wentylatora a fundamentem jest niewentylowana. Fundament
wykonano z betonu B-20. Płytę dolną fundamentu zazbrojono 16 co 2020cm w trzech
warstwach (górą, dołem i w połowie wysokości). Bloki korony zbrojono konstrukcyjnie,
zgodnie ze stosownymi normami. Podłoże gruntowe stanowiły piaski pylaste zagęszczone i
średnio zagęszczone.
Fundamenty zostały wykonane bez istotnych usterek i odstępstw od projektu i od
początku pełniły one swoją rolę bez zastrzeżeń. Po krótkim czasie eksploatacji pojawiły się
jednak we wszystkich fundamentach takie same uszkodzenia w postaci pęknięć płyty
dolnej – zlokalizowane po obu stronach wentylatora – Rys. 3. Pokazano je orientacyjnie na
Rys. 1. Występowały po 3,4 wgłębne pęknięcia o kierunku w przybliżeniu prostopadłym do
dłuższej krawędzi boku i rozwartości do 2mm.
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Rys. 2. Widok ogólny fundamentu z konstrukcją wentylatora

3. Analiza możliwych przyczyn pęknięć fundamentów
Przeanalizowano stan naprężeń w obszarze w którym wystąpiły pęknięcia
wywołane: ciężarem własnym fundamentu, obciążeniem dynamicznym, obciążeniem
polem temperatur w obszarze lokalizacji wentylatora. Na podstawie dokumentacji
przyjęto: charakterystyki wytrzymałościowe betonu B-20, współczynnik
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Rys. 3. Widok spękań fundamentu

rozszerzalności termicznej =10-5 1/C, gęstość =2500kg/m3, dynamiczny współczynnik
podłoża Cz=45 MPa, pole temperatur +140C na górnej powierzchni płyty dolnej, w
obszarze ustawienia korpusu wentylatora – przy temperaturze otoczenia +20C.
Uwzględniono masy: silnika – 10930 kg, wentylatora - 32656 kg, łożyska 1 (przy silniku)
- 8390 kg, łożyska 2 (przy wentylatorze) – 8163 kg. W analizie dynamicznej przyjęto
amplitudy sił wzbudzających przekazywanych przez: silnik – 10,5 kN, łożysko 1 – 40,3
kN, łożysko 2 – 39,2 kN oraz częstość wzbudzania 16,5 Hz. Rozważano różne warianty
wzajemnych orientacji sił wzbudzających.
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Rys. 4. Rozkład naprężeń wywołanych ciężarem własnym

Do obliczeń wykorzystano system analizy MES COSMOS/M v 2.5. Blok
fundamentowy modelowano używając 711 przestrzennych, prostopadłościennych
elementów skończonych SOLID, zbrojenie 1900 elementami BEAM3D, podłoże 190
bezinercyjnymi przestrzennymi elementami belkowymi BEAM3D, maszyny modelowano
elementami typu RBAR i elementami masowymi MASS.
Wyniki analiz naprężeń wywołanych ciężarem własnym fundamentu i
zainstalowanych na nim maszyn, w postaci rozkładu naprężeń normalnych z pokazano
na Rys. 4 (wartości naprężeń w Pa). W obszarze występowania pęknięć występują
niewielkie naprężenia rozciągające 15-32 kPa.
Rozkład takich samych naprężeń normalnych z wywołanych polem temperatury
+140C w obszarze wentylatora, przy temperaturze otoczenia +20C - pokazano na Rys. 5.
Maksymalne naprężenia rozciągające , w obszarze występowania pęknięć, wynoszą
23 MPa i są znacznie większe od obliczeniowej wytrzymałości betonu na rozciąganie (0,90
MPa dla B-20).
Analizując wpływ obciążenia dynamicznego rozwiązano zagadnienie własne
otrzymując następujące początkowe częstotliwości (Hz): 7,26 9,10 11,65 12,75 14,60
16,18 43,60. Zwraca uwagę szósta częstotliwość bliska częstotliwości wzbudzania, nie
zaobserwowano natomiast niepokojących przejawów dynamicznej pracy fundamentów
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Rys. 5. Rozkład naprężeń wywołanych polem temperatur

z tym związanych. Naprężenia dynamiczne z w strefie występowania spękań okazały się
bardzo małe – około 2 kPa.
Przeanalizowano też stan przemieszczeń dynamicznych fundamentu w aspekcie
wymagań dostawcy maszyn i normy PN-85/B-03040. Przyjmując tłumienie zgodnie z tą
normą otrzymano dla punktów podłożyskowych następujące maksymalne wartości (m):
łożysko 1 – drgania poziome 98,8, drgania pionowe 52,7; łożysko 2 – drgania poziome
113,9, drgania pionowe 80,4. Wielkości te zawierają się w granicach dopuszczalnych.

4. Podsumowanie wyników badań i analiza uzupełniająca
Przedstawione wyniki badań pokazują, że wpływ ciężaru własnego fundamentu
(łącznie z zainstalowanymi maszynami), a także wpływy dynamiczne nie mogły być
przyczyną pojawienia się opisanych spękań. Efekt zmęczenia materiału nie może tu być
istotny wobec bardzo małych naprężeń dynamicznych i dobrej jakości wykonania
fundamentu w miejscach pęknięć. Dynamiczna praca fundamentów okazała się
prawidłowa. Wyniki badań wskazują, że przyczyną uszkodzeń są wpływy termiczne –
nagrzanie górnej powierzchni płyty dolnej w obszarze wentylatorów
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Rys. 6. Zależność max. naprężeń rozciągających w betonie od temp. otoczenia

spalin do około +140C (w normie PN-85/B-03040 jest mowa o unikaniu nagrzania
powierzchni konstrukcji stykających się z fundamentem do wartości nie większej niż
+50C).
Wobec powyższego stwierdzenia, przeprowadzono uzupełniającą analizę
numeryczną dotyczącą wpływu zmiany temperatury otoczenia fundamentów (okres letni,
okres zimowy) na stan naprężeń w obszarze pęknięć. Wyniki analizy w postaci zależności
naprężeń z normalnych do kierunku pęknięć od temperatury otoczenia w granicach od
-40C do +20C, przedstawiono na Rys. 6. Analiza dotyczy punktów A i B (pokazanych
na Rys. 1), w punktach tych występowały największe naprężenia rozciągające.

5. Podsumowanie końcowe
Przeprowadzono analizę możliwych przyczyn pęknięć fundamentów wentylatorów
spalin, skonstruowanych zgodnie z wymaganiami normowymi, dobrze wykonanych
i właściwie eksploatowanych, ale nie zabezpieczonych przed nadmiernym, lokalnym
nagrzaniem (dostawca maszyn nie podał takiego zalecenia). Jak wykazała analiza
numeryczna, było to przyczyną pojawienia się naprężeń w płycie dolnej znacznie
przekraczających wytrzymałość betonu na rozciąganie i w konsekwencji spękania
fundamentu. Zjawisko takie nie jest odosobnionym przypadkiem. Rejestrowano
uszkodzenia wywołane wpływami termicznymi w konstrukcjach obciążonych statycznie
[1] i dynamicznie [2,3].
Interesujące wnioski wynikają z analizy wpływu temperatury otoczenia
fundamentów na ich stan naprężeń: zależność pomiędzy naprężeniami w betonie
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a temperaturą otoczenia jest liniowa przy pominięciu wpływu podłoża gruntowego.
Lokalne nagrzanie fundamentu powoduje wystąpienie znacznych naprężeń rozciągających
w betonie. Uwzględnienie pracy zbrojenia nie daje zauważalnych różnic w rozwiązaniu
(przy uwzględnieniu zbrojenia naprężenia w betonie spadają o ok. 1%)
Mając na uwadze znaczne straty finansowe elektrowni wynikające z czasowego
wyłączenia każdego z wentylatorów z eksploatacji – pracujących w trybie ciągłym
zaproponowano remont fundamentów polegający na wypełnieniu istniejących pęknięć
elastyczną masą odporną na podwyższoną temperaturę i wpływy atmosferyczne. Oznacza
to zaakceptowanie istniejących pęknięć (akceptacja redystrybucji naprężeń termicznych).
Zwrócono uwagę na celowość przynajmniej częściowej izolacji termicznej wentylatorów chociażby nawiercenie otworów do przestrzeni między fundamentem i bębnem
wentylatora, co spowoduje częściowe odprowadzenie z niej ciepła. Zalecenia te zostały
zrealizowane.
Literatura
1. Płachecki M.: Awarie konstrukcji żelbetowych narażonych ma działanie
podwyższonych temperatur. Sympozjum „Badanie przyczyn i zapobieganie awariom
konstrukcji budowlanych”, Szczecin, 1979, str. 113-121.
2. Wegner A., Makaruk W.: Uszkodzenia fundamentu turbozespołu, jego ocena za
pomocą charakterystyk konturowych i sposób naprawy. Sympozjum „Badanie
przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych”, Szczecin, 1987, str. 281290.
3. Wegner A., Dębiński M.: Wpływ temperatury na uszkodzenia fundamentów młynów
węglowych typu N230.45. Sympozjum „Badanie przyczyn i zapobieganie awariom
konstrukcji budowlanych”, Szczecin, 1997, str. 177-184.
THERMAL INFLUENCES AS A REASON
OF VENTILATOR FOUNDATIONS DAMAGES
Abstract: Analysis and opinion on the ventilator foundations damages, localised on the open
air, is considered. It is shown that getting warm of the upper part of the foundation, caused
by the ventilator drum, is the reason of the damages. In the numerical analysis the influence
of the temperature of environment is taken into account. Proposals of repairing of foundati on
are given.
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WPŁYW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO ORAZ
TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NA STAN TERMICZNY
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PODDANYCH ZABIEGOM
TERMORENOWACYJNYM
Streszczenie: W pracy przeprowadzona została analiza stanów termicznych dla
wielkopłytowej przegrody budowlanej, docieplonej od strony zewnętrznej 50 mm warstwą
styropianu. Analizowane były rozkłady oraz amplituda zmian temperatury w dodatkowej
warstwie izolacji termicznej, będące rezultatem złożonego oddziaływania środowiskowych
czynników wymuszających: temperatury powietrza zewnętrznego oraz promieniowania
słonecznego. Obliczenia te wykonano w celu sprawdzenia, czy dodatkowa izolacja cieplna
chroniona od zewnątrz tylko cienką warstwą tynku szlachetnego, nie ulega nadmiernemu
nagrzewaniu, sprzyjającemu przyspieszonej destrukcji w okresie niekorzystnych termicznie
warunków zewnętrznych. Nieustalone pole temperatury w wielowarstwowej przegrodzie
budowlanej zostało wyznaczone przy użyciu programu I-deas Master Series 8.0. Uzyskane w
pracy rozkłady pola temperatur w przegrodzie mogą być pomocne dla wyjaśnienia skutków
zaobserwowanych w trakcie eksploatacji, niekorzystnych wpływów termicznych, jakim
podlegają przegrody budowlane po dociepleniach realizowanych tzw. metodą lekką, mokrą.

1. Wstęp
W minionych latach krajowe, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe
charakteryzowało się bardzo małą dbałością o poszanowanie energii. Budynki, zwłaszcza te
wykonywanie w technologii wielkopłytowej realizowane były przy użyciu elementów
wykonanych niezbyt starannie. Znaczące fragmenty zewnętrznych przegród budowlanych
są praktycznie pozbawione izolacji termicznej i charakteryzują się bardzo dużym
współczynnikiem przenikania ciepła (U > 1.0 [W/m2K]). Dlatego też, w miarę wzrostu cen
energii i nośników ciepła oraz realizacji nowych obiektów o podwyższonych standardach w
zakresie ochrony cieplnej [1], obiekty dawniej wykonane poddawane były różnorodnym
zabiegom termorenowacyjnym. Polegały one na dodaniu, od strony zewnętrznej przegrody,
kilkucentymetrowej warstwy materiału termoizolacyjnego (najczęściej styropianu)
i przykryciu jej cienką warstwą zabezpieczającą w postaci tynku szlachetnego.
*
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Celem przeprowadzonych w niniejszej pracy analiz i symulacji stanów termicznych
w przegrodach było wyjaśnienie szeregu, obserwowanych w trakcie eksploatacji budynków
ocieplonych, zjawisk wskazujących na niekorzystne procesy, zachodzące w zewnętrznej
warstwie dodatkowego materiału izolacyjnego. Pękanie tynków pokrywających tę izolację,
symptomy przyspieszonej destrukcji styropianu są obserwowane po pewnym okresie w
przypadku wielu tak ocieplonych obiektów.
Przypuszcza się, że zewnętrzna warstwa izolacyjna w takiej przegrodzie budowlanej
może podlegać znacznemu nagrzewaniu oraz dużym wahaniom temperatury w wyniku
zróżnicowania warunków zewnętrznych w ciągu dnia i nocy. Przewidywano również, że
na sytuację tę może mieć znaczący, niekorzystny wpływ promieniowanie słoneczne
padające na powierzchnię zewnętrzną warstwy izolacji cieplnej o niewielkiej zdolności
akumulacyjnej. Przyjęto, że analiza przebiegu tych procesów oraz ocena ich wpływu na
stan przegrody może być przeprowadzona przy użyciu modelu obliczeniowego, który
zostanie zastosowany do badań przykładowej przegrody.

2. Charakterystyka analizowanej przegrody budowlanej
Przyjętą do analiz przegrodą budowlaną była ściana zewnętrzna budynku
wielokondygnacyjnego, wykonana w technologii wielkopłytowej Żerań. Przegroda ta,
w wersji podstawowej charakteryzująca się dużym współczynnikiem przenikania ciepła (U
> 1.0 [W/m2 K]), została poddana zabiegom termorenowacyjnym przy wykorzystaniu
systemu TERRANOVA. W wyniku tego spełniła ona obowiązujące (w momencie
ocieplenia) wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych [1].
Docieplenie polegało na zamocowaniu po stronie zewnętrznej omawianej przegrody 50
[mm] warstwy styropianu, przykrytej siatką z włókna szklanego oraz 3mm warstwą kleju
szpachlowego. W rezultacie, przyjęta do badań przegroda składała się z następujących
podstawowych warstw (od strony wewnętrznej): 138 [mm] płyty żelbetowej (otworowej),
120 [mm] betonu komórkowego oraz 50 [mm] styropianu. W obliczeniach pominięto tynki,
z uwagi na bardzo małe wartości oporu cieplnego oraz pojemności cieplnej tych warstw.
Analizowana, trójwarstwowa ściana zewnętrzna scharakteryzowała się
następującymi własności cieplnymi:
- jednostkowym oporem termicznym i-tej warstwy
( di / i ),
- jednostkową pojemnością cieplną i-tej warstwy
( i *cpi *d i ),
- teoretyczną stałą czasową Ci, będącą iloczynem powyższych wielkości,
- oraz współczynnikiem przenikania ciepła U (dla całej przegrody).
Tablica I. Zestawienie jednostkowych własności cieplnych dla przegrody budowlanej
Materiał
Grubość Opór cieplny Pojemność
Stała
U
Warstwy
cieplna
czasowa
[ m2K / W ]
[ kJ / m2K ]
[s]
[ W /m2K ]
[m]
Płyta żelbetowa
Beton komórkowy
Styropian
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0,138
0,120
0,050

0,219
0,480
1,000

289,8
50,4
2,19

63466
24192
2190

0,535
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Jak wynika z podanego zestawienia docieplona przegroda budowlana jest
zbudowana z warstw materiałowych o zdecydowanie różnych własnościach termicznych.
Wewnętrzna warstwa żelbetowa ma dużzo większą od pozostałych pojemność cieplną,
natomiast ma najmniejszy opór termiczny. Zewnętrzna warstwa izolacji ze styropianu, przy
praktycznie znikomej (w stosunku do pozostałych) pojemności cieplnej charakteryzuje się
najwyższą wartością oporu termicznego, przekraczającą sumę oporów cieplny pozostałych
warstw przegrody. Warstwa środkowa (beton komórkowy) ma o połowę mniejszy od
poprzedniej warstwy opór cieplny, natomiast ponad 20-krotnie większą pojemność cieplną.
Tak nierównomierny rozkład własności cieplnych w przegrodzie powoduje, iż każde
zewnętrzne wymuszenie termiczne jest w stosunkowo krótkim czasie ( < 1 [h])
przekazywane do następnej warstwy materiałowej, ale już przy dwukrotnie zredukowanej
wielkości, ze względu na duży opór termiczny styropianu. W warstwie drugiej (beton
komórkowy), o dużo większej pojemności cieplnej, wymuszenie termiczne ulega
znacznemu wytłumieniu i po „przejściu” do ostatniej warstwy przegrody – płyty żelbetowej
rozkład temperatury praktycznie nie podlega już istotnym zmianom.
Przegroda o takiej konstrukcji jest więc bardzo interesującym obiektem do badań
nieustalonego przewodzenia ciepła, zwłaszcza przy uwzględnieniu oddziaływania
padającego na jej powierzchnię promieniowania słonecznego. Szczególnie istotnym wydaje
się być problem rozkładu temperatury w zewnętrznej warstwie izolacyjnej oraz oceny
amplitudy zmian temperatury w tej warstwie. Warstwa ta, z uwagi na jej duży opór
termiczny, „hamuje” przepływ strumienia ciepła, zaś posiadając niewielką pojemność
cieplną może podlegać znacznym, dobowym wahaniom średniej temperatury.

3. Omówienie symulacyjnej metody obliczeniowej
Dla rozwiązania sformułowanego problemu, w dalszej części pracy wyznaczone
zostały rozkłady pola temperatury w analizowanej przegrodzie, powstałe na skutek
złożonego oddziaływania wymuszających czynników środowiska zewnętrznego:
temperatury powietrza oraz natężenia promieniowania słonecznego, a także rozkład,
wynikający wyłącznie ze zmienności temperatury powietrza zewnętrznego. Szczególną
uwagę poświęcono przeanalizowaniu rozkładów temperatury w zewnętrznej warstwie
izolacji termicznej w obu analizowanych w pracy przypadków wymuszeń termicznych.
Uzyskane wyniki zostały również porównane z analogicznymi rozkładem pola temperatury
w przypadku innego układu warstw przegrody: żelbet - styropian - beton komórkowy.
Rozkład temperatury w przegrodzie wyznaczony został Metodą Elementów
Skończonych (MES). Niejednorodną siatkę MES, zagęszczoną w obszarze o dużym
gradiencie temperatury, oraz związane z nią dane topograficzne i materiałowe
wygenerowano przy użyciu programu CAD/CAM/CAE I-deas Master Series 8.0 [2].
W analizie zastosowane liniowe elementy Q4 do dyskretyzacji przestrzeni oraz
metodę Cranka-Nicolsona do dyskretyzacji czasu.
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4. Analiza uzyskanych wyników
Wyznaczenie rozkładu pól temperatury w analizowanej przegrodzie budowlanej
przeprowadzone zostało dla następujących zewnętrznych czynników wymuszających:
1. temperatury powietrza zewnętrznego,
2. całkowitego natężenia promieniowania słonecznego (czyli sumy promieniowania
bezpośredniego, rozproszonego i odbitego od gruntu) padającego na jej
powierzchnię zewnętrzną
Wykorzystywane w pracy, dyskretne wartości w/w czynników środowiskowych
pochodziły z generatora pogodowego, dostępnego w programie komputerowym TSBI-3,
służącym do symulacji stanów termicznych złożonych obiektów budowlanych [3]. Dla
przeprowadzenia obliczeń wybrany został okres wczesnowiosenny (3 tygodnie w miesiącu
marcu), charakteryzujący się niskim kątem padania promieniowania słonecznego.
Stosunkowo wysokie wartości natężenia promieniowania słonecznego w analizowanym
okresie małego zachmurzenia, dawały znaczne wielkości „słonecznego” strumienia ciepła,
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Rys. 1. Przebieg zmienności środowiskowych czynników wymuszających
przejmowanego przez przegrodę budowlaną. W wybranym przedziale czasowym
sumaryczne natężenie promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię przegrody
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pionowej osiągało swoje wartości maksymalne wyższe nawet niż w okresie letnim.
Przebieg zmienności wyszczególnionych czynników pogodowych, na przestrzeni
wybranego przedziału czasu zobrazowano na zamieszczonym powyżej wykresie (rys.1.).
W celu porównania i zweryfikowania uzyskanych rozwiązań, analizy termiczne
zostały przeprowadzone w dwu przypadkach: gdy czynnikiem wymuszającym była tylko
temperatura powietrza zewnętrznego, oraz gdy oprócz temperatury, na powierzchnię
przegrody oddziaływało również promieniowanie słoneczne (bezpośrednie, rozproszone i
odbite od gruntu). Rozkład temperatury w przegrodzie dla pierwszego przypadku
zaprezentowano na poniższym wykresie (rys.2.)
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Rys. 2. Rozkład temperatury w przegrodzie bez uwzględnienia promieniowania słonecznego.
Wartości podano: na powierzchni zewnętrznej (x = 0.000 m), na powierzchni wewnętrznej
(x = 0.308 m) oraz w przekrojach charakterystycznych przegrody.

Analizując uzyskane w wyniku obliczeń rozkłady pól temperatury w przegrodzie
poddanej termorenowacji można łatwo zauważyć silny wpływ promieniowania
słonecznego objawiający się znacznym, okresowym wzrostem temperatury w zewnętrznej
warstwie izolacji termicznej (rys.3.). Najsilniejszy wzrost temperatury można oczywiście
zaobserwować na zewnętrznej powierzchni przegrody, prawie dokładnie w chwili
wystąpienia maksymalnych wartości strumienia ciepła, pochodzącego od promieniowania
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słonecznego. Wartość temperatury powierzchniowej może w tym okresie przekraczać
nawet +40 [C]. W głębszych warstwach izolacji cieplnej (styropianu) te maksymalne
nadwyżki temperatury ulegają jednak zredukowaniu. I tak, w połowie grubości tej warstwy
materiałowej wzrost temperatury osiąga tylko +33 [C], zaś na styku warstw styropianu
oraz betonu komórkowego nie przekracza +25 [C]. Tak znaczny wzrost temperatury w
zewnętrznej warstwie izolacyjnej obserwowany jest tylko w czasie występowania dużego
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Rys. 3. Rozkład temperatury w przegrodzie (z uwzględnieniem promieniowania). Wartości
podano: na powierzchni zewnętrznej (x = 0.000 m), na powierzchni wewnętrznej
(x = 0.308 m) oraz w przekrojach charakterystycznych przegrody.

natężenia promieniowania słonecznego (do około 8 godzin na dobę) i ulega całkowitemu
zanikowi w okresie godzin nocnych.
Porównując analogiczne rozkłady temperatur dla przegrody trójwarstwowej
z izolacją cieplną pośrodku widać wyraźnie, że zewnętrzna warstwa betonu komórkowego
znacznie ogranicza przyrost temperatury w następującej po niej warstwie izolacyjnej
(rys.4.). Chociaż obie te przegrody mają bardzo zbliżone rozkłady temperatur na
powierzchniach zewnętrznych, to odwrócony układ warstw powoduje, iż część energii
„słonecznej” zostaje zakumulowana w posiadającej dużo większą pojemność cieplną
warstwie betonu komórkowego. Do warstwy ze styropianu dociera w tej sytuacji znacznie

100

Wpływ promieniowania słonecznego oraz temperatury zewnętrznej na stan termiczny przegród...

zmniejszona wielkość strumienia ciepła w odniesieniu do jego wielkości padającej na
powierzchnię przegrody. W rezultacie w takim przypadku maksymalna temperatura
w warstwie izolacji termicznej nie przekracza +30 [C].

45

35

x = 0.170 m

x = 0.308 m
x = 0.012 m

temperatura, C

25

15

5

-5

x = 0.000 m

-15

-25
0

100

200

300

400

500

czas, h

Rys.4. Rozkład temperatury dla przegrody porównawczej (izolacja pośrodku warstw
konstrukcyjnych). Uwzględniono promieniowanie słoneczne.

5. Podsumowanie
Uzyskane w pracy wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
W przegrodzie budowlanej poddanej zabiegom termorenowacji przy użyciu metody lekkiej
mokrej następuje ulokowanie warstwy izolacji termicznej o bardzo małej pojemności
cieplnej po stronie bezpośredniego, największego oddziaływania środowiska zewnętrznego.
Jest ona odizolowana od środowiska zewnętrznego tylko bardzo cienką warstwą tynku.
W wyniku tego warstwa izolacji cieplnej podlega bardzo intensywnemu
oddziaływaniu promieniowania słonecznego, które powoduje silne jej nagrzewanie.
Wielkość wzrostów temperatury warstwy izolacji w wyniku tego oddziaływania jest
szczególnie duża w okresie wiosennym z uwagi na bliski prostopadłemu kąt padania

101

Artur Guzik, Marian Hopkowicz Anna Szul

promieni słonecznych. Natomiast w godzinach nocnych przegroda ulega szybkiemu
ochłodzeniu, nawet do temperatur bliskich 0 [C]. Powoduje to znaczne dobowe wahania
zmian temperatury w warstwie izolacji. W wyniku tak dużych zmian izolacja będzie
podlegać obciążeniom związanym z naprężeniami termicznymi. Występujące w warstwie
izolacji cieplnej duże i szybko zmieniające się w czasie gradienty temperatury mogą
powodować występowanie w niekorzystnych naprężeń cieplnych, niszczących szczególnie
pokrycie tej warstwy. Konieczne jest zatem przeprowadzenie pełnej analizy strukturalnej,
polegającej nie tylko na wyznaczeniu zmian naprężeń termicznych w funkcji czasu lecz
również na przeanalizowaniu wpływu na ich wartość sposobu mocowania warstwy
izolacyjnej do ściany zewnętrznej budynku, a także własności i budowy warstwy tynku
zewnętrznego.
Większości wymienionych wyżej czynników może mieć istotny wpływ na
możliwość oceny zakresu niekorzystnych zmian zachodzących w czasie eksploatacji
docieplonych przegród budowlanych, takich jak: destrukcja termiczna materiału warstwy
izolacyjnej oraz pękanie i kruszenie się warstwy tynku szlachetnego. Dalsze badania mogą
pozwolić również na prawidłowe rozwiązanie problemu dylatacji w strefie zewnętrznego
materiału izolacyjnego dla uniknięcia niekorzystnych oddziaływań naprężeń termicznych
na strukturę pokrycia przegrody.
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2. Structural Dynamic Research Corporation (SDRC): I-deas Master Series Data Help
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EFFECT OF SOLAR RADIANCE AND EXTERNAL TEMPERATURE ON
THERMAL STATE OF BUILDING WALLS AFTER THERMAL RENOVATION
Summary: This work contains thermal states analysis for large plate building wall, insulated
on the outside with 50 mm foamed polystyrene layer. The values subjected to this analysis:
distributions and scale of changes of temperature field in additional thermal insulation layer,
resulting from complex influence of environmental factors: external air temperature and solar
radiance. The goal of the calculations was to determine if the said layer, insulated only with
thin coating of precious plaster, is not subject to excessive heating (and in consequence,
degradation) resulting from unfavorable exterior thermal conditions. Non-steady temperature
field in multilayered building wall was calculated using computer program: I-deas Master
Series. Acquired (and presented below) temperature field distributions in the wall can be
helpful in explaining certain (observed during exploitation) phenomena, which take place in
building walls after thermal renovation.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort
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Elżbieta Kossecka*, Aldona Więckowska**, Dariusz Gawin**

TYPOWY ROK METEOROLOGICZNY DO OBLICZEŃ
SYMULACYJNYCH ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH
Streszczenie: Opracowany został typowy rok meteorologiczny dla Warszawy, przy
wykorzystaniu metody opracowanej przez Laboratorium Sandia i Laboratorium Energii
Odnawialnych w USA. Jest to metoda empiryczna; typowe miesiące są wybierane z różnych
lat 30-to letniego okresu bazowego, dla którego dostępne są godzinowe dane
meteorologiczne. Analiza obejmuje dobowe wartości średniej, maksymalnej i minimalnej
temperatury suchego termometru i temperatury punktu rosy, średniej i maksymalnej
prędkości wiatru, oraz całkowitego i bezpośredniego promieniowania słonecznego.

1. Wprowadzenie
Oddziaływania środowiska naturalnego na budynki, w połączeniu z wymaganiami
zapewnienia przebywającym w nich ludziom warunków komfortu cieplnego, powodują
zmienne w czasie obciążenia instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych. Wyznaczanie tych
obciążeń jest złożonym zadaniem, wymagającym szczegółowego modelowania procesów
przepływu ciepła i masy przez elementy obudowy i wewnątrz pomieszczeń.
Roczne czy sezonowe zapotrzebowanie na energię do celów eksploatacji budynku
określają obciążenia sumaryczne. Wymagania oszczędności energii i związane z tym
potrzeby precyzyjnej oceny jakości termicznej budynków zaowocowały opracowaniem
szeregu profesjonalnych programów komputerowych, pozwalających na obliczanie tych
obciążeń w sposób zautomatyzowany. Wśród nich wyróżnia się programy bilansowe i
symulacyjne. Programy bilansowe obliczają sumaryczne straty ciepła z budynku do
otoczenia przy wykorzystaniu algorytmów słusznych dla stanu ustalonego przewodzenia
ciepła. Dane wejściowe dla nich, opisujące wpływ naturalnego środowiska, stanowią
średnie, dla danej lokalizacji, miesięczne wartości temperatury i promieniowania
słonecznego. Programy symulacyjne modelują dynamiczne procesy wymiany ciepła w
*
**

Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa.

Katedra Fizyki Budowli i
Al. Politechniki 6, 90-538 Łódź

Materiałów Budowlanych,

Politechnika Łódzka

Elżbieta Kossecka, Aldona Więckowska, Dariusz Gawin

budynku krok po kroku. Wymagane są dane wejściowe opisujące zmienne w czasie
oddziaływanie środowiska, które, ze względu na standaryzację obliczeń, powinny stanowić
tzw. typowy lub testowy rok meteorologiczny.
Typowy rok meteorologiczny dla danej lokalizacji reprezentuje całoroczny
przebieg pogody, który opisują godzinowe wartości temperatury powietrza, całkowitego i
rozproszonego promieniowania słonecznego, prędkości i kierunku wiatru, wilgotności oraz
innych zmiennych pogodowych, o drugorzędnym znaczeniu, takich jak ciśnienie,
zachmurzenie, opad, stan pokrywy śniegu, mających wpływ na procesy wymiany ciepła w
budynkach i instalacjach służących do pozyskiwania energii promieniowania słonecznego.
W krajach zachodnich opracowano w ubiegłym 30-leciu szereg programów
symulacyjnych do diagnostyki energetycznej budynków; kilka z nich, np. DOE-2, ESPr,
zostało uznanych jako podstawowe narzędzia badawcze, stanowiące podstawę poważnych
ekspertyz opracowywanych w tym zakresie [1, 2, 3]. Ich wykorzystanie w warunkach
polskich ogranicza brak odpowiednio przygotowanych danych, reprezentujących lokalne
warunki klimatyczne. Dane tego rodzaju potrzebne są również do symulacji zjawisk
cieplno-wilgotnościowych w elementach budowli i materiałach budowlanych, poddanych
wpływom naturalnego otoczenia. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki opracowania
typowego roku meteorologicznego dla Warszawy. Wykorzystane zostały zasoby bazy
danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z lat 1960 – 1995.

2. Metodyka tworzenia typowego roku meteorologicznego
Typowy rok meteorologiczny dla Warszawy został utworzony przy zastosowaniu
nowoczesnej metodologii, przedstawionej w opracowaniu Marin i Urban [4] z National
Renewable Energy Laboratory, która została wykorzystana do utworzenia typowego roku
dla 239 lokalizacji w Stanach Zjednoczonych. Jej podstawę stanowi metodologia
opracowana w Sandia National Laboratories; modyfikacje polegają na uwzględnieniu jako
odrębnej zmiennej słonecznego promieniowania bezpośredniego.
Metodologia przewiduje wykorzystanie dla każdej lokalizacji bazy godzinowych
danych meteorologicznych z 30-tu lat. Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) stanowi
zestaw typowych miesięcy, których wyboru dokonuje się w kilku krokach, w drodze
analizy statystycznej charakterystyk dobowych wybranych zmiennych pogodowych. W
metodzie pierwotnej analiza obejmuje dobowe wartości minimalne, maksymalne i średnie
temperatury suchego termometru i temperatury punktu rosy, maksymalne i średnie
prędkości wiatru oraz sumy dobowe słonecznego promieniowania całkowitego na
płaszczyznę poziomą; w metodzie zmodyfikowanej dołącza się do tego dobowe sumy
promieniowania bezpośredniego na płaszczyznę normalną do kierunku padania promieni
słonecznych. Dla tych wielkości wyznacza się empiryczne dystrybuanty miesięczne
wieloletnie oraz dla pojedynczych miesięcy.
Dystrybuanty wieloletnie określane są jako funkcje przedziałami liniowe,
wyznaczone przez ich dyskretne wartości w punktach, wynikających z podziału obszaru
zmienności na równe odcinki. Dystrybuanty dla pojedynczych miesięcy określane są w
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punktach, będących wartościami pomiarowymi. Przyrost dystrybuanty między dwoma
takimi punktami jest dany jako ułamek k/n, gdzie k jest wielokrotnością danej wartości
pomiarowej a n liczbą wartości różnych. Przykładowe dystrybuanty wieloletnie
temperatury maja przedstawione są na Rys. 1; przykładowe dystrybuanty miesięczne
dobowych sum promieniowania słonecznego dla maja z wybranych lat pokazuje Rys. 2.
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Rys. 1. Dystrybuanty wieloletnie dobowej temperatury średniej, minimalnej i maksymalnej
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Rys. 2. Dystrybuanty miesięczne dobowych sum całkowitego promieniowania słonecznego

105

Elżbieta Kossecka, Aldona Więckowska, Dariusz Gawin

Podstawową charakterystyką statystyczną danego miesiąca, w odniesieniu do
określonej zmiennej pogodowej (k), jest wskaźnik FS(k) (Finkelsteina - Schafera),
reprezentujący średnie odchylenie dystrybuanty tego miesiąca od dystrybuanty wieloletniej:

FS ( k ) 

1
n

n


i 1

i

(1)

gdzie:

i - wartość bezwzględna różnicy dystrybuanty wieloletniej i miesięcznej
dla danej wartości pomiarowej
n - liczba różnych wartości pomiarowych
Wypadkową miarą odchylenia danego miesiąca od typowości jest suma ważona
WS wskaźników FS(k) dla poszczególnych zmiennych pogodowych:

WS   wk FS ( k )

(2)

k

gdzie:
wk - współczynnik wagowy zmiennej k
FS(k) - wskaźnik statystyczny Finkelsteina - Schafera zmiennej (k)
Współczynniki wagowe wk uwzględniają rolę poszczególnych czynników
pogodowych w procesach konwersji energii w obiektach budowlanych i instalacjach.
Najwyższe wagi przyjęto dla promieniowania słonecznego, następnie dla średniej dobowej
temperatury powietrza (suchego termometru) i temperatury punktu rosy. W pierwotnej
metodzie Sandia wynoszą one 2/24 dla średniej i 1/24 dla minimalnej i maksymalnej
dobowej temperatury powietrza i temperatury punktu rosy, 2/24 dla średniej i maksymalnej
prędkości wiatru, 12/24 dla dobowych sum całkowitego promieniowania słonecznego, w
metodzie zmodyfikowanej odpowiednio 2/20, 1/20 i 1/20 dla temperatury i prędkości
wiatru oraz 5/20 dla sum promieniowania słonecznego, całkowitego i bezpośredniego na
płaszczyznę normalną. Należy mieć na uwadze, że te zmienne pogodowe są silnie
skorelowane [5], tak, więc przebieg temperatury powietrza faktycznie w większym stopniu,
niż przypisane jej współczynniki wk, decyduje o typowości danego miesiąca. Niskie wagi w
metodzie zmodyfikowanej przypisano średniej i maksymalnej prędkości wiatru; jej autorzy
zaznaczają, że typowy rok meteorologiczny, utworzony według tej metody, nie powinien
być używany jako źródło danych dla energetyki wiatrowej. Wartości wskaźników FS i WS
wahają się na ogół w granicach 0.03 – 0.25. Dla miesięcy, które weszły w skład TRM dla
Warszawy, nie przekraczały w większości poziomu 0.06.
Przy wyborze typowego miesiąca, oprócz wskaźnika WS, uwzględnia się średnią
miesięczną i medianę średnich wartości dobowych temperatury i sum całkowitego
promieniowania słonecznego, oraz charakter dynamiki ich przebiegów, odrzucając
miesiące, w których długości ciągów kolejnych dni bezsłonecznych oraz o temperaturach
poniżej i powyżej średnich w znaczący sposób odbiegają od przeciętnych. Po dokonaniu
ostatecznego wyboru poszczególnych miesięcy z oryginalnych odpowiadających im danych
godzinowych zestawia się równoległe przebiegi roczne. Nieciągłości, które mogą pojawić
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się przy łączeniu miesięcy pochodzących z różnych lat, wygładza się w przedziałach
obejmujących 6 godzin z końca i początku następujących po sobie miesięcy. Ostatni etap
pracy to przygotowanie plików z danymi w przewidzianym standardowym formacie,
umożliwiającym ich odczytywanie przez programy komputerowe, wykorzystywane do
celów symulacji.

3. Typowy rok meteorologiczny dla Warszawy
Jako okres bazowy do wyznaczenia charakterystyk statystycznych temperatury,
temperatury punktu rosy i prędkości wiatru przyjęto lata 1966 – 1995. Początkowo
zakładano, że będą to lata 1961 – 1990, ale okazało się, że baza danych IMGW z lat 1961 –
1965 nie odpowiada wymogom przeprowadzanych obliczeń. Jako okres bazowy do analizy
całkowitego promieniowania słonecznego w Warszawie Zakład Aktynometrii IMGW
przyjmuje obecnie lata 1960 – 1995. Szczegółowe charakterystyki statystyczne
promieniowania wyznaczone zostały jedynie dla okresu 1976 – 1985, dla którego autorzy
pracy dysponowali kompletnym zestawem godzinowych wartości promieniowania
całkowitego i rozproszonego.
Tabela I. Średnie miesięczne temperatury i prędkości wiatru oraz sumy słonecznego
promieniowania całkowitego na płaszczyznę poziomą - wieloletnie i w typowym roku
meteorologicznym dla Warszawy
Miesiąc
Temperatura
Prędkość wiatru
Suma promieniowania
[kWh/m2]
[0C]
[m/s]
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

1966 - 95
-2.65
-1.59
2.55
7.71
13.55
16.51
18.20
17.63
13.13
8.21
2.95
-0.65

TRM
-3.60
-1.75
3.93
7.82
14.08
17.07
17.93
16.58
13.65
8.72
2.31
-0.69

1966 - 95
4.82
4.49
4.69
4.30
3.80
3.71
3.58
3.57
3.69
4.00
4.60
4.64

TRM
4.70
4.95
4.50
5.05
3.77
3.67
3.73
3.21
3.32
4.60
5.56
5.30

1960 - 95
17.8
31.9
69.4
102.5
147.8
157.8
158.6
132.5
83.6
48.9
19.4
12.5

TRM
18.3
33.1
69.4
104.2
143.1
162.5
158.6
124.4
86.1
49.4
18.6
13.1

X – IV
V - IX
Rok

2.39
15.82
8.02

2.42
15.87
8.06

4.51
3.67
4.16

4.95
3.54
4.36

302.5
680.3
982.8

306.1
674.7
980.8
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Podstawowe charakterystyki TRM dla Warszawy: średnie miesięczne temperatury i
prędkości wiatru, oraz miesięczne sumy całkowitego promieniowania słonecznego, w
zestawieniu ze średnimi wieloletnimi, zamieszczone są w Tabeli I. Ekstremalne odchylenia
wartości miesięcznych od średnich wieloletnich są równe odpowiednio 1.38 0C dla
temperatury i –8.1 kWh/m2 dla sumy całkowitego promieniowania słonecznego na
płaszczyznę poziomą. Natomiast odchylenie średniej rocznej temperatury wynosi jedynie
0.040C, a rocznej sumy promieniowania -2 kWh/m2.

4. Wnioski
Metodologia tworzenia typowego roku meteorologicznego, przedstawiona w
opracowaniu [4], daje dobre rezultaty przy zastosowaniu do warunków polskich. Analiza
wskaźników statystycznych WS dostarcza na ogół stosunkowo jednoznacznych wskazań
odnośnie wyboru typowych miesięcy, aczkolwiek zmusza do pewnych kompromisów.
Wśród rzeczywistych miesięcy nie ma bowiem takich, których charakterystyki są bardzo
zbliżone do średnich wieloletnich w zakresie wszystkich rozpatrywanych zmiennych
pogodowych. Przy rozpatrywaniu różnych wariantów wyborów celowe jest zwracanie
uwagi na zgodność średnich rocznych i sezonowych ze średnimi wieloletnimi.
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TYPICAL METEOROLOGICAL YEAR FOR ENERGY SIMULATION
IN BUILDING DESIGN
Abstract: Typical Meteorological Year for Warsaw was created based on the procedures that
were developed by Sandia National Laboratories and National Renevable Energy Laboratory,
USA. The method applied is an empirical approach that selects individual months from
different years of the period of record, which should contain 30 years of hourly data. Typical
months are selected based on ten daily indices, consisting of the maximum, minimum and
mean dry bulb and dew point temperature, the maximum and mean wind velocity, total global
horizontal radiation and direct normal radiation.
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BADANIA ABSORPCJI PROMIENIOWNIA PRZEZ
POWIERZCHNIE O RÓŻNEJ BARWIE
I MIKROSTRUKTURZE GEOMETRYCZNEJ
Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystyczne wyniki badań laboratoryjnych,
dotyczące absorpcji promieniowania elektromagnetycznego, w zakresie długości fal od 300
do 2500 nm, w warstwie wierzchniej zewnętrznej przegrody budowlanej. Próbki użyte do
badań miały różne barwy i mikrostrukturę geometryczną powierzchni. Mikrostrukturę
geometryczną powierzchni scharakteryzowano za pomocą wnękowości optycznej.

1. Wprowadzenie
Warstwa wierzchnia zewnętrznej przegrody budowlanej poddana jest działaniu
promieniowania słonecznego, wiatru, opadów atmosferycznych, wahaniom temperatur
(całorocznych i dobowych). Rozważając zagadnienie zmian pola temperatury w
przegrodzie, a szczególnie w warstwie wierzchniej, należy zwrócić uwagę na problem
zysku i strat ciepła na powierzchni zewnętrznej. Istnieje możliwość znacznego wzrostu
temperatury na powierzchni w stosunku do temperatury zewnętrznej, czyli temperatury
otoczenia. Efekty te występują w różnych porach roku, z różnym nasileniem.
Utrata energii z warstwy wierzchniej odbywa się poprzez trzy mechanizmy
wymiany ciepła:
- straty przez promieniowanie z warstwy zewnętrznej do otoczenia,
- straty przez konwekcję powietrza,
- straty na drodze przewodzenia od warstwy wierzchniej do warstw wewnętrznych.
Powyższe mechanizmy wymiany ciepła będą miały różny udział w stratach energii
w różnych porach roku i dnia.
Straty przewodzenia są zależne od rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego oraz
*

Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka,
Al. Politechniki 6, PL – 93-590 Łódź.
**
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wewnętrznych warunków termicznych i mogą być w prosty sposób sterowane przez
projektanta.
Zgodnie z prawami rządzącymi promieniowaniem cieplnym, straty ciepła
z warstwy wierzchniej do otoczenia, na drodze promieniowania, są funkcją temperatury
w czwartej potędze poszczególnych elementów biorących udział w procesie wymiany
ciepła, jak również zależą od parametrów materiałowych, to jest współczynnika absorpcji i
emisji.
Zatem, przy określaniu zysku ciepła w przegrodach zewnętrznych, poddanych
działaniu promieniowania słonecznego, niezbędna jest znajomość współczynnika
pochłaniania (absorpcji). Pomiar tego współczynnika w warunkach, laboratoryjnych może
być przeprowadzony przy użyciu sztucznego źródła światła.
Powierzchnia zewnętrzna przegrody może posiadać różne właściwości absorpcyjne,
wynikające między innymi z jej barwy oraz mikrostruktury geometrycznej powierzchni
(falistości, chropowatości), stąd i różne możliwości pochłaniania promieniowania
słonecznego. Dopiero dysponując danymi dotyczącymi absorpcji i mikrostruktury
geometrycznej powierzchni możemy określić zyski i straty cieplne na granicy między
warstwą wierzchnią przegrody a otoczeniem.
W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące wyznaczenia współczynnika
absorpcji oraz mikrostruktury geometrycznej powierzchni, dla kilku przykładowych
powierzchni (o określonej barwie) zewnętrznej przegrody budowlanej.

2. Wyniki badania absorpcji
Badania absorpcji promieniowania elektromagnetycznego zostały przeprowadzone,
za pomocą spektrofotometru typu CARY 5. Ten spektrofotometr jest dwuwiązkowym
aparatem, umożliwiającym pomiary w zakresie długości fal od 175 nm do 3300 nm.
Pomiarów dokonano za pomocą kuli całkującej będącej w wyposażeniu dodatkowym
spektrofotometru. Szczegółowy opis metodyki badań przedstawiono w pracy [1]
Przykładowe wyniki badań, dla szeregu próbek przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Przykładowe wyniki badań współczynnika absorpcji w zależności od długości fali
Próbki a), b) i c) miały barwę czerwoną; natomiast próbki d), e) i f) niebieską.
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3. Wyniki badań mikrostruktury geometrycznej
We współczesnych materiałach budowlanych oprócz objętościowych właściwości
fizycznych bardzo ważne są właściwości warstwy wierzchniej w tym mikrostruktury
geometrycznej powierzchni - falistości, chropowatości (szorstkości). Badania właściwości
warstwy wierzchniej są obecnie szeroko prowadzone z wykorzystaniem metod
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i mikroskopii optycznej oraz optyki
koherentnej (źródłem spójnego promieniowania elektro-magnetycznego są różnego typu
lasery). W ramach badań, których fragment zawiera ta praca, opracowano projekt i według
niego zestawiono układ badawczo-pomiarowy zawierający wideomikroskop, komputer
wyposażony w kartę akwizycji obrazu oraz odpowiednie oprogramowanie do akwizycji i
analizy obrazu.
Opisu powierzchni rzeczywistej można dokonać za pomocą wnękowości, pojęcia
szeroko stosowanego w badaniach emisyjności i absorpcyjności promieniowania ciał
rzeczywistych [2]. Wnękowość daje się wyrazić poprzez parametry charakteryzujące
mikrostrukturę geometryczną powierzchni - średnią wysokość nierówności i średni odstęp
nierówności. W dotychczas realizowanych przez nas badaniach [3], podobnie jak w
pracach [4, 5], pomiar wnękowości przeprowadza się za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM). Uzyskiwano powiększony profil mikronierówności
powierzchni poprzez „modulację Y” [6]. Istota tego procesu polega na wykorzystaniu
proporcjonalności między pionowym odchyleniem linii (jest ona miarą wysokości
mikronierówności) a jasnością obrazu skaningowego, która jest zależna od składu
chemicznego analizowanej warstwy, a także od jej mikrostruktury geometrycznej. Tak
więc, dla stałego składu chemicznego warstwy przypowierzchniowej pionowej odchylenie
linii zależy tylko od mikrostruktury geometrycznej badanej powierzchni. W mikroskopii
optycznej podobne związki dotyczą jasności obrazu [7].
Analogicznie jak w pracy [8], także w tych badaniach celem jest wyznaczenie
wnękowości  (nazywanej wnękowością optyczną), jako wybranego parametru
mikrostruktury geometrycznej powierzchni, na podstawie czarno-białych mikrofotografii
próbek tynków, otrzymanych za pomocą wideomikroskopu.
Wnękowość  może być miarą chropowatości powierzchni, gdyż wyraża się
poprzez parametry charakteryzujące mikrostrukturę geometryczna powierzchni,
a mianowicie [2]:

   1  4 R z S 



2

(1)

gdzie Rz i S są odpowiednio, średnią wysokością i średnim odstępem nierówności.
W badaniach eksperymentalnych wprowadza się uproszczenie polegające na tym,
że za wnękowość przyjmuje się stosunek długości rzeczywistej profilu Lrz do długości
geometrycznej profilu Lo , to znaczy:
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   L rz / L o

(2)

Powyższe przybliżenie zastosowano w badaniach przeprowadzonych przez A. Salę
[4, 5], dotyczących pomiarów wnękowości utlenionej powierzchni metali, a także przez
K. Rożniakowskiego [3] w badaniach chropowatości powierzchni próbek wykonanych z
zaczynu gipsowego. Zatem, w tej metodzie pomiar wnękowości sprowadza się do
zmierzenia rzeczywistej długości profilu na określonym odcinku długości geometrycznej.
Zestawiony przez nas optyczny wideomikroskop, charakteryzował się tym że:
i) kierunek obserwacji (za pomocą kamery CCD) jest prostopadły do powierzchni; ii)
zastosowano oświetlenie podwójne, pod dużym kątem do powierzchni oraz światłem
rozproszonym z góry; iii) obraz powierzchni jest zapamiętywany za pomocą komputera
wyposażonego w kartę akwizycji obrazu i jest analizowany przy użyciu odpowiedniego
oprogramowania. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową zależność natężenia
rozproszonego światła od położenia, dla jednej linii zapamiętanego obrazu. W oparciu o
takie zależności, dla wielu linii wyznaczono wnękowość. Tymczasem na rysunku 3
przedstawiono wybrane fotografie powierzchni tych samych próbek, dla których
przeprowadzono badania współczynnika absorpcji (rys.1)

Rys.2. Przykład zależności natężenia rozproszonego światła od położenia
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Rys. 3. Mikrofotografie powierzchni wybranych próbek przegrody zewnętrznej.

Do analizy wybrano centralne fragmenty próbek tynku mineralnego, aby uniknąć
wpływu efektów brzegowych (np.: mikropęknięcia powstające w procesie wycinania).
Materiał z którego wykonano próbki posiada ten sam skład. Próbki różnią się barwą
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i sposobem wykończenia powierzchni. W badaniach mikroskopowych tak dobrano
powiększenie, aby obserwować obszar (około 75 mm) duży w porównaniu z rozmiarami
ziaren. W tabeli 1 przedstawiono wartości wnękowości optycznej próbek, których
fotografie zamieszczono na rysunku 3.
Z porównania wartości wnękowości  (tabela 1) wynika duża zbieżność
z wartościami absorpcji promieniowania elektromagnetycznego zaprezentowanymi na
wykresach (rys. 1). Analogiczne wyniki obserwuje się także dla pozostałych wykonanych
przez nas pomiarów, nie zamieszczonych w tej pracy.
Tabela I. Wartości parametru  dla wybranych próbek
Próbka
Wnękowość 
401
19.2
402
17.1
404
16.1
1004
18.6
1005
13.5
1006
12.0
Ten bezinwazyjny sposób wyznaczania parametrów mikrostruktury geometrycznej
powierzchni pozwoli kontrolować jakość wytwarzanych tynków zarówno w warunkach
laboratoryjnych jak i technologicznych (na budynkach).
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INVESTIGATIONS ON THE ABSORPTION OF RADIATION
BY THE SURFACES WITH DIFFERENT COLOURS
AND A DIFFERENT GEOMETRIC MICROSTRUCTURE
Abstract: The work presents the typical results of the laboratory examinations of the
absorption of radiation for wavelengths from the range 300-2500nm, in the superficial layer
of the outer partition walls. The examined samples had the different colours and the
different geometric microstructure of the surface. The geometric microstructure was
characterised with the parameter known as the optical cavity roughness.
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WPŁYW ŚRODOWISKOWYCH PÓL TERMICZNYCH I
WILGOTNOŚCIOWYCH NA STAN NAPRĘŻEŃ W
ŻELBETOWYCH KONSTRUKCJACH INŻYNIERSKICH
Streszczenie: Zmiany temperatury i wilgotności środowiskowej wywołują w konstrukcjach z
betonu naprężenia. I chociaż dość często nie są one decydujące dla procesu projektowania i
wymiarowania konstrukcji, to jednak mogą one wywołać zarysowanie i tym samym mieć
wpływ na trwałość obiektu budowlanego. W referacie przedstawiono dokładny sposób
analizy naprężeń skurczowo-termicznych w żelbetowych konstrukcjach inżynierskich

1. Wprowadzenie
W wyniku zmian temperatury i wilgotności w konstrukcjach żelbetowych powstają
niestacjonarne pola temperatur i wilgotności. Konsekwencją tych zmian są odkształcenia
oraz naprężenia skurczowo-termiczne. Naprężenia te mogą osiągnąć znaczący poziom,
szczególnie gdy konstrukcja ma narzucone ograniczenia na przemieszczenia (więzy
zewnętrzne i wewnętrzne w postaci np. zbrojenia) i wywołać zarysowanie obniżając tym
samym trwałość konstrukcji. Proces destrukcji betonu może być również konsekwencją
samego tylko nieliniowego po grubości rozkładu temperatury i wilgotności wywołującego
tzw. naprężenia własne.
Ważnym zagadnieniem staje się szczególnie proces skurczu pojawiającego się, tuż
po rozdeskowaniu konstrukcji i działający w połączeniu z oddziaływaniem zmiennej
dobowej temperatury otoczenia (drying shrinkage). Duży udział w wartości i zmienności
tej temperatury posiada promieniowanie słoneczne.
Wielkości naprężeń skurczowych zależą od gradientów wilgotności i podobnie jak
w przypadku temperatury tak i tu mogą one być wynikiem nieliniowego rozkładu
wilgotności w przekroju oraz warunków brzegowych całej konstrukcji, a także więzów
wewnętrznych w postaci zbrojenia.
W celu określenia zmiennego w czasie rozkładu wilgoci oraz temperatur w
ustrojach inżynierskich zastosowano Metodę Różnic Skończonych dla siatek
*
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nieregularnych. Natomiast w celu analizy naprężeń w konstrukcjach żelbetowych
pochodzących od obciążeń termicznych i skurczowych, zastosowano MES w ujęciu
przemieszczeniowym oraz zdegenerowane elementy powłokowe Ahmada [1]. Aby
umożliwić analizę zjawisk zachodzących po grubości elementu założono podejście
dyskretne warstwowe (polegające na podziale elementu skończonego po jego grubości na
odpowiednią ilość warstw betonu oraz warstw stali) oraz rysy rozmyte.
W celu jak najlepszego opisu zachowania się betonu przyjęto model betonu [2],
który może uwzględniać większość istotnych zjawisk zachodzących w betonie takich jak
zarysowanie, uplastycznienie, tension stiffening, aggregate interlock etc.

2. Zastosowany model sprzężonego transportu masy i energii
W celu rozwiązania problemu transportu masy i energii w konstrukcjach z
betonu, po analizie wielu modeli, zdecydowano się wybrać do obliczeń model
zaproponowany przez Bażanta, Xi i Molina [3]. Zaproponowane w tym modelu równanie
przepływu wilgoci w ciele można zapisać następująco:
W W H

  divJ   divD h gradH 
t
H t

(1)

gdzie: t = czas, W- zawartość wody, H- wilgotność względna w porach, J- strumień
wilgoci, Dh - współczynnik dyfuzji wilgoci. W równaniu tym muszą zostać ustalone dwa
współczynniki W / H tzw. pojemność wilgoci oraz Dh współczynnik dyfuzji wilgoci
(proporcjonalny do przepuszczalności). Oba te współczynniki zależą nieliniowo od H a
współczynnik dyfuzji wilgoci zależy ponadto od współczynnika w/c (mającego wpływ na
porowatość betonu):
Równanie przepływu ciepła w tym modelu, można zapisać w ogólnie znanej
formie:

c

 T
 t

 div( gradT ) 

 Qh
 t

(2)

gdzie: Qh - ciepło hydratacji cementu.

3. Wyniki przykładowej analizy.
Wykorzystując opracowane oprogramowanie numeryczne dokonano analizy
wpływu temperatury i skurczu na naprężenia w wybranych konstrukcjach inżynierskich.
Poniżej ograniczono się do pokazania wyników tylko dla żelbetowej jednoprzęsłowej belki
wolnopodpartej.
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Rys.1 Żelbetowa belka wolnopodparta.

Beton z którego wykonano belkę posiadał dużą wytrzymałość na ściskanie 38.7MPa
i wytrzymałość na rozciąganie 4.2MPa. Moduł Younga miał wartość 31.97 GPa.
Rozkłady w czasie temperatury, wilgotności względnej pokazano na Rys. 2 i Rys. 3.
Obciążenie temperaturą środowiskową spowodowały powstanie nieliniowych rozkładów
naprężeń Rys. 4 jednak dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie nie doszło do
zarysowania belki. Naprężenia skurczowe, które również miały nieliniowy charakter
przedstawiono na Rys. 5. Spowodowały one zarysowanie powierzchni dolnej i górnej belki
na głębokość 1.3 cm i to już po kilku godzinach od momentu rozpoczęcia procesu
wysychania. Poddając belkę równocześnie obciążeniu skurczem i temperaturą pochodzenia
klimatycznego zarysowanie belki było podobne do zarysowania pochodzącego od samego
skurczu. Rozkłady naprężeń skurczowo-termicznych przedstawiono na Rys. 6. Natomiast
porównanie rozkładów naprężeń skurczowo-termicznych, skurczowych, termicznych oraz
sumy naprężeń skurczowych i termicznych dla godz. 12 i 60 pokazano na Rys. 7, Rys. 8.
Z analizy tych rysunków wynika, że suma naprężeń termicznych i skurczowych
przy założeniu sprężystego materiału, bez pękania (linia.....) nie opisuje najlepiej
rzeczywistych rozkładów naprężeń skurczowo-termicznych (linia x___x___x).

4. Wnioski
Przeprowadzone z wykorzystaniem MES analizy wybranych konstrukcji
pozwalają stwierdzić, iż obciążenie temperaturą i wilgotnością otoczenia mimo, że nie jest
obciążeniem powodującym utratę nośności konstrukcji, może jednak w przypadku jeśli
konstrukcja nie jest zabezpieczona przed jego działaniem, doprowadzić do poważnych
zarysowań (nawet w ustrojach wolnopodpartych), a w konsekwencji do zmniejszenia
trwałości konstrukcji.
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Rys. 2. Rozkłady temperatur w belce dla wybranych chwil czasu.

Rys. 3. Rozkłady wilgoci w belce dla wybranych chwil czasu.
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Rys. 4. Rozkłady naprężeń termicznych w belce dla wybranych chwil czasu.

Rys. 5. Rozkłady naprężeń skurczowych w belce dla wybranych chwil czasu.
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Rys. 6. Rozkłady naprężeń termiczno-skurczowych w belce dla wybranych chwil czasu.

Rys. 7 Rozkłady naprężeń termicznych, skurczowych i termiczno-skurczowych w chwili czasu 12h.
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Rys. 8 Rozkłady naprężeń termicznych, skurczowych i termiczno-skurczowych w chwili czasu 60h.

Naprężenia skurczowe mogą wywołać przypowierzchniowe zarysowanie
konstrukcji żelbetowych, o ile nie zastosowano odpowiedniego zbrojenia
przeciwskurczowego i dylatacji. W przypadku intensywnego procesu wysychania oraz
słabego betonu mogą powstać zarysowania sięgające na głębokość około 12cm (z każdej ze
stron). Pierwsze zarysowanie pojawia się bardzo szybko, najczęściej do 10 godzin od
momentu rozpoczęcia intensywnego wysychania.
W przypadku występowania zamocowania osiowego (więzów zewnętrznych) skurcz
jako obciążenie typu ‘kinematycznego’ prowadzi do ‘wskrośnego’ zarysowania konstrukcji
w okresie 1-2 miesięcy.
W przypadku konstrukcji żelbetowych nie osłoniętych termicznymi izolacjami,
naprężenia termiczne wywołują zarysowania najczęściej po 10-tej godzinie od momentu
rozpoczęcia oddziaływania pola temperatur środowiskowych, kiedy przyrost temperatury
słonecznej jest już znaczny. Zarysowania te mogą pojawić się zarówno w części
wewnętrznej konstrukcji (w godzinach południowych) oraz na powierzchni (w godzinach
wieczornych i nocnych). Stwierdzony fakt możliwości występowania znakozmiennych
wartości naprężeń, zarówno w strefach wewnętrznych jak i zewnętrznych rozpatrywanych
elementów żelbetowych, może powodować zarysowanie tych stref w wyniku ich zmęczenia
po dostatecznej liczbie cykli zmian tych naprężeń. Wówczas zarysowanie może nastąpić
dopiero po dłuższym okresie eksploatacji konstrukcji. Niewątpliwie pewnego rodzaju
zabezpieczeniem przed możliwością powstania opisywanego zarysowania, może być
zastosowanie w konstrukcjach żelbetowych betonu o podwyższonej jakości.
Przeprowadzone analizy belek i płyt wolnopodpartych wykazały, że naprężenia
rozciągające, a dalej zarysowania, mogą powstać od samego nieliniowego rozkładu
temperatury i wilgotności oraz od więzów wewnętrznych (dla skurczu). Powstałe
zarysowania w przypadkach intensywnego wysychania lub oddziaływania temperatur
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pochodzenia klimatycznego, czy też technologicznego mogą powodować poważne
uszkodzenia konstrukcji i stwarzać zagrożenia dla jej nośności, szczególnie w przypadku
połączenia z obciążeniem statycznym. Dodatkowo więzy zewnętrzne powiększają wartości
tych naprężeń.
Naprężeń skurczowo-termicznych nie można też otrzymać przez zwykłą sumę
naprężeń skurczowych i termicznych, bez względu czy przyjmiemy liniowo-sprężysty
model materiału czy też model z pękaniem. Rzeczywiste rozkłady tych naprężeń można
otrzymać stosując metody numeryczne, takie jak na przykład wykorzystane w tym
referacie i przy równoczesnym założeniu działania odkształceń skurczowych i
termicznych. W wyniku przeprowadzonych analiz termiczno-skurczowych zauważono, iż
naprężenia skurczowe, które zazwyczaj są ściskające w środkowej części przekroju
konstrukcji, zmniejszają naprężenia rozciągające pochodzące od temperatury na tyle, że
nie dochodzi do zarysowania w tej części przekroju. Niestety, łączne działanie skurczu i
temperatury pochodzenia środowiskowego zwiększa w godzinach wieczornych i nocnych
przypowierzchniowe naprężenia rozciągające pochodzące od samej temperatury. Prowadzi
to do zarysowania lub powiększania się rozwartości rys w tych godzinach.
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURE AND MOISTURE ON
THE STRESS STATE IN RC STRUCTURES
Abstract: Changes of the environmental temperature and moisture cause the stress state in
concrete structures. Though it is not a primary load, it can, however, cause cracks and affect
structure durability. In the paper the accurate method of the analysis of shrinkage and
thermal stresses in the RC structures is presented.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 031 14 fin. przez KBN.
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ODKSZTAŁCENIA KRATOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ
SUWNICY PÓŁBRAMOWEJ WYWOŁANE INSOLACJĄ
Streszczenie: W trakcie remontu konstrukcji suwnicy półbramowej o rozpiętości podpór
L = 71,74 m z żurawiem obrotowym o udźwigu 7,5 t przewidziano wymianę zużytych
elementów pasa górnego kratownic. Przyjęta technologia naprawy powodowała czasowe
znaczne zmniejszenie wskaźnika wytrzymałości konstrukcji. W obawie przed ewentualnymi
perturbacjami przewidziano ciągłą kontrolę ugięcia konstrukcji. W tym celu zainstalowano
specjalne urządzenie pomiarowe, które w dni słoneczne wykazywało przemieszczenia
pionowe ku górze. Analiza tych odkształceń wywołanych nasłonecznieniem jest tematem
referatu.

1. Wprowadzenie
Niekiedy stan techniczny i bezpieczeństwo obiektów budowlanych może zależeć od
zachowania określonych odchyłek geometrycznych ich elementów konstrukcyjnych
w czasie wykonawstwa i eksploatacji. W odniesieniu do stalowych konstrukcji
budowlanych wymagania w tym zakresie reguluje norma PN-B-06200: 1997 [1], a w
odniesieniu do mostów stalowych norma PN-77/S-10050 [2]. Podstawowym sposobem
określającym geometrię budowli są geodezyjne pomiary odkształceń. W zależności od
zastosowanej metody i technologii pozwalają one na wyznaczenie punktów kontrolnych z
dokładnością od  0,01 do  1,0 mm. Pod wpływem zmiennych warunków
środowiskowych niekiedy obiekty mogą ulegać czasowym deformacjom, których nie
uwzględnienie przy interpretacji wyników geodezyjnych pomiarów odkształceń może
prowadzić do fałszywych wniosków.
W referacie przedstawiono wpływ warunków technicznych wywołanych nasłonecznieniem
na wyniki pomiarów sprężystych przemieszczeń pionowych konstrukcji pewnej suwnicy
półbramowej. Pomierzone wartości przemieszczeń w trakcie badań in situ porównano
z przemieszczeniami określonymi na drodze teoretycznej.
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Rys. 1. Widok ogólny suwnicy półbramowej o konstrukcji kratowej

Rys. 2. Schemat suwnicy półbramowej i jej geometria

2. Przedmiot badań i ich wyniki
Jedno z nabrzeży obsługiwane jest przez suwnice półbramowe o konstrukcji
kratowej poruszające się po torach z prędkością 10 m/min - rys. 1 i 2. Suwnice te ze
względu na swe duże wymiary nazywamy często mostami przeładunkowymi. Konstrukcje
o rozpiętości osiowej podpór L = 71,47 m mają wymiary przedstawione na rys. 2, a
całkowite ich masy wynoszą 405 ton. Na każdym moście zamontowany jest żuraw ze
stałym wysięgnikiem o udźwigu Q = 7,5 tony. Rozstaw toru żurawia wynosi 6,0 m, a
rozstaw osi jego kół 5,0 m. Żuraw o masie 63 tony porusza się po moście z prędkością 100
m/min, a prędkość jego obrotu wynosi 1,5 obr/min przy prędkości podnoszenia 60 m/min.
Po 40 latach eksploatacji jedna z suwnic wymagała przeprowadzenia kapitalnego
remontu, który omówiono w referacie [3]. Między innymi przewidziano w pasie górnym
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kratownic, na odcinku środkowym o długości około 40,0 m, wymianę popękanych
kątowników zewnętrznych 150x100x14 mm i blachy podszynowej o przekroju 550x12 mm
- rys. 3. Powodowało to osłabienie przekroju tego pasa o 45,4 %. Tak znaczne
zmniejszenie sztywności pasów budziło obawy odnośnie powstania znacznych trwałych
odkształceń pionowych, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji.
Postanowiono prowadzenie ciągłego monitoringu ugięcia pionowego konstrukcji. W tym
celu wykonano i zamontowano urządzenie pomiarowe wykazujące ugięcie 10-krotnie
zwielokrotnione - rys. 4. Wyzerowanie urządzenia dokonano przy temperaturze powietrza
+14 oC i przy ustawionym, na cały okres remontu, żurawiu na końcu mostu od strony
odwodnej, nad podporą stałą. W trakcie 7-dmio tygodniowych prac remontowych
mierzone ugięcie zmieniało się w zależności od dobowych zmian temperatury powietrza
oraz postępu prac naprawczych związanych z osłabieniem sztywności konstrukcji.

Rys. 3. Przekrój poprzeczny pasów kratownicy mostu przeładunkowego: a) pas górny, b) pas dolny

Rys. 4. Urządzenie pomiarowe ugięcia kratownicy
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Ostatecznie stwierdzono trwałe ugięcie konstrukcji suwnicy półbramowej o wartości
21,5 mm. Natomiast największe ugięcie sprężyste wywołane insolacją o wartości 5,5 mm
stwierdzono w czwartym dniu remontu, gdy trwały prace przygotowawcze i nie był jeszcze
osłabiony przekrój pasa górnego kratownicy. Omówienie tego odkształcenia
przeprowadzono w punkcie 3 referatu. Po zakończeniu prac remontowych mostu
pomierzono również ugięcie sprężyste konstrukcji suwnicy półbramowej obciążonej
żurawiem o masie 63,0 tony. Pomierzona wartość tego ugięcia wyniosła 16,0 mm i była
około 25 % mniejsza od ugięcia obliczonego f = 20,7 mm.

3. Analiza odkształceń termicznych
Największa pomierzona wartość przemieszczenia pionowego wywołanego
odkształceniem termicznym wynosiła -5,5 mm, przy temperaturze powietrza 31 oC
(temperatura w słońcu 34 o C). Pomiar ten dokonano w pierwszych dniach prac
remontowych. W celu pełnej analizy tego zagadnienia pomierzono temperaturę blach pasa
górnego i dolnego kratownicy za pomocą termometru cyfrowego model YF-160 A (o
rozdzielczości 0,1 oC) i sondy pomiarowej typ TP-04. Temperatura pasa dolnego wynosiła
t1 '  28 oC , a pasa górnego od strony nasłonecznionej 38 oC i od strony cienia 28 o C , co
oznacza, że można założyć t 2 '  (38  28) 0,5  33 o C .

Rys. 5. Przemieszczenie punktu

Pit

spowodowane nierównomiernym nagrzaniem ustroju nośnego
mostu wg [4]
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Pomijając w obliczeniach zjawisko wpływu tarcia na łożyskach i zakładając, w
chwili zerowania miernika, jednakową temperaturę pasa dolnego i górnego
t1  t 2  13 o C (o 1 oC mniej od temperatury powietrza) przyrosty temperatury i długości
wynoszą:
t1  t1 't1  15

o

t 2  t2 't2  20
t '  t 2  t1  5

C - przyrost temperatury pasa dolnego,
o

C - przyrost temperatury pasa górnego,
o

C - różnica przyrostu temperatury na krawędziach kratownicy,

t śr  0,5 ( t1  t 2 )  17,5

o

C - średni przyrost temperatur w osi konstrukcji,

 g   t 2   17,153 mm - przyrost długości górnego pasa,

 śr   tśr   15,009 mm - przyrost długości osi konstrukcji,
 d   t1   12,865 mm - przyrost długości dolnego pasa,

gdzie:   71470 mm - rozpiętość osiowa kratownicy,
h = 6000 mm - wysokość kratownicy,
  12  106 1 / o C - współczynnik rozszerzalności termicznej.
Wykorzystując zależności wg [4], kąt środkowy krzywizny wynosi (rys. 5):
 

 t ' (   śr )
 0,00071485 rad
h

(1)

Długości krzywizn oraz promienie łuków odkształconej konstrukcji wynoszą:
- w osi konstrukcji
 śr     śr  71485,009 mm ,

R śr 

 śr
 100 000 000 mm


Rd 

d
 99 997 001 mm


Rd 

d
 100 003 000 mm


- dolnego pasa
 d     d  71482,865 mm ,

- górnego pasa
 g     g  71487,153 mm
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Kąt środkowy wyznaczono z zależności (rys. 5a):
 i  

 i   i śr
   śr

(2)

Dla punktu Pi leżącego na pasie górnym w połowie rozpiętości konstrukcji wzory wg [4]
ulegają uproszczeniu i przemieszczenia wyznaczamy z poniższych zależności:
- kąt środkowy
i  0,5   0,00035742 rad

(3)

- przemieszczenie pionowe

 

 h  5,38 mm
ui  Rg cos 
  i   Rd cos
2
2



(4)

- przemieszczenie poziome przy założeniu warunku stałości położenia jednej podpory
 i '  ( Rg  h) sin

 
  5,93 mm
2
2

(5)

Przemieszczenie poziome górnej krawędzi konstrukcji dla  i  0 (rys. 5a) wyznaczamy
z zależności:

 g '  h sin


 2,14 mm
2

(6)

Przemieszczenie poziome podpory przesuwnej jest równe:
 p  2 Rd sin


   11,85 mm
2

(7)

4. Podsumowanie
 Przedstawione wyniki badań in situ odkształceń kratowej konstrukcji suwnicy
półbramowej obrazują jaki wpływ na pomiar odkształceń mogą mieć warunki
termiczne środowiska pomiarowego wywołane insolacją.
 Obliczone przemieszczenie pionowe konstrukcji mostu przeładunkowego wywołane
odkształceniem termicznym o wartości ui = 5,38 mm jest zadziwiająco zgodne z
wartością przemieszczenia pomierzonego u = 5,5 mm. Zdaniem autorów jest to rezultat
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częściowego przypadku oraz zastosowania do pomiarów ugięcia miernika o dużym
„przełożeniu wielkości odkształceń” co umożliwiło precyzyjne ich oszacowanie.
 Wykonane pomiary temperatury powierzchni nasłonecznionych i zacienionych
wykazały różnicę temperatury 10  12 oC. Przyjmowana w literaturze przedmiotowej
[4, 5] różnica temperatury o wartości 20 oC wydaje się zawyżona.
 Słuszne wydają się przepisy normy PN-79/B-03204 [6], która zaleca w przypadku
możliwości nierównomiernego nagrzania konstrukcji przyjmować różnicę temperatur
t k  15 o C i liniowy spadek temperatury.
 W wypadku wykonywania badań w dni słoneczne i upalne nieuwzględnienie
odkształceń termicznych może spowodować błędną interpretację wyznaczonych
wielkości ugięć, a tym samym błędną ocenę stanu technicznego poddanej badaniom
konstrukcji [7].
Istotne znaczenie ma to między innymi w trakcie prac rektyfikacyjnych jezdni
podsuwnicowych na estakadach [8, 9] oraz przy próbnych obciążeniach zmontowanej
konstrukcji [2]. Przykładowo, dla przedstawionej konstrukcji mostu przeładunkowego
maksymalna normowa wartość ugięcia trwałego w trakcie próbnego obciążenia nie
powinna przekraczać wartości 1/4000 rozpiętości, tj. = 17,8 mm. Ugięcie to stanowi
jedynie 3,2 krotną wartość przemieszczenia pomierzonego wywołanego
nasłonecznieniem.
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DEFORMATIONS OF THE SEMI-GANTRY CRANE STEEL LATTICE
STRUCTURE CAUSED BY INSOLATION

Abstract: During the repair of a semi-gantry crane, with the span of L = 71,74 m and the
swing jib of 7,5 t capacity, it was decided to replace some worm elements of the lattice top
chord. The repair technology that was employed caused a significant temporary decrease of
the structure sectional modulus. For fear of possible perturbations, a continuous checking on
the deflection of the construction was planned. In order to attain it a special gauge had been
installed which indicated that during sunny days the structure had tendency to deform
upwards. The analysis of those deformations which were caused by insolation is a subject of
this paper.
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WPŁYW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
I EKSPLOATACYJNYCH NA TEMPERATURĘ
W PRZESTRZENI WENTYLOWANEJ KOMINA
WIELOPRZEWODOWEGO
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury w przestrzeni
wentylowanej komina wieloprzewodowego o wysokości 250 m. Wyniki badań pochodzą
z okresu około jednego roku, dla zróżnicowanych warunków meteorologicznych
i eksploatacyjnych. Na tej podstawie zaproponowano empiryczną zależność pomiędzy
temperaturą otoczenia a temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej. Otrzymane
wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do obliczeń obciążeń konstrukcji komina
temperaturą oraz do oceny warunków pracy w przestrzeni wentylowanej.

1. Wprowadzenie
Okresowe zmiany wartości parametrów meteorologicznych oraz zmiany ilości
i temperatury odprowadzanych spalin wpływają na temperaturę powietrza w przestrzeni
pomiędzy zewnętrzną powierzchnią przewodów a wewnętrzną powierzchnią trzona
zewnętrznego, nazywanej również przestrzenią wentylowaną. Wahania temperatury
powietrza w przestrzeni wentylowanej łącznie ze zmianami wartości parametrów
meteorologicznych wywołują zmiany temperatury płaszcza komina, określane jako
obciążenie temperaturą. Znajomość wpływu czynników meteorologicznych oraz
eksploatacyjnych na temperaturę powietrza w przestrzeni wentylowanej może również być
pomocna do oceny warunków prac remontowych i konserwacyjnych w przestrzeni
wentylowanej w trakcie eksploatacji komina, czy też warunków eksploatacji aparatury
pomiarowo - kontrolnej. Dostępne analizy i wyniki badań kominów przemysłowych
w zakresie wpływów termicznych dotyczyły głównie kominów jednoprzewodowych [1],
[2]. Natomiast opublikowano niewiele prac dotyczących kominów wieloprzewodowych.
Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu czynników eksploatacyjnych i zewnętrznych
na zmiany temperatury w przestrzeni wentylowanej żelbetowego komina
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wieloprzewodowego przeznaczonego do odprowadzania spalin z kotłów energetycznych
opalanych węglem kamiennym. Zamieszczono wyniki pomiarów temperatury powietrza
w przestrzeni wentylowanej z okresu 1 roku, dla różnej liczby włączonych przewodów (do
czterech jednocześnie). Na tej podstawie zaproponowano zależność empiryczną pomiędzy
temperaturą otoczenia a temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej komina
w wybranych poziomach.

2. Opis badanego obiektu
Pomiary przeprowadzono w przestrzeni wentylowanej sześcioprzewodowego
komina żelbetowego o wys. 250 m, przeznaczonego do odprowadzania spalin z kotłów
elektrowni opalanej węglem kamiennym [3].
Konstrukcja komina składa się z dwóch współosiowych, cylindrycznych trzonów
żelbetowych połączonych ze stożkowymi cokołami opartymi na płycie fundamentowej
o średnicy 50 m. Na trzonach spoczywają stalowe stropy nośne podtrzymujące
dziesięciometrowe segmenty przewodów spalinowych, o średnicy wewnętrznej 6 m.

Rys.1. Lokalizacja czujników temperatury w przestrzeni wentylowanej komina

Średnice zewnętrzne trzonów żelbetowych wynoszą odpowiednio 24 m i 7 m. Część
cylindryczna trzona zewnętrznego ma grubość od 0,5 m przy podstawie do 0,25 m
u wierzchołka, przyjmując dwie wartości pośrednie: 0,40 m i 0,35 m. Przewody spalinowe
wykonane są z cegły kominowej o grubości 0,15 m i są ocieplone warstwą wełny
mineralnej o grubości 0,08 m, osłoniętej od zewnątrz płaszczem z blachy stalowej.
W trakcie modernizacji komina w czterech przewodach ceramicznych umieszczono
przewody stalowe o średnicy 4,5 m (Rys.1) (temperatura spalin ok. 900C, prędkość
przepływu 3234 m/s). Przestrzeń pomiędzy przewodami a powierzchnią trzonów jest
wentylowana w sposób naturalny i jest dostępna dla ludzi.
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3. Program badań
Program badań został ustalony na podstawie doświadczeń zdobytych w czasie
realizacji tematów badawczych o podobnej tematyce dotyczących chłodni kominowych [4].
Na tej podstawie do zbioru czynników badanych [5] zaliczono temperaturę powietrza
atmosferycznego (Ta). Czynniki meteorologiczne, takie jak kierunek wiatru (Wd), prędkość
wiatru (Wv) oraz natężenie promieniowania słonecznego bezpośredniego (Idir) zaliczono do
czynników zakłócających. Jako czynnik wynikowy przyjęto zbiór wartości temperatury
w wybranych punktach przestrzeni wentylowanej komina. Tak otrzymany zbiór wartości
przeszukiwano w celu wyznaczenia ekstremalnych wartości temperatury w przestrzeni
wentylowanej (Twextr). W badaniach wykorzystano czujniki pomiarowe umieszczone
w przestrzeni wentylowanej w poziomach + 93.75 m (1 szt), + 141.25 m (14 szt), + 186.25
m (1 szt), + 211.25 m (1 szt), + 239.00 m (1 szt), + 241.25 m (2 szt).
Temperaturę powietrza atmosferycznego mierzono w poz. +90m i +170m, w odległości ok.
10 cm od zewnętrznej powierzchni trzona.

4. Aparatura pomiarowa
Do pomiaru temperatury w przestrzeni wentylowanej oraz do pomiaru temperatury
powietrza atmosferycznego użyto termistorów [6] o dokładności pomiaru  0.20C. Odczyty
rejestrowano za pomocą rejestratorów, współpracujących z komputerem przenośnym.
Otrzymane dane przetwarzano za pomocą oprogramowania własnego.

5. Wyniki pomiarów
Prezentowane wyniki pomiarów temperatury w przestrzeni wentylowanej pochodzą
z okresu ok. 1 roku. Odczyty były wykonywane w odstępach czasu od 30 do 60 minut. Na
rys.2 pokazano przebieg temperatury powietrza atmosferycznego (Ta) w analizowanym
okresie czasu (361 dni), dla godziny 16:30 (o tej porze dnia występują maksymalne dobowe
wartości temperatur). Z kolei na rys.3 pokazano zmiany temperatury powietrza
w przestrzeni pomiędzy przewodem stalowym komina o średnicy 4.5 m a wewnętrzną
powierzchnią pierwotnej obudowy ceramicznej o średnicy 6 m, dla jednego z przewodów.
Maksymalna zarejestrowana temperatura w przestrzeni wentylowanej w badanym
okresie 1 roku wyniosła +510C (poz. +240 m). W okresie zimowym w tym samym punkcie
zarejestrowano minimalną wartość równą +8.50C.
W następnej kolejności odczyty temperatury w wybranych punktach przestrzeni
wentylowanej Twi (i = 1,n, n - liczba odczytów temperatury w przestrzeni wentylowanej)
porównano z odpowiadającymi im wartościami temperatury otoczenia Tai. W tym okresie
czasu liczba równocześnie czynnych przewodów spalinowych zmieniała się losowo
w zakresie od 1 do 4
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Rys.2. Temperatura powietrza atmosferycznego Ta pomierzona w poz. 170 m w okresie ok. 1 roku
(godz. 16:30)

Rys.3. Wartości temperatury powietrza w przestrzeni pomiędzy powierzchnią zewnętrzną przewodów
stalowych 4.5 m a wewnętrzną powierzchnią obudowy
ceramicznej 6 m w okresie ok. 1 roku (godz. 16:30)
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Otrzymane w ten sposób zbiory wartości (Twi, Tai) aproksymowano przyjmując
w pierwszym przybliżeniu model liniowy [7], prognozując wartość losowej zmiennej Tw
w zależności od zmieniających się wartości Ta, wg zależności




T w     Ta ,


(1)



gdzie  ,  - estymatory otrzymane metodą minimalizacji wartości wyrażenia
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2
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gdzie
Ta - średnia wartość temperatury otoczenia,
Tw - średnia wartość temperatury w rozpatrywanym punkcie przestrzeni
wentylowanej.

Na tej podstawie dla każdej grupy odczytów wyznaczono estymator wariancji 2
2

s

 

1 n
 Twi     Tai  ,
n  2 i 1



(4)

oraz współczynnik korelacji [7]
rx, y 

s x2, y
s x2 s 2y

(5)
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Rys.4. Związek pomiędzy temperaturą otoczenia Ta a temperaturą w przestrzeni wentylowanej Tw
w poz. +140 m (okres ok. 1 roku)

Rys.5. Związek pomiędzy temperaturą otoczenia Ta a temperaturą w przestrzeni wentylowanej Tw
w poz. +240 m (okres ok. 1 roku)
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Na rys. 4 i 5 pokazano punkty wyznaczone wartościami temperatury otoczenia Tai
oraz odpowiadającymi im wartościami temperatury w przestrzeni wentylowanej Twi w
punktach pomiarowych w poz. 140 i 240 m. Pokazany zbiór punktów aproksymowano
funkcją (1) oraz przeprowadzono analizę statystyczną zgodnie z zależnościami (4 - 5). W
poz. 140 m otrzymano wartość współczynnika korelacji równą 0.93, natomiast w poz.
240 m 0.77. Mniejsza wartość współczynnika korelacji pomiędzy temperaturą otoczenia
a temperaturą w przestrzeni wentylowanej w poz. 240 m wynika głównie z większego
wpływu czynników zakłócających (kierunek i prędkość wiatru) w poz. 240, poprzez otwory
wentylacyjne. Bardziej czytelnej oceny warunków termicznych w przestrzeni wentylowanej
można dokonać również poprzez analizę względnej częstości występowania wartości
temperatur w określonych przedziałach wartości, wg. następującej zależności
n

C j    wij  / n 100 [%]
 i 1 

(6)

gdzie
n – liczba pomierzonych wartości
wij – sprowadzona do typu całkowitego (0 lub 1) wartość wyrażenia logicznego
Tj <= Ti < Tj+1,
gdzie
Ti – pomierzone wartości temperatury
Tj, Tj+1 – granice j – tego przedziału wartości temperatury

Na rys. 6 pokazano względne częstości występowania wartości temperatur
w przedziałach wartości co 1 degC, zaobserwowane w okresie ok. 1 roku w poz. 240 m.
Dane te wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia uciążliwych dla ludzi wartości
temperatur na najwyższych poziomach komina.

Rys.6. Względne częstości występowania wartości temperatur w przedziałach co 1 degC,
zaobserwowane w okresie ok. 1 roku w poz. 240 m
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6. Podsumowanie
Pomiary temperatury w wybranych punktach przestrzeni wentylowanej komina
wykazały, że możliwe jest wystarczająco dokładne określenie warunków termicznych
w przestrzeni wentylowanej na podstawie pomiaru temperatury otoczenia. Największe
wartości temperatury występują w najwyższych poziomach komina (poz. 240 m), jednak
wyniki przeprowadzonej dla tych punktów analizy statystycznej sugerują znacznie większy
wpływ czynników zakłócających (m.in. dodatkowe przewietrzanie przez otwory
wentylacyjne w poz. 240 m).
Otrzymane wyniki mogą służyć do wyznaczania obciążenia temperaturą konstrukcji
oraz do określenia warunków termicznych w przestrzeni wentylowanej w razie
konieczności prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych w czasie eksploatacji
komina.
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF TEMPERATURE DISTRIBUTION IN THE
VENTILATED SPACE OF THE REINFORCED CONCRETE MULTI - FLUE
CHIMNEY
Abstract: Results of temperature measurements in the ventilated space of the 250m high
multi - flue chimney are presented. The results obtained during a one - year long measurement
period are analysed for various meteorological and operational conditions. The obtained data
is used for evaluation of empirical relation between the ambient air temperature and the air
temperature in the ventilated space. The obtained results can be used for calculation of the
temperature load of the chimney structure and also for assessment of thermal conditions of
maintenance works.

140

SESJA III

AKUSTYKA - WPŁYWY
AKUSTYCZNE NA LUDZI

III Ogólnopolskie Sympozjum

Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Janusz Bohatkiewicz*

PROBLEMY PROGNOZOWANIA HAŁASU
W OTOCZENIU SKRZYŻOWAŃ
Streszczenie: W referacie podano podstawowe informacje związane z problemami
prognozowania hałasu drogowego w otoczeniu skrzyżowań. Na początku referatu podano
opis czynników ruchowych mających decydujący wpływ na kształtowanie poziomu hałasu,
następnie przedstawiono rys historyczny i aktualny stan prac nad rozwojem metod
prognozowania hałasu dla otoczenia skrzyżowań, a na końcu przedstawiono możliwości
ograniczenia poziomu hałasu na drodze zmian emisji w okresie najbliższych 15 lat.

1. Wprowadzenie
Skrzyżowania drogowe są elementami sieci drogowych w miastach, w otoczeniu
których następuje zwiększenie poziomu hałasu. O zwiększeniu tym decyduje kilka
czynników, które w większości metod prognozowania nie są uwzględniane. Zwykle
w metodach tych stosowane są współczynniki korygujące, które uwzględniają jedynie sam
fakt istnienia skrzyżowania. Tymczasem badania ruchu i hałasu wykazują, że istnieje kilka
czynników związanych z ruchem drogowym, które powodują wzrost poziomu hałasu na
skrzyżowaniach. Pominięcie tych czynników podczas prognozy może prowadzić do
znaczących błędów. Innym ważnym elementem w prognozowaniu hałasu jest znajomość
możliwych zmian emisji poziomu dźwięku na przestrzeni najbliższych lat.

2. Czynniki wpływające na hałas w otoczeniu skrzyżowań
Niewielka precyzja stosowanych dotychczas metod prognozowania hałasu
w otoczeniu skrzyżowań sprawiła, że konieczne było poszukiwanie czynników mających
wpływ na klimat akustyczny otoczenia skrzyżowań. Wykonane badania empiryczne [1]
umożliwiły określenie podstawowych czynników wpływających na poziom dźwięku
*
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reprezentowany przede wszystkim przez poziom równoważny dźwięku (LAeq)
i (w niektórych przypadkach) maksymalny krótkotrwały poziom dźwięku (LAmax). Badania
umożliwiające poznanie wpływu różnych czynników obejmowały:
 podstawowe parametry ruchu, takie jak: natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich
w potoku ruchu, prędkość potoku ruchu,
 mierniki warunków ruchu, takie jak: liczba pojazdów zatrzymanych, sumaryczne straty
czasu, średnie straty czasu na pojazd, stopień obciążenia.
Badaniami objęto skrzyżowania z i bez sygnalizacji świetlnej; gdzie dominującym
rodzajem ruchu jest ruch przerywany. W trakcie wykonywania badań wykonywano
równoległe, synchroniczne pomiary ruchu i poziomu dźwięku.
W wyniku opracowania i analizy materiału pomiarowego, uzyskano podstawowe
parametry ruchu oraz mierniki warunków ruchu opisywane powyżej. Otrzymane w ten
sposób dane charakteryzują się dużą dokładnością, ale ich uzyskanie związane było ze
znaczną pracochłonnością. Najbardziej czasochłonnym zajęciem w trakcie przygotowania
danych była obserwacja pojazdów i kodowanie charakterystycznych zdarzeń.
Podstawowym rodzajem analizy jaki przeprowadzono w celu identyfikacji czynników
wpływających na poziom hałasu była analiza korelacji [1,2,3,4]. Uzyskane wartości
współczynników korelacji wskazały na to, że oprócz podstawowych parametrów ruchu
(natężenie ruchu pojazdów ciężkich, średnia prędkość), istotny wpływ na kształtowanie
poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań mają także średnie straty czasu na pojazd zatrzymany.
W niektórych przypadkach można było zauważyć, że wpływ tego parametru jest nawet
silniejszy od podstawowych parametrów ruchu (natężenia ruchu, udziału pojazdów ciężkich).
Duży wpływ na kształtowanie poziomu hałasu w sąsiedztwie skrzyżowań wykazały także inne
mierniki warunków ruchu takie jak: liczba pojazdów zatrzymanych na wlocie skrzyżowania,
wskaźnik zatrzymań, stopień obciążenia pasa ruchu.
Na podstawie opisanych powyżej analiz korelacji poszukiwano zależności pomiędzy
parametrami ruchu oraz miernikami warunków ruchu i równoważnym poziomem
dźwięku. Dodatkowo wykonano badania symulacyjne [5,6].
Związki otrzymane na podstawie badań empirycznych zostały potwierdzone
badaniami symulacyjnymi. Badania prostych związków dla pojedynczych parametrów lub
mierników ruchu wskazywały na istnienie przeciętnej siły zależności. Dopiero analiza
regresji nieliniowej, w której uwzględniono kilka parametrów ruchowych, a w tym
natężenie ruchu, prędkość potoku, udział pojazdów ciężkich oraz co najmniej jeden
miernik warunków ruchu umożliwiły wyprowadzenie bardziej złożonych zależności przy
np. uwzględnieniu średnich strat czasu na pojazd (d):
L Aeq  10.45  log Q  10.32  log v  0.13  p c  0.00086  d 2  0.15  d  57.5
S

dla: N = 531, R = 0.985, SE = 0.7 dB
gdzie:
 Q – natężenie ruchu pojazdów [P/h],
 v – średnia prędkość pojazdów [km/h],
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 pc – procentowy udział pojazdów ciężkich [%],
 d – średnia strata czasu na pojazd [s/P].

3. Metody prognozowania hałasu na skrzyżowaniach – błędy prognoz
Pierwsze modele hałasu drogowego, które podobnie jak opracowywane obecnie były
sprzężone z modelami ruchu, zostały stworzone w połowie lat sześćdziesiątych. Jednym
z pierwszych modeli analitycznych dla odcinków dróg, który stał się podstawą dalszych
metod prognozowania hałasu drogowego był model Johnsona i Saundersa [7,8,9].
W chwili obecnej, w większości przypadków do prognozowania poziomu hałasu
w obszarach miejskich wykorzystuje się metody opracowane dla odcinków dróg, na
których zachodzi swobodny przepływ pojazdów. Ten typ ruchu nie powoduje większych
zmian (wahań) prędkości, a w przypadku, jeżeli te zmiany występują, to następują one w
łagodny sposób. Swobodny przejazd powoduje generowanie przez pojazdy zmiennego w
czasie poziomu hałasu, który zależy od kilku znanych czynników takich jak: całkowite
natężenie ruchu, udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu, prędkość (chwilowa) ruchu,
stan nawierzchni.
Poziom hałasu od ruchu przerywanego, jaki występuje np. na wlotach i wylotach
skrzyżowań również zależy od wyżej wymienionych czynników. Dodatkowe czynniki opisane w
powyższym punkcie, powodujące zmiany poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań związane są
z przyspieszaniem, hamowaniem, postojem z włączonym silnikiem.
Model hałasu Johnsona i Saundersa stał się podstawą pierwszych metod
prognozowania hałasu, metody amerykańskiej Kurza [9] i brytyjskiej [8]. Badania emisji
poziomu dźwięku i dalsze analizy zostały wykonane dla tych wyselekcjonowanych grup
pojazdów. Badania empiryczne i pierwsze zależności regresyjne pozwoliły na stworzenie
prostej metody prognozowania poziomu dźwięku w warunkach ruchu swobodnego.
W obydwu metodach nie uwzględniono zjawiska hałasu od ruchu przerywanego.
W metodzie [8] zaleca się obliczanie poziomu hałasu dla skrzyżowań (bez względu
na sposób sterowania) jak dla odcinka drogi. Każdy z wlotów należy uwzględnić w
obliczeniach jako oddzielny odcinek jednorodny. Dla każdego z nich należy wykonać
obliczenia emisji i imisji poziomu dźwięku, a następnie zsumować je logarytmicznie. Ten
sposób był i jest nadal powszechnie stosowany. Jedną z podstawowych czynności przy
wykonywaniu tych obliczeń jest precyzyjne określenie poziomego kąta widzenia, pod
którym widoczny był wlot skrzyżowania oraz jego odległość od zadanego punktu odbioru.
Tego typu obliczenia były niewątpliwe obarczone błędem, którego wartość zależała od
sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu. W metodach tych przeważnie nie uwzględnia się
w jakikolwiek sposób wpływu pracy skrzyżowania na poziom hałasu.
Badania niemieckie prowadzone w latach osiemdziesiątych pozwoliły na
wprowadzenie do metody prognozowania poziomu hałasu RLS-90 [10,11], dodatku K
związanego z pracą skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (podobnie w metodzie
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holenderskiej [12]). Wartość tego dodatku wprowadzanego (dodawanego) do imisji
wynikowej w punkcie odbioru (punkt A – rys. 1) przedstawiono w tabl. I. Zasadę
określania punktu imisji (A) oraz punktu emisji (B) oraz odległości (Lk) pomiędzy nimi
przedstawiono na rys. 1.
Przedstawiony powyżej sposób uwzględniania pracy skrzyżowania na pewno
zwiększa dokładność prognozy poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowania. Jednakże
w dodatku tym brak jest jakichkolwiek elementów związanych z ruchem lub jego
warunkami.

B

Lk

40

m

A

70

m

10

0

m

Rys. 1. Określenie odległości od punktu emisji (A) do punktu imisji (B) w metodzie
niemieckiej [11]
Tablica I. Dodatek K do imisji w punkcie odbioru (A) ze względu na obecność
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną [11]
Odległość punktu odbioru od
Wartość dodatku do podstawowego
najbliższego punktu przecięcia się osi
równoważnego poziomu dźwięku
pasów ruchu [m]
K [dB]
(Lk – rys. 1)
3
40
2
40 ÷ 70
1
70 ÷ 100
0
> 100
W metodach krajowych [12] pomimo zaleceń stosowania ich w obszarach miejskich
brak jest elementów związanych ze skrzyżowaniami lub są one uwzględniane jak w
powyżej opisanych metodach, co może stanowić znaczne źródło błędów prognozy. Wzór
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(1) umożliwia oszacowanie dla różnych wartości stopnia obciążenia pasa ruchu (X) na
podstawie przykładowych danych wielkość błędu, jaka może być popełniana w przypadku,
kiedy nie uwzględnia się warunków ruchu podczas obliczeń równoważnego poziomu
dźwięku na przedłużeniu linii zatrzymań.
Jak wynika z obliczeń (rys. 4) wykorzystanie w obliczeniach równoważnego
poziomu dźwięku wzoru jak dla odcinka o swobodnym przepływie ruchu może
doprowadzić do znaczących błędów analizy. Błąd ten może zależeć przede wszystkim od
natężenia ruchu i warunków ruchu panujących na pasie. Dla niskiego stopnia obciążenia
pasa ruchu (X=0.5) wartość tego błędu wynosi od 1.45.9 dB. Dla znacznego stopnia
obciążenia (X=0.7) wartość błędu waha się w granicach 2.46.9 dB, natomiast przy
dużym obciążeniu ruchem (X=0.9) może wystąpić maksymalny błąd z zakresu 4.89.3 dB.

Błąd analizy LAeq [dB]

X=0.5

X=0.7

X=0.9

10
8
6
4
2

v = 35 km/h
pc = 5%

0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Natężenie ruchu Q [P/h]

Rys. 4. Wartość błędu prognozy równoważnego poziomu dźwięku w przypadku
nieuwzględnienia pracy skrzyżowania

4. Prognozy hałasu w okresie perspektywicznym
Ciągła wymiana parku samochodowego na lepszy pod względem emisji poziomu
dźwięku, a także zmieniające się regulacje prawne powodują, że w ocenach związanych
z prognozą poziomu hałasu na najbliższe lata należy uwzględniać współczynniki
korygujące. Badania [1] wykazały, że obniżenie poziomu hałasu w ciągu ostatnich 15 lat
w Polsce od pojazdów lekkich waha się od 0.8÷2.6 dB, natomiast ciężkich 0.9÷5.1 dB
w zależności od prędkości.
Przepisy EC począwszy od 1995 r. założyły wprowadzanie ograniczenia emisji
poziomu dźwięku od pojazdów do 55 dB [14] (pomiar emisji poziomu dźwięku
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w odległości 7.5 m od mikrofonu w czasie normalnego przejazdu pojazdu). W warunkach
polskich poziom emisji dźwięku od pojazdów lekkich wynosi obecnie około 73 dB,
natomiast ciężkich 85 dB – stąd osiągnięcie choćby przybliżonego celu obniżenia emisji do
55 dB w przypadku pojazdów ciężkich jest niemożliwe bez wymiany tego rodzaju parku
samochodowego na nowocześniejszy. W tabl. II przedstawiono za Sandbergiem [14]
sposoby obniżenia emisji poziomu dźwięku w rozbiciu na konkretne czynniki. W chwili
obecnej ograniczenie wartości emisji poziomu dźwięku o 15 dB jest trudne do wyobrażenia
zwłaszcza w warunkach polskich. Dodatkowo proponowane ograniczenia w zakresie pkt.
1 i 4 dotyczą przede wszystkim odcinków dróg ze swobodnym przepływem ruchu.
W ostatniej kolumnie tabl. II podano wartości maksymalnego ograniczenia
poziomu emisji dźwięku, które zdaniem autora są realne do zastosowania w przypadku
skrzyżowań drogowych. W większości przypadków skrzyżowań możliwe jest do
pominięcia wartości obniżenia poziomu dźwięku dla zmian w konstrukcji opony (pkt. 1),
ze względu na to, że utrzymanie prędkości średniej większej od 40 km/h w rejonie
skrzyżowania jest możliwe tylko na wybranych ciągach (np. w przypadku koordynacji
sygnalizacji świetlnej, lub drodze głównej skrzyżowania sterowanego znakami
drogowymi).
Warto zauważyć, że powyższe propozycje obniżenia poziomu emisji dźwięku nie
uwzględniają innych sposobów związanych z drogami: np. kształtowania niwelety, zmian
organizacji ruchu, ograniczania ruchu ciężkiego itp.

5. Wnioski
Wykonane badania empiryczne i symulacyjne oraz przeprowadzone analizy
pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
 Badania i analizy korelacji parametrów i mierników warunków ruchu wskazały, że
oprócz podstawowych parametrów ruchu decydujący wpływ na kształtowanie klimatu
akustycznego w otoczeniu skrzyżowań mają także mierniki warunków ruchu.
 Spośród empirycznie wyznaczonych mierników warunków najsilniejszą zależność
z poziomem dźwięku wykazuje stopień obciążenia i średnia strata czasu na pojazd.
 Obliczanie równoważnego poziomu dźwięku w bezpośrednim sąsiedztwie
skrzyżowania przy użyciu metod przeznaczonych dla odcinków dróg może
doprowadzić do znaczących błędów głównie niedoszacowania faktycznego poziomu
hałasu. Błędy te mogą się wahać od 1.4 dB do 9.3 dB. Takie wartości błędu mogą być
przyczyną znaczących błędów w planowania i projektowaniu sposobów i środków
ochrony przed hałasem w otoczeniu skrzyżowań.
 Zmiany parku samochodowego i inne czynniki związane z nowymi materiałami
i technologiami budowy dróg i pojazdów spowodują zmniejszenie poziomu hałasu
w okresie najbliższych lat. W metodach prognozowania zmiany te należy uwzględniać
w postaci poprawek.
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Tablica II. Możliwości ograniczenia emisji od pojedynczych pojazdów
Wartość obniżenia poziomu
Sposób powodujący obniżenie poziomu emisji
dźwięku A [dB]
dźwięku
Dla odcinków Dla skrzyżowań
dróg – wg [14]
– wg autora
1. Zmiany opony (bieżnika):
2
0
a) wybór pomiędzy różnymi rodzajami opony,
b) zmniejszona szerokość opony,
0
12
c) miękki (specjalny) materiał opony,
0.5
02
d) ulepszony szkielet opony (z punktu widzenia
0.5
02
hałasu),
e) inny wzór bieżnika.
1
0
Razem:
~7
~1*)
2. Zmiany nawierzchni drogowej:
f) wybór pomiędzy różnymi typami nawierzchni,
12
g) asfalt porowaty – po wykonaniu,
48**)
h) asfalt porowaty – w trakcie eksploatacji,
24***)
i) optymalizacja tekstury nawierzchni,
02
j) specjalne utrzymanie nawierzchni – równość,
02
brak kolein.
Razem (dla dłuższych odcinków dróg):
2
Razem (dla wybranych odcinków dróg):
3. Zmiany w konstrukcji pojazdu:
k) lżejsze pojazdy (dotyczy głównie ciężarowych),
l) optymalizowane pod względem hałasu (napęd)
m) ulepszenia w konstrukcji elementów kół,
n) ekranowanie kół pojazdów,
o) techniczne metody ograniczenia prędkości.
Razem:
4. Zmiany w sposobie jazdy:
p) zwiększenie płynności jazdy.
Razem:
Ogółem (dla wybranych odcinków dróg bez
zmian w konstrukcji pojazdów i sposobu jazdy):
Ogółem (dla wybranych odcinków dróg):

4
01
01
01
04
punkt p)
2

0
1
0
0
0
1

2
2

0 (2)
0

11

3

15

5

Ogółem dla skrzyżowań ze prędkoscią > 40km/h:
–
*)
wyłącznie dla prędkości średniej powyżej 40 km/h
**)
tylko dla nowych nawierzchni na początku ich eksploatacji
***)
wartości średnie w trakcie eksploatacji nawierzchni

6
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PROBLEMS OF NOISE FORECASTING IN INTERSECTION SURROUNDING

Abstract: The paper gives fundamental information connected with problems in traffic
noise forecasting in an intersection surrounding. In the first part, description of traffic factors
having influence on prediction of noise level has been is given. Then, some historical outline
is described and actual status of works on methods of traffic noise forecasting is presented.
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MODELOWANIE ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU O DUŻYCH
WYMIARACH W POMIESZCZENIACH PRZEMYSŁOWYCH
Streszczenie: W artykule zaprezentowano próbę rozszerzenia tradycyjnej analizy
właściwości akustycznych pomieszczeń o analizę właściwości akustycznych pomieszczeń
przemysłowych ze złożonymi źródłami dźwięku o dużych wymiarach poprzez modelowanie
tych źródeł jako kombinacji źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.

1. Wprowadzenie
Tradycyjne programy komputerowe do obliczeń rozprzestrzeniania się dźwięku we
wnętrzach są najczęściej przeznaczone do analizy właściwości akustycznych sal
koncertowych, teatralnych, audytoriów itp. Analiza właściwości akustycznych tego typu
pomieszczeń może wykorzystywać modele zastępcze, obejmujące geometrię
pomieszczenia, rozmieszczenie wszechkierunkowych, punktowych źródeł dźwięku oraz
usytuowanie punktów obserwacji. Obliczenia uwzględniające taki model mogą być
skonfrontowane z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów [1, 2, 3]. Symulacja rozkładu
poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach przemysłowych wymaga często
przyjęcia modelu złożonych źródeł dźwięku o dużych wymiarach usytuowanych w
wielkokubaturowych wnętrzach.
W pracy przedstawiono próbę zamodelowania źródeł dźwięku o dużych wymiarach
w dwóch pomieszczeniach przemysłowych: pomieszczeniu wentylatorów oraz hali
przeznaczonej na drukarnię. Rzeczywiste źródła dźwięku przedstawiono jako źródła
punktowe. W przypadku, gdy źródła rzeczywiste miały znaczne wymiary dokonano
podziału tych źródeł na źródła zastępcze o odpowiednim poziomie mocy akustycznej.
Pozwoliło to na zwiększenie zakresu wykorzystania tradycyjnego programu
komputerowego stosowanego do analizy właściwości akustycznych wnętrz o symulację
rozprzestrzeniania się dźwięku w pomieszczeniach przemysłowych ze źródłami dźwięku o
dużych wymiarach.
*
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2. Metoda obliczeniowa
2.1. Poziom mocy akustycznej źródeł
Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu obliczano na podstawie
wyników pomiarów poziomu dźwięku w funkcji częstotliwości w pobliżu źródeł
rzeczywistych. Obliczone poziomy mocy akustycznej źródeł przestrzennych
wykorzystywano w obliczeniach jako źródła punktowe, liniowe oraz powierzchniowe [4].
Źródła liniowe i powierzchniowe modelowano jako złożone ze źródeł punktowych o
odpowiedniej mocy akustycznej.
2.2. Źródła dźwięku
W obliczeniach przyjęto, że każde urządzenie emitujące hałas jest źródłem
punktowym, gdy odległość od środka geometrycznego urządzenia do punktu obserwacji
jest większa od podwojonego największego wymiaru liniowego źródła (wysokość, długość
lub szerokość).
Urządzenia emitujące hałas w analizowanych halach posiadały znaczne wymiary
liniowe oraz złożone geometrycznie kształty (duże zespoły wentylatorów, maszyny
drukarskie). Potraktowano je zatem jako źródła liniowe i powierzchniowe, które
zdefiniowano w sposób następujący:
- źródło liniowe – którego dwa wymiary liniowe względem trzeciego wymiaru są do
pominięcia. Gdy jednocześnie odległość od środka geometrycznego źródła do punktu
obserwacji była większa od podwojonego największego wymiaru liniowego źródła
zastępowano go źródłem punktowym. Gdy warunek ten nie był spełniony wymiar
liniowy źródła dzielono na odcinki o takiej samej długości. Zakładano, że na całej
długości źródło emitowało dźwięk o takim samym poziomie. Poziom mocy akustycznej
źródła cząstkowego (punktowego) przyjmowano z zależności: LWn = LW – 10 log n,
gdzie LW – poziom mocy akustycznej źródła liniowego, n – liczba odcinków, na które
należy podzielić źródła liniowe.
- źródło powierzchniowe – którego jeden wymiar w stosunku do dwu pozostałych można
pominąć. Gdy jednocześnie odległość od środka geometrycznego źródła do punktu
obserwacji była większa od podwojonego wymiaru liniowego pozostałych wymiarów
źródła można go zastąpić źródłem punktowym. Gdy warunek ten nie był spełniony
powierzchnię źródła dzielono na równe części. Poziom mocy akustycznej cząstkowej
zastępczego źródła punktowego przyjmowano z zależności: LWn = LW – 10 log n, gdzie
LW – poziom mocy akustycznej całego źródła powierzchniowego, n – liczba źródeł
cząstkowych.
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2.3. Model obliczeniowy
W obliczeniach wykorzystano zmodyfikowaną metodę promieniową [5], polegającą
na wykonaniu tzw. "testu widoczności", który pozwala wyeliminować przypadki
występowania w reflektogramie prążków reprezentujących te same sekwencje odbić fal
dźwiękowych od ścian (wtórne odbicia powodujące błędy).
Skutecznym sposobem na znalezienie pozornych źródeł dźwięku, o dużym
prawdopodobieństwie istnienia, jest nakreślenie promieni wychodzących ze źródła oraz
znalezienie powierzchni, na które te promienie padają. Utworzony w ten sposób algorytm
sekwencji odbić jest następnie badany, aby stwierdzić, które odbicia, dla danego położenia
odbiornika, należy uwzględnić. Położenie poszczególnych prążków reflektogramu na osi
czasu oraz ich amplitudę wyznacza się przez obliczenie czasu dojścia impulsu od
odpowiednich źródeł pozornych do punktu obserwacji, z uwzględnieniem wpływu
przebytej drogi, pochłaniania dźwięku podczas kolejnych odbić i absorpcji dźwięku.
Skończona liczba użytych promieni powoduje zmniejszenie dokładności
reflektogramu. Aby przy danej liczbie promieni uzyskać efektywną metodę obliczeniową w
algorytmie obliczeń zastosowano metodę "źródeł wtórnych". W metodzie tej za każdym
razem, gdy promień dociera do powierzchni, odbija się od niej, a w punkcie odbicia
wytwarzane jest źródło wtórne. Źródło wtórne posiada pewną energię stosowną do
współczynników pochłaniania dźwięku powierzchni odbijających, przebytej drogi oraz
może mieć pewne opóźnienie w stosunku do źródła pierwotnego.

3. Obliczenia
3.1. Geometria pomieszczeń i materiały
Pomieszczenie wentylatorów o rzucie prostokątnym o wymiarach wewnętrznych
około 98,5m x 8,0m i przekroju o zmiennej wysokości, wynikającym z kształtu przekrycia.
Kubatura wewnętrzna pomieszczenia około 3336m3, całkowita powierzchnia około
3443m2. Pomieszczenie wentylatorów modelowano przez 97 powierzchni, z których 45
było powierzchniami brzegowymi (rys.1a). Przyjęto, że poszczególne powierzchnie są
wykonane z następujących materiałów: podłoga - lastriko, ściany - tynk cementowowapienny, sufit stropodachu - płyty dźwiękochłonne, drzwi - drewniane, okna - podwójnie
szklone.
Pomieszczenie drukarni o rzucie prostokątnym o wymiarach wewnętrznych około
54,5m x 14,5m oraz wysokości 5,9m. Kubatura wewnętrzna pomieszczenia około 4662m3,
całkowita powierzchnia około 3532m2. Pomieszczenie drukarni modelowane przez 313
powierzchni, z których 243 było powierzchniami brzegowymi (rys.1b). Przyjęto, że
poszczególne powierzchnie są wykonane z następujących materiałów: podłoga – płytki
klinkierowe, ściany - tynk cementowo-wapienny, sufit – płyta pilśniowa twarda, drzwi drewniane, okna - pojedynczo szklone.
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a)

b)
Rys. 1. Obliczeniowy model hali wentylatorni (a) oraz hali drukarni (b).

3.2. Źródła dźwięku i odbiorniki
Rozmieszczenie punktów obserwacji narzuca wybór modelu zastępczych źródeł
dźwięku. W poszukiwaniu właściwego modelu rozpatrzono kilka przypadków
modelowania zastępczych źródeł dźwięku. W przypadku hali wentylatorni:
a) w pierwszym przybliżeniu pomijano wymiary liniowe urządzeń i wszystkie
wentylatory, rurociągi dolotowe i wylotowe przyjmowano jako źródła punktowe będące
bezpośrednio źródłami hałasu, ściany i okna jako źródła powierzchniowe będące
wtórnymi źródłami hałasu.
b) w drugim przybliżeniu wszystkie wentylatory przyjmowano jako źródła liniowe będące
bezpośrednio źródłami hałasu, rurociągi dolotowe i wylotowe przyjmowano jako źródła
punktowe będące bezpośrednio źródłami hałasu, ściany i okna jako źródła
powierzchniowe będące wtórnymi źródłami hałasu.
c) w trzecim przybliżeniu wszystkie wentylatory, rurociągi dolotowe i wylotowe
przyjmowano jako źródła powierzchniowe będące bezpośrednio źródłami hałasu,
ściany i okna jako źródła powierzchniowe będące wtórnymi źródłami hałasu.
Pięć punktów odbioru rozmieszczono w przejściach dla obsługi wzdłuż
wentylatorów (rys 2a).
W przypadku hali drukarni:
a) w pierwszym przybliżeniu pomijano wymiary liniowe urządzeń i wszystkie maszyny
drukarskie przyjmowano jako źródła punktowe będące bezpośrednio źródłami hałasu,
ściany i okna jako źródła powierzchniowe będące wtórnymi źródłami hałasu.
b) w drugim przybliżeniu wszystkie maszyny drukarskie przyjmowano jako źródła
liniowe będące bezpośrednio źródłami hałasu, ściany i okna jako źródła
powierzchniowe będące wtórnymi źródłami hałasu.
c) w trzecim przybliżeniu wszystkie maszyny drukarskie przyjmowano jako źródła
powierzchniowe będące bezpośrednio źródłami hałasu, silniki przy dwóch
największych maszynach drukarskich przyjmowano jako źródła punktowe, ściany i
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okna jako źródła powierzchniowe będące wtórnymi źródłami hałasu.
d) w czwartym przybliżeniu wszystkie maszyny drukarskie przyjmowano jako źródła
powierzchniowe będące bezpośrednio źródłami hałasu, silniki przy dwóch
największych maszynach drukarskich przyjmowano również jako źródła
powierzchniowe, ściany i okna jako źródła powierzchniowe będące wtórnymi źródłami
hałasu.
Rzeczywiste źródła hałasu przyjęto w modelach jako liniowe lub powierzchniowe
zastąpione zbiorem źródeł punktowych według zasady podanej w punkcie 2.2.
Siedem punktów odbioru rozmieszczono w okolicach usytuowania obsługi maszyn
drukarskich oraz w pobliżu pomieszczenia kierownictwa (rys 2b).

a)

b)
Rys. 2. Rozmieszczenie punktów odbioru dla hali wentylatorni (a) oraz hali drukarni (b).

3.3. Wyniki symulacji
Obliczenia dla hali wentylatorów wykonano dla trzech wariantów modelowania
źródeł dźwięku. Obliczenia wykonano dla liczby promieni równej 5508, temperatury 20oC,
wilgotności względnej 50%. Przyjęto moduł siatki przestrzennej 1,5m x 1,5m.
Przykładowe wyniki obliczeń przedstawiono na rys.3.
Poziom ciśnienia akustycznego policzony dla poszczególnych punktów odbioru
porównano ze zmierzonymi wartościami poziomu ciśnienia akustycznego. W tablicy I
przedstawiono wynik tych porównań.
Obliczenia dla drukarni wykonano dla czterech wariantów modelowania źródeł
dźwięku. Obliczenia wykonano dla liczby promieni równej 12832, temperatury 20oC,
wilgotności względnej 50%. Przyjęto moduł siatki przestrzennej 2,0m x 2,0m.
Przykładowe wyniki obliczeń przedstawiono na rys.4.
Poziom ciśnienia akustycznego policzony dla poszczególnych punktów odbioru
porównano ze zmierzonymi wartościami poziomu ciśnienia akustycznego. W tablicy II
przedstawiono wynik tych porównań.
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Tablica I. Poziom ciśnienia akustycznego LA [dB] w punktach odbioru
w pomieszczeniu wentylatorni.
Rodzaj
Numer punktu odbioru
zastępczego
1
2
3
4
źródła
Wartości
Punktowe
71,0
74,0
73,8
81,0
obliczone
70,0
72,8
72,4
80,9
Liniowe
69,1
71,2
70,6
80,7
Powierzchniowe
70,0
73,0
73,0
81,0
Wartości zmierzone
Tablica II. Poziom ciśnienia akustycznego LA [dB] w punktach odbioru
w pomieszczeniu drukarni.
Rodzaj
Numer punktu odbioru
zastępczego
2
3
4
5
6
7
źródła
Wartości
Punktowe
81,0
77,2
71,5
75,5
77,6
75,7
obliczone
81,2
77,4
72,0
75,3
77,6
76,5
Liniowe
Powierzchniowe 80,3
78,1
70,6
74,3
76,1
74,8
79,1
76,1
70,3
74,5
76,7
74,8
Pow-punktowe
Wartości zmierzone
80,8
76,8
71,0
75,0
77,1
75,5

5
80,9
80,9
80,8
81,0

8
73,1
72,0
71,0
71,4
72,5

Rys.3. Przykładowy rozkład poziomu ciśnienia akustycznego w hali wentylatorów w przypadku
modelowania źródeł dźwięku jako źródła powierzchniowe (najkorzystniejszy wariant obliczeń).
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Rys.4. Przykładowy rozkład poziomu ciśnienia akustycznego w hali drukarni w przypadku
modelowania źródeł dźwięku jako źródła powierzchniowo-punktowych (najkorzystniejszy wariant
obliczeń).

4. Uwagi końcowe
Zarówno w przypadku pomieszczenia wentylatorów jak i pomieszczenia drukarni
poszukiwano właściwego modelu zastępczych źródeł dźwięku. Uwzględniono przy tym
możliwości traktowania urządzeń, jako źródeł dźwięku punktowych, liniowych i
powierzchniowych. W obliczeniach źródła liniowe i powierzchniowe zastąpiono zbiorem
odpowiednio rozmieszczonych źródeł punktowych, dobierając je w taki sposób, aby
wypadkowa moc tych źródeł odpowiadała mocy urządzeń rzeczywistych. Przeprowadzono
obliczenia dla poszczególnych źródeł zastępczych w pomieszczeniu wentylatorów oraz
pomieszczeniu drukarni. Wyniki obliczeń poziomu ciśnienia akustycznego w obu
pomieszczeniach były najbardziej zbliżone do wyników pomiarów w tych przypadkach,
gdy przyjęte zastępcze modele źródeł dźwięku były pod względem geometrycznym
najbardziej zbliżone do rzeczywistych wymiarów i kształtów korpusu urządzenia i
rozmieszczonych na tym korpusie cząstkowych źródeł np. silników.
Przedstawiona komputerowa analiza pola akustycznego, wykorzystująca metodę
promieniową pozwala przewidzieć poziom dźwięku z odchyleniem rzędu 1,5dB w
pomieszczeniach przemysłowych zawierających urządzenia o dużych wymiarach pod
warunkiem, że przyjmie się właściwie dobrane źródła zastępcze tych urządzeń.
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MODELLING LARGE SOUND SOURCES IN INDUSTRIAL ROOM
Abstract: This paper presents an extension to the traditional room acoustic modelling
methods allowing computer modelling of huge machinery in industrial spaces. The program
allows the modelling of point sources, surface sources and linear sources. Combining these
three types it is possible to model huge machinery.
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SPOSÓB ZMNIEJSZENIA UCIĄŻLIWOŚCI PRACY
KOTŁÓW GAZOWYCH
Streszczenie: Problem uciążliwości pracy kotłów gazowych jest ogólnie znany, wyróżnia się
wysokim poziomem hałasu w zakresie niskich i średnich częstotliwości oraz drgań. Oprócz
pracy kotłów gazowych źródłem drgań i hałasu są urządzenia pomocnicze takie jak
wentylatory, pompy, kanały spalin (komin) itp. Wzrastające wymogi norm i przepisów
zmuszają użytkowników do zmiany tego stanu rzeczy. W większości przypadków producenci
kotłów gazowych troszczą się o dotrzymanie podstawowych parametrów energetycznych
kotła, natomiast propagacja drgań i hałasu jest częściowo lub całkowicie zaniedbana.
Zmniejszenie poziomu hałasu w dolnym paśmie częstotliwości jest zagadnieniem
technicznie trudnym i kosztownym. Na konkretnym przykładzie ciepłowni gazowej
umiejscowionej w centrum średniej wielkości miasta przedstawione zostaną wprowadzone
zmiany oraz uzyskane zmniejszenie poziomu hałasu.

1. Charakterystyki akustyczne i dynamiczne głównych źródeł drgań
i hałasu
Spalanie w gazowych kotłach energetycznych ma charakter niestacjonarny, składa
się na to tworzenie lokalnych stref wybuchowych. Powodują one dużą niejednorodność
procesu spalania oraz względnie duże nieregularne pulsacje ciśnienia a zatem i prędkości
wypływu spalin z kotła. Taki charakter spalania generuje drgania konstrukcji kotła oraz
instalacji odprowadzania spalin oraz hałas o dużej intensywności w zakresie niskich i
średnich częstotliwości.
Wyloty z kominów należą do głównych źródeł hałasu, w widmie dominują niskie
częstotliwości (do 250 Hz ). Poziom hałasu na wylocie z komina jest wynikiem co
najmniej dwóch podstawowych źródeł, pierwszym jest komora spalania kotła, drugim są
zaburzenia strumienia na wylocie z komina. Generowany hałas w komorze spalania kotła
ma również maksimum w obszarze niskich częstotliwości, zarówno wartość tej
*
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częstotliwości oraz jego natężenie jest zależne od natężenia przepływu mieszaniny gazu i
powietrza, temperatury spalin. Zmienność obciążenia kotła jest zależna głównie od
warunków zewnętrznych. Drugim źródłem jest wylot spalin z komina i wynikające stąd
zaburzenia powodowane mieszaniem się strumienia spalin z powietrzem atmosferycznym.
Decydujący wpływ na wartość mocy akustycznej strumienia wylotowego z rurociągu ma
prędkość wypływu, wg [3] moc akustyczną strumienia wylotowego określa wzór:
Na 

k 0   s2  Ws8  d 2
 0  a 05

[ W ],

(1)

gdzie:

k0 – współczynnik,
Ws [m/s] – średnia prędkość wypływu strumienia,
d [m] – średnica wewnętrzna rurociągu z którego wypływa strumień,
s [kg/m3] – gęstość gazu strumienia wypływającego,
0 [kg/m3] – gęstość gazu otaczającego (atmosfery),
a0 [m/s2] – prędkość dźwięku gazu otaczającego (atmosfery).
Duża część energii akustycznej wypromieniowuje na odcinku równym około 10 d.
W części konstrukcyjnej komina wyróżnić można komin główny wykonany z
blachy stalowej wysokostopowej 1H18N9T o grubości 1.2 [mm] i średnicy 1200 [mm]
spawany bez połączeń kołnierzowych. Płaszcz komina izolowany jest wełną mineralną o
grubości 50 [mm] osłoniętą na zewnątrz blachą o grubości 0.8 [mm] wykonaną ze stali
nierdzewnej. W dolnej części komina jest czopuch z wewnętrzną wkładką z blachy
perforowanej 1H18N9T o grubości 3 [mm] wypełniony wełną mineralną. W tej części
komina jest kolano i wyprowadzenie poziome rurociągu które łączy się z końcówką
teleskopową wyprowadzoną z kotła. Część nośną komina stanowi kratownica
przestrzenna.
Czerpnia powietrza oraz wentylatory i pompy znajdują się wewnątrz budynku i
mają znaczący udział w ogólnym bilansie całkowitego poziomu hałasu.

2. Wyniki pomiarów hałasu przed modernizacją
Granica posesji nr .X. przy ul. Y (z posesją graniczą działki domków
jednorodzinnych)
 natężenie przepływu 50% - poziom hałasu 45.5 dB(A) w porze dziennej i nocnej
 natężenie przepływu 100% - poziom hałasu 57 dB(A) w porze dziennej i nocnej
Budynek ciepłowni zlokalizowany jest przy głównej ulicy miasta o dużym
natężeniu ruchu
Na podstawie licznych pomiarów ustalono udziały głównych źródeł w
wypadkowym hałasie emitowanym do środowiska do punktu nr 1 (na granicy posesji),
które wynoszą:
 od wylotów z kominów 47.6 dB co stanowi ok. 66 % całkowitej uciążliwości
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 od „czerpni” powietrza 44.0 dB co stanowi ok. 29 % całko-witej uciążliwości
 od okien w ścianie budynku kotłowni 36.7 dB co stanowi ok. 5 %.
 sumaryczny od wszystkich źródeł
49.4 dB co stanowi 100%
Dopuszczalny poziom hałasu na granicy posesji budynków mieszkalnych wynosi 50
[dB(A)] w ciągu dnia oraz 40 [dB(A)] w porze nocnej.

3. Przyjęta koncepcja
gazowych

zmniejszenia

uciążliwości

pracy

kotłów

Po zapoznaniu się z możliwościami i uwarunkowaniami przyjęto w 1-szym etapie
zmniejszyć uciążliwość pracy kotła oraz wylotu z komina wprowadzając:
 na wylocie z komina tłumik absorpcyjny szeroko pasmowy,
 na wyjściu z kotła przed kolanem refleksyjny tłumik hałasu niskich częstotliwości,
 elastyczne kompensatory przy połączeniu tłumików z rurociągami.
Na rysunku 1 i 2 przedstawiono instalacje odprowadzenia spalin przed i po
modernizacji.
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono konstrukcje tłumika absorpcyjnego i
refleksyjnego. Tłumiki wykonane są z blachy stopowej 1H18N9T. W kompensatorach
zastosowano tkaniny o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i termicznej z włókien
aramidowych.
Przedstawiono wyniki pomiaru hałasu przy pracy 1-go kotła o mocy 10 MW w
identycznej odległości od wylotu z komina dla stanu przed i po modernizacji:
Przed modernizacją poziom hałasu zmierzony na dachu ciepłowni w odległości 1,5
[m] od wylotu komina przy 100 obciążeniu kotła wynosił 77 [dB(A)] i 95 [dB(C)].
Po modernizacji tj. wprowadzeniu tłumika absorpcyjnego na wylocie oraz
refleksyjnego u wylotu z kotła przy 100 obciążeniu kotła, wynosił 62.5  2.[dB(A)], 82
2 [dB(C)], (przy pomiarze w tej samej odległości od wylotu).
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Rys. 1. Wylot z kotła oraz komina przed
modernizacją.

162

Rys. 2. Wbudowane tłumiki, refleksyjny i
absorpcyjny po modernizacji.
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Rys. 3. Tłumik absorpcyjny – częściowy
przekrój.

Rys. 4. Tłumik refleksyjny w rzutach.

4. Wnioski
Zastosowane tłumiki w układzie wylotowym z kotła i komina zmniejszyły w sposób
zasadniczy poziom hałasu, przyjęte rozwiązanie można uznać za poprawne.
W następnej kolejności należy zmniejszyć poziom hałasu „czerpni” powietrza, na
poziom hałasu z tego źródła składa się głównie praca pomp i wentylatorów.
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METHOD FOR REDUCING OF GAS BOILERS STRENUOUS OPERATING
Abstract: The problem of gas boilers strenuous operating is well known and may be
characterised by the high level of noise in the range of low and middle frequencies and
vibrations. Such additional devices as ventilators, pumps or fumes ducts are the source of
vibration or noise. In most of cases the boilers manufacturers care of the energetic
parameters of a boiler, but still the vibration or noise propagation is partly or fully neglected.
Reducing of noise in a low frequency range is a complex and expensive technical problem.
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There have been presented the introduced improvements and the obtained reduction of the
noise in the heating plant of the middle size town and the profits coming from them.
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WPŁYW CIĘŻKIEGO RUCHU KOŁOWEGO NA WARUNKI
AKUSTYCZNE W BUDYNKACH W ŚWIETLE WYNIKÓW
POMIARÓW ORAZ BADAŃ ANKIETOWYCH
Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki prac zrealizowanych w ramach rozprawy
doktorskiej autora. Zostały przedstawione wyniki pomiarów, a także badań ankietowych
wykonanych w budynkach szczególnie narażonych na jednoczesne występowanie hałasu
i drgań spowodowanych ruchem komunikacyjnym o charakterze ciężkiego ruchu kołowego.

1. Wstęp
Zjawisko powstawania hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych powodowanego
występowaniem drgań na powierzchniach przegród budowlanych ograniczających pomieszczenie (ściany, sufit, podłoga) jest bardzo złożone (Rys. 1).

Rys. 1. Schemat propagacji do budynku drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym [1]
*
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Końcowy etap zjawiska transmisji energii drgań do budynku, czyli:
promieniowanie energii akustycznej przez pobudzone do drgań przegrody budowlane
ograniczające pomieszczenia mieszkalne EP. Jest to etap bardzo istotny z punktu widzenia
badawczego a także ze względu na wpływ na klimat akustyczny w pomieszczeniu
Promieniowanie to jest zależne od wielu czynników:
 poziomu drgań podłoża,
 podatności konstrukcji budynku na przenoszenie drgań,
 powierzchni przegród ograniczających pomieszczenie mieszkalne,
 rodzaju wykończenia wnętrza (wykładzina na podłodze, dywany lub boazeria, itp,
 sposobu aranżacji pomieszczenia (meble powodujące zasłonięcie powierzchni ścian),
 usytuowanie pomieszczenia w pionie i poziomie w budynku.
Podany wyżej końcowy efekt występowania drgań na przegrodach pomieszczenia
zależny jest od czterech zjawisk akustycznych a mianowicie od:
 rozprzestrzeniania się drgań po konstrukcji budynku EB-B,
 pobudzenia do drgań konstrukcji budynku poprzez interakcję podłoża i fundamentu
budynku ET-B,
 propagacji fali w podłożu na drodze źródło  budynek ET,
 wzbudzenia podłoża do drgań przez przejeżdżający ciężki pojazd (tramwaj, autobus,
itp.), czyli wygenerowania fali drganiowej EŹ.

2. Pomiary w pomieszczeniach mieszkalnych wytypowanych
budynków
Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie czy i w jakim stopniu drgania
spowodowane ruchem ciężkim przenoszone z podłoża na przegrody budowlane powodują
wzrost poziomu hałasu w pomieszczeniu. Do badań wybrano te mieszkania, które były
usytuowane na parterze budynków, aby w analizie móc pominąć wpływ konstrukcji budynku na transmisję drgań. Przeprowadzono równoczesne pomiary prędkości drgań i poziomu
ciśnienia akustycznego. Na podstawie tych danych metodą funkcji koherencji obliczono
poziomy ciśnienia akustycznego wynikające z występowania drgań na przegrodach budowlanych ograniczających badane pomieszczenia.
Pozwoliło to na określenie poziomu ciśnienia akustycznego spowodowany
transmisją dźwięku drogą materiałową przez rozważane przegrody w stosunku do tła
akustycznego. Wartości przyrostu poziomów ciśnienia akustycznego w badanych pomieszczeniach zależały od wartości poziomów zmierzonego tła akustycznego. Jako „tło akustyczne” przyjęto wartości poziomów ciśnienia akustycznego, w których do pomieszczenia
przenika wyłącznie hałas, (dźwięk przenikający drogami powietrznymi).
Poniżej przedstawiono graficznie pogrupowane według rodzaju pojazdów wyniki
obliczeń przyrostu poziomów ciśnienia akustycznego w funkcji częstotliwości będącego
wynikiem występowania drgań na przegrodach ograniczających badane pomieszczenia
mieszkalne z wykorzystaniem funkcji koherencji i zmierzonych poziomów tła akustycznego występującego w badanych pomieszczeniach.
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W Tablicy I przedstawiono sumaryczne wartości rzeczywistego poziomu ciśnienia
akustycznego Lp (1÷160) oraz sumarycznego przyrostu poziomu ciśnienia akustycznego
Lp (1÷160) (sumaryczny przyrost poziomu ciśnienia akustycznego dla transmisji dźwięku
drogą materiałową przez rozważane przegrody) z zakresu 1÷160 Hz
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Rys. 2. Przyrost wartości poziomu ciśnienia akustycznego (wynikający z funkcji koherencji) pomieszczenie w budynku Muzeum Niepodległości [1], [2], [3]
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Rys. 3. Przyrost wartości poziomu ciśnienia akustycznego (wynikający z funkcji
koherencji) - budynek mieszkalny przy al. Niepodległości w Warszawie [1], [2], [3]
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Rys. 4. Przyrost wartości poziomu ciśnienia akustycznego (wynikający z funkcji koherencji) budynek mieszkalny przy ul. Grochowskiej w Warszawie [1], [2], [3]

Tablica I. Wartości sumaryczne Lp (1÷160) oraz Lp (1÷160) [1], [2], [3]
Oznacz.

Lp (1÷160), dB

Lp (1÷160), dB

al. Solidarności (tramwaj)

S-T

90,8

10.3

ul. Mickiewicza (tramwaj)

M-T

78.6

9.1

ul. Nowowiejska (tramwaj)

N-T

72

8.6

ul. Wiktorska (autobus)
ul Grochowska (tramwaj)

W-A
G-T

70.1
84.3

6.8
3.3

ul. Grochowska (autobus)

G-A

82.6

1.7

ul. Niepodległości (s. cięż.)

N-C

70.3

4.8

ul . Wiktorska (tramwaj)

W-T

68.1

4.4

ul. Wiktorska (s. cięż.)

W-C

68.5

4.2

ul. Niepodległości (autobus)

N-A

69.3

3.9

ul. Grochowska (ciągnik siodłowy z naczepą)

G-C

88.4

7.6

Lokalizacja budynku (źródło)

3. Badania subiektywne w pomieszczeniach mieszkalnych wytypowanych budynków
W celu uzyskania danych na temat narażenia ludności Warszawy mieszkającej
w bezpośredniej bliskości tras komunikacyjnych ze znaczącym udziałem w strumieniu
ruchu pojazdów ciężkich takich jak: autobusy miejskie, autobusy podmiejskie, tramwaje,
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samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami została opracowana ankieta, której
celem było określenie na obszarze miasta stołecznego Warszawy rejonów, w których
zjawisko występowania hałasu i drgań od tego rodzaju źródeł jest dostrzegane przez
mieszkańców. Odpowiedzi respondentów miały na celu określić:
 rodzaj konstrukcji budynków w których to zjawisko jest odczuwalne,
 sposób usytuowania mieszkania w stosunku do trasy komunikacyjnej,
 odległość budynku od trasy komunikacyjnej,
 czas występowania i nasilania się zjawiska,
 uciążliwość hałasu oraz drgań w 5-cio stopniowej skali,
 rodzaj dyskomfortu wynikającego z występowania drgań łącznie z hałasem.
Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Warszawy formularz ankiety
w liczbie 40 000 egzemplarzy stanowił dodatkową wkładkę do lokalnej gazety "Życie
Warszawy” w poczytnym wydaniu piątkowym. Mimo współpracy z gazetą liczba nadesłanych odpowiedzi (166 ankiet) stanowiła zaledwie 0.42 % nakładu. Nie jest to wynik
zadowalający. Liczba respondentów, którzy byli zdecydowani na przeprowadzenie badań
w mieszkaniach stanowiła 66.3% ogółu nadesłanych odpowiedzi. Byli to ludzie mieszkający przy trasach komunikacyjnych z liniami tramwajowymi lub też mieszkający przy
trasach tranzytowych, na których dominującym źródłem są ciągniki siodłowe z naczepami
stanowiące obecnie główny środek transportu towarów na duże odległości.
Analiza statystyczna wyników została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu
STATISTICA PL ver. 5.0. Poniżej zaprezentowano rozrzuty uzyskanych wyników.
Rozrzut

UCIĄŻLIWOŚĆ DRGAŃ

b. uciążliwe

uciążliwe

nie b. uciążliwe

zauważalne

"wielka płyta"

tradycyjna
Technologia budowlana

Rys. 5. Wyniki uzyskane z badań ankietowych dotyczące uciążliwości drgań w budynkach o różnej
konstrukcji (=0.10) [1]
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Rozrzut

UCIĄŻLIWOŚĆ DRGAŃ

b. uciążliwe

uciążliwe
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tramwaj

ciąg. siodł. z nacz.

POJAZDY

Rys. 6. Wyniki uzyskane z badań ankietowych dotyczące uciążliwości drgań w budynkach dla
różnych rodzajów pojazdów (=0.10) [1]
Rozrzut
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Rys. 7. Wyniki uzyskane z badań ankietowych dotyczące uciążliwości hałasu w budynkach o różnej
konstrukcji (=0.10) [1]
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Rozrzut
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Rys.8. Wyniki uzyskane z badań ankietowych dotyczące uciążliwości hałasu w budynkach dla
różnych rodzajów pojazdów (=0.10) [1]

4. Podsumowanie i wnioski
Analizując wyniki pomiarów obiektywnych oraz dodatkowych badań subiektywnych przeprowadzonych w budynkach narażonych na jednoczesne występowanie hałasu
i drgań generowanych przez ciężki ruch kołowy można sformułować następujące wnioski
szczegółowe, gdyż wyniki te nie mogą stanowić podstawy do wysuwania wniosków ogólnych ze względu na niską liczebność:
1. przyrosty poziomu ciśnienia akustycznego będące wynikiem występowania drgań na
przegrodach budowlanych ograniczających badane pomieszczenia przyjmowały wartości 1÷19 dB w pasmach 1/3 oktawowych w zakresie częstotliwości 1÷160 Hz,
2. wartości obliczonych przyrostów poziomów ciśnienia akustycznego spowodowane występowaniem drgań na przegrodach budowlanych w badanych pomieszczeniach
zależały od poziomów zmierzonego tła akustycznego. Jako „tło akustyczne” przyjęto
wartości poziomów ciśnienia akustycznego, w których do pomieszczenia przenika wyłącznie hałas, (dźwięk przenikający drogami powietrznymi) generowany przez pojazdy
lekkie. Oznacza to, że w budynkach usytuowanych bezpośrednio przy ulicy wartości
obliczonych przyrostów poziomów ciśnienia akustycznego są mniejsze niż w przypadku budynków oddalonych od arterii komunikacyjnych (wynika to z przyjętej zasady analizowania wpływu „netto” przejazdu ciężkiego pojazdu).
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sumaryczne rzeczywiste poziomy ciśnienia akustycznego L p 1÷160 z zakresu zaproponowanego do oceny tzn. 1÷160 Hz , obliczone z wyników pomiarów uzyskanych
z analizy wąskopasmowej 1÷200 Hz i przeliczone na pasma 1/3 oktawowe dla rzeczywistych przejazdów ciężkich pojazdów przyjmują w zależności od analizowanego
pojazdu i lokalizacji mieszkania wartości 68.1÷90.8 dB
4. sumaryczne przyrosty poziomu ciśnienia akustycznego Lp 1÷160 (dla transmisji dźwięku drogą materiałową) z zakresu częstotliwości 1÷160 Hz obliczone z wykorzystaniem
funkcji koherencji przy uwzględnieniu istniejącego tła akustycznego przyjmują w zależności od analizowanego pojazdu i lokalizacji mieszkania, wartości 1.7÷10.3 dB
5. analiza wyników uzyskanych podczas badań ankietowych przeprowadzonych równolegle z wykonaniem pomiarów obiektywnych wykazała, że dla analizowanych
mieszkań źródłem komunikacyjnym powodującym najmocniejsze wrażenia subiektywne zarówno dotyczące drgań jak i hałasu jest przejazd tramwaju.
W pracy nie wyczerpano całości zagadnienia jednoczesnego występowania hałasu i drgań
w budynkach mieszkalnych usytuowanych w bezpośredniej bliskości tras komunikacyjnych
ze szczególnym udziałem pojazdów ciężkich. Został pokazany sposób (propozycja) kompleksowej oceny zjawiska wibroakustycznego występującego w mieszkaniach generowanego przez przejeżdżające pojazdy ciężkie. Jest sprawą oczywistą, że na podstawie uzyskanych wyników ze względu na ich małą liczebność a także na dużą zmienność warunków
otoczenia badanych budynków nie mogą służyć one jako podstawa do wyciągania ogólnych wniosków dotyczących analizowanego zjawiska. Powinny jednak stanowić podstawę
dalszych pomiarów i analiz w celu wyjaśnienia wszystkich aspektów związanych z ww.
zjawiskiem
3.
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INFLUENCE OF HEAVY ROAD TRAFFIC ON ACOUSTIC CONDITIONS IN THE
LIGHT OF MEASUREMENT RESULTS AND QUESTIONNAIRE STUDIES
Abstract: The paper presents the results of work conducted in the framework of the author’s
doctor’s thesis. The results of measurements, as well as the questionnaire studies conducted in
buildings particularly exposed to simultaneous occurrence of noise and vibrations caused by
heavy traffic were presented.
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NOWY SPOSÓB FORMUŁOWANIA
WYMAGAŃ AKUSTYCZNYCH W BUDOWNICTWIE
Streszczenie: Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród w budynkach
powinny w jak największym stopniu uwzględniać subiektywne odczucie hałasu
przenikającego przez przegrody. Zasadę tę uwzględnia nowy sposób oceny izolacyjności
przegród od dźwięków powietrznych za pomocą dotychczasowego wskaźnika ważonego R w
izolacyjności akustycznej właściwej i dwóch uzupełniających widmowych wskaźników
adaptacyjnych C i Ctr. Zmiany w sposobie oceny akustycznej przegród budowlanych zostały
uwzględnione w normie PN-B-02151-3:1999 określającej wymagania akustyczne w stosunku
do przegród w budynku. W referacie omówiono podstawowe postanowienia zawarte w tej
normie oraz wynikające z tej normy zmiany w podejściu do projektowania budynków
z punktu widzenia akustycznego.

1. Wprowadzenie
Przepis określający wymagania akustyczne stawiane obiektowi budowlanemu jest
formą wyrażenia potrzeb człowieka w zakresie ochrony przed hałasem i przedstawienia
ich w postaci określonych parametrów akustycznych, które przez ten obiekt powinny być
spełnione.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie podaje bardzo zbliżoną do Dyrektywy 98/106/EEC definicję
wymagania - ochrona przed hałasem (Dział IX Rozporządzenia), a mianowicie:
„Budynki powinny być tak zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom
hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie nie
stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen
w zadawalających warunkach”.
Jest to sformułowanie pozornie bardzo ogóle, określające jednak podstawowe cele
ochrony przed hałasem uwypuklające negatywne aspekty oddziaływania hałasu na zdrowie
i samopoczucie człowieka.
Nie ma i być nie może uniwersalnych kryteriów szkodliwego oddziaływania hałasu
*
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na człowieka. Inne są kryteria hałasu, na które może być narażony człowiek na stanowisku
pracy (występuje tu także zróżnicowanie w zależności od wykonywanej pracy), a inne w
stosunku do człowieka znajdującego się np. w budynku mieszkalnym.
W niniejszym referacie ograniczono się do omówienia nowego sposobu
formułowania wymagań odnośnie izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej z podkreśleniem istotnych zmian,
jakie wprowadzono w tym zakresie do normalizacji polskiej. Zmiany te są wynikiem
dostosowania norm polskich PN do norm europejskich EN.

2.

Nowe jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród
budowlanych.

2.1. Izolacyjność od dźwięków powietrznych
W przypadku, gdy mamy do czynienia z przenikaniem hałasu przez przegrodę,
związek między izolacyjnością akustyczną przegrody a poziomami ciśnienia akustycznego
występującego po obu stronach przegrody jest jednoznacznie określony, jeżeli zjawisko
rozpatruje się w poszczególnych pasmach częstotliwości (np. szerokości 1/3 oktawy lub
oktawy). Związek ten ma postać:
L1 – L2 = R – 10lgS/A , dB

(1)

L1, L2 _ poziom ciśnienia akustycznego po obu stronach przegrody, dB
R – izolacyjność akustyczna właściwa przegrody, dB
S – powierzchnia przegrody, m2
A - chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego (równoważne pole
powierzchni dźwiękochłonnej), m2
Dla uproszczenia, w zależności (1) pominięto kwestie przenikania dźwięku między
pomieszczeniami innymi drogami niż bezpośrednia.
Bardziej skomplikowany jest problem, jeżeli rozpatruje się związek między
izolacyjnością akustyczną przegrody wyrażoną w postaci jednoliczbowego wskaźnika
a poziomami ciśnienia akustycznego skorygowanego wg krzywej korekcji A i wyrażonego
za pomocą wartości poziomu dźwięku A.
W tym przypadku rodzaj jednoliczbowego wskaźnika izolacyjności akustycznej
przegrody musi być tak dobrany, aby wartość tego wskaźnika była proporcjonalna do
różnicy poziomów dźwięku A po obu stronach przegrody. Warunek ten byłby spełniony
jeżeli izolacyjność akustyczna przegrody wyrażona byłaby w dB A. Trudność polega na
konieczności uwzględnienia, że na tak przedstawione zależności ma wpływ widmo hałasu
występującego po nadawczej stronie przegrody.
W normie EN ISO 717-1, która została wdrożona do normalizacji polskiej, przyjęto
dwa wzorcowe widma hałasu, w stosunku, do których ocenia się izolacyjność akustyczną
przegród budowlanych:

174

Nowy sposób formułowania wymagań akustycznych w budownictwie



widmo tzw. „różowego szumu”, który charakteryzuje się jednakowymi
wartościami poziomu ciśnienia akustycznego w kolejnych tercjowych lub
oktawowych pasmach częstotliwości,
 widmo hałasu, które charakteryzuje się przewagą poziomu ciśnienia akustycznego
w przedziale niskich częstotliwości.
Uznano, że szum różowy jest charakterystyczny dla hałasów bytowych występujących
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ale także
dla hałasów komunikacyjnych przy dużej prędkości pojazdów (samochody, pociągi)
hałasów lotniczych występujących w małej odległości od lotnisk oraz hałasów
przemysłowych emitujących hałas średnio i wysokoczęstotliwościowy.
Widmo hałasu niskoczęstotliwościowego uznano za charakterystyczne dla hałasów
pochodzących od komunikacji drogowej w mieście, hałasów kolejowych przy małych
prędkościach pojazdów, hałasów lotniczych występujących w dużej odległości od lotniska,
muzyki dyskotekowej oraz hałasów przemysłowych niskoczęstotliwościowych.
Aby nie odchodzić od dotychczas powszechnie stosowanych ważonych wskaźników
izolacyjności akustycznej właściwej przegrody Rw norma EN wprowadziła dwa
uzupełniające widmowe wskaźniki adaptacyjne C i Ctr służące do oceny izolacyjności
akustycznej przegrody w stosunku do dwóch omówionych grup hałasów (widma-rys 1).
hałas wewnętrzny bytowy (szum różowy)
hałas zewnętrzny niskoczęstotliwościowy

L, dB

10

0

63
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Rys.1. Wzorcowe widma hałasu

Sposób przedstawiania izolacyjności akustycznej właściwej przegrody za pomocą
tych wskaźników jest następujący:
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Rw(C,Ctr)

(2)

Suma dotychczasowego wskaźnika ważonego i jednego z uzupełniających
wskaźników adaptacyjnych określa wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej
przegrody w stosunku do odpowiedniego wzorcowego widma hałasu przypisanego danemu
wskaźnikowi adaptacyjnemu, a mianowicie:
RA1 = Rw + C,

dB

(3)

RA2 = Rw + Ctr, dB

(4)

Wartości wskaźników adaptacyjnych są zawsze ujemne, co oznacza, że wskaźniki
oceny izolacyjności akustycznej właściwej są zawsze mniejsze od wskaźników ważonych.
Sposób wyznaczania uzupełniających wskaźników widmowych podany jest w
normie EN. Służą do tego wzorcowe widma hałasu skorygowane wg krzywej korekcji A
podane na rys.2
do wyznaczania widmowego wskaźnika adaptacyjnego C
do wyznaczania widmowego wskaźnika adaptacyjnego C
tr
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Rys.2. Wzorcowe widma hałasu skorygowane wg krzywej korekcji A (wg PN-EN ISO 717-1)

Widmowe wskaźniki adaptacyjne mogą być wyznaczane w odniesieniu do
charakterystyk izolacyjności akustycznej właściwej określonych w szerszym niż
podstawowe (100-3200 Hz) przedziale częstotliwości i wówczas szerokość tego przedziału
jest dodatkowo zaznaczana w indeksie danego wskaźnika.
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Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1 i RA2 można bezpośrednio
łączyć z poziomami dźwięku A hałasu występującego po obu stronach przegrody,
zachowując odpowiedniość wskaźnika do widma danego hałasu. Mamy więc:
LA1(C) – LA2  RA1 + 10lgS/Aśr

dB

(5)

LA1(Ctr) – LA2  RA2 + 10lgS/Aśr

dB

(6)

gdzie: LA1(C) i LA1(Ctr) - poziomy dźwięku A po stronie nadawczej przegrody w przypadku
występowania hałasu o widmie wzorcowym odpowiadającym wskaźnikowi
adaptacyjnemu, odpowiednio C i Ctr, dB
LA2 – poziom dźwięku A po odbiorczej stronie przegrody, dB
RA1 , RA2 - wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej odpowiednio wg
wzoru (5) lub (6), dB
S – jak we wzorze (1)
Aśr – średnia chłonność akustyczna pomieszczenia odbiorczego, m2
Wzory (5) i (6) odnoszą się także do wskaźników izolacyjności akustycznej
przegród w budynku tj. do R’w, R’A1 i R’A2. Mogą więc one być podstawą do ustalania
wymagań normowych w stosunku do izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród
budowlanych.
2.2. Izolacyjność stropów od dźwięków uderzeniowych.
Norma EN (w ślad za nią norma PN EN ISO 717-2:1999) wprowadza
uzupełniające wskaźniki adaptacyjne w stosunku do znormalizowanego poziomu
uderzeniowego charakteryzującego izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów.
Nowa forma określania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych za pomocą
jednoliczbowych wskaźników jest następująca:
Lw(CI), dB

(7)

Ponieważ jednak nie określono jeszcze bezpośredniego odniesienia wyrażenia (7)
do poziomu hałasu uderzeniowego wyrażonego za pomocą poziomu dźwięku A,
uzupełniający wskaźnik adaptacyjny CI nie jest wykorzystywany przy formułowaniu
wymagań odnośnie izolacyjności stropów od dźwięków uderzeniowych.

3.

Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród
wewnętrznych wg PN-B-02151-3:1999

Przy formułowaniu wymagań w stosunku do przybliżonej izolacyjności akustycznej
właściwej przegród wewnętrznych wystąpił problem znalezienia takich relacji między
dotychczasowymi wskaźnikami ważonymi R’w a nowymi wskaźnikami oceny R’A1 i R’A2
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aby przy ustalaniu wymaganych minimalnych wartości wskaźników R’A1 i R’A2
zachowany był w przybliżeniu dotychczasowy poziom wymagań,
Przy określaniu relacji między wskaźnikami R’w a R’A1 i R’A2 uwzględniono
przeciętne wartości wskaźników C i Ctr jakie występują w przypadku najczęściej
spotykanych w przegród masywnych. Po przeanalizowaniu zbioru wyników badań
będących w posiadaniu Zakładu Akustyki ITB przyjęto:
średnia wartość C = -2 dB
średnia wartość Ctr = -5 dB
Podstawowe wymagania w stosunku do izolacyjności od dźwięków powietrznych
przegród wewnętrznych odnoszą się do hałasu bytowego. W związku z tym wymagania
podane w nowej normie PN-B-02151-3:1999 dotyczą wskaźników R’A1. Dla większości
przypadków objętych normą wymagane wartości wskaźników R’A1 są o 2 dB mniejsze od
dotychczasowych wartości wskaźników Rw, co oznacza utrzymanie dotychczasowego
poziomu wymagań. W uzasadnionych przypadkach wynikających z występowania
w budynku hałasów o widmie bardziej zbliżonym do widma przypisanemu wskaźnikowi
adaptacyjnemu Ctr norma zaleca odnoszenie wymagań do wskaźnika R’A2.
Do formułowania wymagań odnośnie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych
stosuje się w nowej normie nie zmienione wskaźniki ważone L’nw. W związku z tym
dopuszczalne wartości tych wskaźników pozostały bez zmian.

4.

Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród
zewnętrznych.

Wymagania w stosunku do właściwości akustycznych przegród zewnętrznych
uwzględniają przede wszystkim narażenie budynku na hałas pochodzący od komunikacji
drogowej. W wyniku takiego założenia przyjęto wskaźnik oceny R’A2 jako podstawowy do
określenia minimalnej izolacyjności akustycznej tych przegród.
W przypadku narażenia budynku na hałas innego rodzaju zaleca się odnoszenie
konkretnych wymaganych wartości do wskaźników najlepiej reprezentujących widmo
danego hałasu. Np. w przypadku budynków lokalizowanych w pobliżu lotnisk można
stosować wskaźniki R’A1 zamiast R’A2.
Ustalając wartości minimalnych wskaźników oceny przybliżonej izolacyjności
akustycznej właściwej przegród zewnętrznych R’A1 przyjęto wartość Ctr = -5 dB. Oznacza
to, że podane w normie PN-B-02151-3:1999 wartości wskaźników R’A1 są o 5 dB mniejsze
od dotychczasowych wskaźników R’w. Faktyczne wartości wskaźników Ctr przegród
zewnętrznych i okien mogą odbiegać od przyjętych wartości przeciętnych i w takich
przypadkach może wystąpić pewna zmiana poziomu wymagań idąca w kierunku ich
zaostrzenia lub złagodzenia. Pewne zaostrzenie wymagań w stosunku do izolacyjności
akustycznej przegród zewnętrznych wynika także ze zmian w sposobie oceny hałasu
zewnętrznego, która jest podstawą do ustalenia wymagań dla konkretnego przypadku.
Zmiany oceny hałasu zewnętrznego dotyczą przede wszystkim hałasu lotniczego.
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5. Wymagania w stosunku do elementów budowlanych.
Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych musi być na tyle duża, aby
przegrody w budynku wykonane z tych elementów, przy uwzględnieniu wpływu
przenikania dźwięku drogami bocznymi, uzyskały izolacyjność zgodną z wymaganiami
normowymi.
Metody obliczania izolacyjności akustycznej w budynku na podstawie izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych są podane w normach EN-12354 –1,2. Normy te są w tej
chwili przenoszone do normalizacji polskiej. Ich ustanowienie przewidziane jest na 2002r.
Normy EN całkowicie zmieniają zasady uwzględniania bocznego przenoszenia dźwięku
z budynku w stosunku do tych jakie były przyjmowane w normie PN-87/B-02151/03.
Do czasu ustanowienia norm PN EN-12354-1,2 należy korzystać z załączników do
normy PN-B-02151-3:1999, które podają uproszczone zasady obliczania wpływu bocznego
przenoszenia dźwięku w budynku. Załączniki te zostały opracowane na podstawie
projektów norm EN.
Dość istotną zmianą w stosunku do dotychczasowego stanu są wprowadzone nowe
zasady przyjmowania w projektowaniu parametrów akustycznych elementów budowlanych
określonych w warunkach laboratoryjnych. Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999
laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej elementów budowlanych
koryguje się o 2 dB w kierunku pogorszenia danego parametru akustycznego. Korekta ta
jest traktowana jako pewna forma „akustycznego współczynnika bezpieczeństwa”
i uwzględnia różny stopień odtworzenia w badanym wzorcu cech rozwiązania
materiałowo-konstrukcyjnego oraz ewentualne niedokładności wykonawstwa.
Oznaczając skorygowane wartości wskaźników dodatkowym symbolem „R” w
indeksie (oznaczenie to nie zostało podane w normie) można określić wartości projektowe
wskaźników izolacyjności akustycznej elementów budowlanych jako:
RA1R = RA1 – 2 dB

(8)

RA2R = RA2 – 2 dB

(9)

LnwR = Lnw + 2 dB

(10)

LwR = Lw – 2 dB

(11)

Korekta laboratoryjnych wartości wskaźników przyjmowana jest w wielu normach
państw europejskich (np. w normie DIN, w przepisach francuskich).

6. Uwagi końcowe
(1) Nowy sposób oceny izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w lepszym
stopniu niż dotychczas uwzględnia subiektywne odczucie hałasu przenikającego
przez przegrody w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej.
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(2) Wyznaczenie nowych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej przegród
budowlanych nie wymaga ponownego przeprowadzenia pomiarów akustycznych
jeżeli znane są charakterystyki izolacyjności akustycznej tych przegród podane
w funkcji częstotliwości (w pasmach 1/3 oktawowych, lub oktawowych). Metoda
obliczeń podana jest w normie PN EN ISO 717-1:1999
(3) Wprowadzenie nowych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej przegród
budowlanych spowodowało konieczność zmiany sposobu formułowania wymagań
w stosunku do izolacyjności akustycznej w budynkach. Zmiany te zostały
uwzględnione w normie PN-B-02151-3:1999, która znajduje się na liście norm
przewidzianych do obowiązkowego stosowania. Dzięki tym zmianom normalizacja
polska w omawianej dziedzinie została dostosowana do norm EN.
(4) Istotne znaczenie przy projektowaniu budynków ze względu na ich izolacyjność
akustyczną ma wprowadzenie pewnej formy „współczynnika bezpieczeństwa
akustycznego”, którego wyrazem jest obowiązek korygowania laboratoryjnych
wartości wskaźników izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich
elementów, jeżeli stanowią one dane wyjściowe do obliczeń izolacyjności
akustycznej w budynkach.
Literatura
1. Norma PN EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej przegród w
budynku i izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Izolacyjność od dźwięków
powietrznych.
2. Norma PN EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej przegród w
budynku i izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. Izolacyjność od dźwięków
uderzeniowych.
3. Norma PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana.. Ochrona przed hałasem w
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
4. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (aktualnie w nowelizacji).
A NEW METHOD OF FORMULATING THE ACOUSTICS REQUIREMENTS
IN BUILDINGS
Abstract: The requirements for airborne sound insulation of building partitions should as
much as possible take into account a subjective detection of noise transmission through
partitions. This principle is incorporated in the new rating of airborne sound insulation of
buildings partitions, based on the previous method of weighted sound reduction index R w
and two spectrum adaptation terms C and Ctr. The changes in the method of airborne sound
insulation rating are reflected in PN-B-02151-3-1999 standard which stipulates the acoustics
requirements for building partitions. The paper discusses the basic stipulates of that
standard and, resulting from it, changes in the attitude to house planning from the point of
view of acoustic.
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METODY GENEROWANIA PROCESÓW
LOSOWYCH OPISUJĄCYCH WIATR
Streszczenie: W pracy przedstawiono dwie metody symulacji procesów losowych WAWS i
MR. Jeżeli w tych metodach zostaną uwzględnione odpowiednie gęstości widmowe i profil
podłużny wiatru, to generowane procesy mogą modelować pole przepływu wiatru przed
budowlą. W pracy umieszczono przykłady takich procesów oraz estymatory gęstości
widmowych mocy tych procesów.

1. Wprowadzenie
Współczesne budowle są konstrukcjami skomplikowanymi, często lekkimi z małym
współczynnikiem tłumienia drgań, o nietypowych kształtach lub o dużych wymiarach.
Ustalenie wpływu obciążenia wiatrem na takie budowle wymaga uwzględnienia zmian
prędkości i kierunku wiatru w czasie, czyli wygenerowania przebiegów losowych, które
mogłyby modelować pole przepływu wiatru.
W pracy przedstawiono dwie metody symulacji przebiegów losowych: WAWS i
MR. Metody te dają możliwość generowania jednocześnie skorelowanych ze sobą
przebiegów losowych w kilku punktach przestrzeni oraz umożliwiają modelowanie
składowych wiatru w trzech kierunkach.
Przykłady przebiegów losowych, przedstawione w pracy, zostały wygenerowane
programem WIND opracowanym przez autorów referatu.

2. Metoda WAWS
Metoda WAWS (Weighted Amplitude Wave Superposition) została przedstawiona
między innymi w pracach [1], [2]. Przy pomocy pierwszej wersji tej metody symulowano
*
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tylko przepływ w jednym punkcie w jednym kierunku. Kolejna wersja, która jest znana
również pod nazwą algorytm Shinozuka-Jan pozwala na symulację pola przepływu w
kilku punktach w przestrzeni wielowymiarowej.
Rodzinę m - procesów losowych w m dowolnych punktach można otrzymać przy
pomocy następującego wzoru:
ui (t )  u ( zi ) 

N

i

 H

ij ( nk )

cos( 2(nk  nk )t   k  Fij (nk )) ,

(1)

k 1 j 1

gdzie: t - czas; nk=k n - częstotliwość, która jest wielokrotnością przedziału n; N - ilość
- N liczb losowych
przedziałów widma, uwzględnianych w obliczeniach; nk
spełniających warunek: n k  n k / 2 ;  k - N wartości przesunięć fazowych,
otrzymanych losowo i zawierających się w przedziale od 0 do 2
Wyrazy

Hij (n k )  Hij (n k ) exp(i Fij (n k )) można zestawić w macierze

H (nk ) ,które opisują dolne macierze trójkątne o wymiarach m x m. Macierze H(nk)
powstają w wyniku rozłożenia macierzy wzajemnych gęstości widmowych mocy
2nG(nk) na dwie macierze trójkątne dla poszczególnych częstości nk , zawierające
liczby zespolone.
Wzór (1) przedstawia proces losowy w punkcie i jako sumę N przebiegów
czasowych, których okres wynosi 2nk +nk). Przesunięcia fazowe k pomiędzy tymi
procesami falowymi są sumą fazy liczby zespolonej Fij ( n k ) i wielkości losowej zawartej

w przedziale od 0 do 2Amplitudy poszczególnych procesów zależą od częstości nk i są
równe wartościom modułów liczb zespolonych Hij ( n k ) , które znajdują się w i -tym
wierszu macierzy H(nk), przemnożoną przez 2n .
Na rysunkach zamieszczono przykładowy przebieg generowany metodą WAWS
(Rys. 1), gęstość widmową mocy dla przykładowego przebiegu w porównaniu z widmem
docelowym (Rys. 2) w punkcie o współrzędnych (10, 0, 10), a także porównanie
wzajemnych gęstości widmowych mocy przebiegów otrzymanych i docelowych (Rys. 3)
dla punktów 1 i 2 o współrzędnych odpowiednio (10, 0, 10) i (20, 0, 10) oraz dla punktów
1 i 3 o współrzędnych (10, 0, 10) i (30, 0, 10).
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Rys. 1. Przykładowy przebieg generowany metodą WAWS
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Rys. 2. Własna gęstość widmowa mocy przebiegu generowanego metodą WAWS
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Rys. 3. Wzajemna gęstość widmowa mocy przebiegów generowanych metodą WAWS

3. Metoda MR
Metoda MR (Multi-regressive) może być wykorzystana do symulacji pola wiatru w
kilku punktach i jest rozszerzeniem metody AR (Auto-regressive), która służy do
generowania procesów losowych w jednym punkcie. Metoda MR została opisana m.in. w
takich pracach jak: [3] i [4].
W tej metodzie generowane wartości prędkości wiatru w m - punktach otrzymujemy
na podstawie następującego wzoru:
p

ui (t )  N i (t ) 

m

 

ij ( k )u j (t

 kt ) ,

(2)

k 1 j 1

gdzie: p - rząd metody MR; m - liczba punktów, w których generowany jest proces; Ni(t) wyrazy wektora N(t) o liczbie wierszy m;  ij(k) - wagi wpływu wcześniejszych wartości
prędkości u j (t  kt ) na prędkość w danej chwili t.
Proces generowania pola przepływu jest poprzedzony wyznaczeniem wyrazów
wektorów N(t) i wag  ij(k). Poniżej przedstawiono proces prowadzący do wzorów, które
pozwalają obliczyć te wielkości na podstawie funkcji korelacji wzajemnej.
Równanie, opisujące proces losowy ui(t) mnożymy przez wartość generowanego
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procesu w dowolnym punkcie i w czasie poprzedzającym o kilka przedziałów czas t
uc(t-lt). Otrzymujemy w ten sposób równanie:
p

ui (t )u c (t  lt )  N i (t )u c (t  lt ) 

m

 

ij ( k )u j (t

 kt )u c (t  lt ) .

(3)

k 1 j 1

Kolejnym krokiem jest wykonanie operacji całkowania:
T

1
1
u i (t )u c (t  lt )dt 
T
T


0

T


0

1
N i (t )u c (t  lt )dt 
T

T

p

m

  

ij ( k )u j (t

 kt )u c (t  lt )dt

0 k 1 j 1

W powyższym wzorze występują wyrażenia, które mogą zostać zastąpione
funkcjami korelacji wzajemnej:
T

Ricu (lt ) 

1
ui (t )uc (t  lt )dt ,
T


0

T

R ujc ((k  l )t ) 

1
u j (t  kt )u c (t  lt )dt ,
T



(5)

0

T

RicN (lt ) 

1
N i (t )uc (t  lt )dt .
T


0

Ponieważ procesy Ni (t1) i ui (t2) są od siebie zależne tylko wtedy, gdy t1=t2, to:
RicN (lt )  0 dla l  0; RicN (lt )  0 dla l = 0.

(6)

Funkcje korelacji występujące w tych równaniach możemy przyjąć na podstawie
badań w terenie lub znając funkcję gęstości widmowej mocy G.
Wykorzystując powyższe zależności otrzymujemy układ równań:
Ricu (lt ) 

p

m

 

u
ij ( k ) R jc ((k

 l )t ) dla l = 1..p

(7)

k 1 j 1

Ricu (0)  RicN (0) 

p

m

 

u
ij ( k ) R jc ( kt ) dla

l=0.

(8)

k 1 j 1
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Z pierwszego równania otrzymujemy m układów równań, a każdy z tych układów
równań zawiera mp równań. Rozwiązując taki zestaw równań otrzymujemy mmp wag
 ij(k). Znając wagi  ij(k) obliczamy z drugiego równania wyrazy RicN (0) zestawione w
macierzy RN(0), która posłuży nam do wyznaczenia wyrazów macierzy N(t) ze wzoru:
j

N i (t ) 

L 
ij

j (t )

,

(9)

i 1

gdzie: Lij są wyrazami macierzy trójkątnej dolnej otrzymanej po rozkładzie macierzy
RN(0)=L LT; j(t) - wartości nieskorelowanego procesu losowego o średniej wartości zero i
odchyleniu standardowym równym 1.
Na rysunkach zamieszczono podobne porównania jak dla metody WAWS. Kolejne
wykresy przedstawiają przykładowy przebieg generowany metodą MR (Rys. 4), gęstość
widmową mocy dla przykładowego przebiegu w porównaniu z widmem docelowym (Rys.
5) w punkcie o współrzędnych (10, 0, 10), a także porównanie wzajemnych gęstości
widmowych mocy przebiegów otrzymanych i docelowych (Rys. 6) dla punktów 1 i 2 o
współrzędnych odpowiednio (10, 0, 10) i (20, 0, 10) oraz dla punktów 1 i 3 o
współrzędnych (10, 0, 10) i (30, 0, 10).
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Rys. 4. Przykładowy przebieg generowany metodą MR
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Rys. 5. Własna gęstość widmowa mocy przebiegu generowanego metodą MR
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Rys. 6. Wzajemna gęstość widmowa mocy przebiegów generowanych metodą MR
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4. Uwagi końcowe
Na podstawie analizy procesów losowych, otrzymanych przy pomocy opisanych
metod, można stwierdzić, że obie metody mogą służyć do generowania pola przepływu
wiatru. Należy jednak pamiętać, że generacja procesu losowego o znacznej długości
metodą WAWS jest bardziej czasochłonna. Wynika to z faktu, że w metodzie MR
większość czasu obliczeniowego zużywana jest jedynie na określenie składników macierzy
korelacji, natomiast sam proces generacji nie wymaga wielu działań matematycznych w
każdym kroku czasowym.
Warto podkreślić, że stworzony program komputerowy został użyty do generowania
losowego pola prędkości wiatru w kompleksowej analizie aerodynamicznej mostu
podwieszonego im. H. Sucharskiego w Gdańsku. Planowane jest także jego wykorzystanie
w podobnej analizie dotyczącej mostu w ciągu Trasy Siekierkowskiej w Warszawie.
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METHODS OF GENERATING STOCHASTIC PROCESSES MODELLING WIND
Abstract: Two methods of generating stochastic processes (WAWS and MR) have been
presented in the paper. Using appropriate wind characteristics like power spectrum and
wind profile may result with generation of the wind field in the front of a building or
structure. Exemplary results of these processes and their estimators have also been
presented.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 024 19 finansowanego
przez Komitet Badań Naukowych.
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PIĘCIOSKŁADNIKOWA TENSOMETRYCZNA WAGA
AERODYNAMICZNA DO BADAŃ MODELOWYCH
BUDOWLI I KONSTRUKCJI
Streszczenie: W niniejszym referacie przedstawiono konstrukcję, a także sposób
projektowania pięcioskładnikowej wagi aerodynamicznej do badań modelowych budowli i
konstrukcji tunelu aerodynamicznego Politechniki Krakowskiej.

1. Wstęp
Podstawowym narzędziem pomiarowym tunelu aerodynamicznego jest waga
aerodynamiczna, czyli w skrócie przyrząd pomiarowy dający możliwość pomiaru sił i
momentów aerodynamicznych działających na model opływany powietrzem. Przedmiotem
niniejszego referatu jest tensometryczna waga aerodynamiczna do badań modelowych w
tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej. Przedstawione tu rozwiązanie
konstrukcyjne jest wynikiem współpracy trzech ośrodków akademickich Politechniki
Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej.



Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska,
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

Katedra Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Politechnika Lubelska,
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, al.
Warszawska 24, 31-155 Kraków

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki., Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika
Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów

Jarosław Bęc, Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki, Zygmunt Szczerba

2. Opis rozwiązania konstrukcyjnego wagi
Wagi elektroniczne to w zasadzie młoda dziedzina metrologii elektronicznej i
chociaż zjawisko tensometrii znane jest już od dawna to dopiero powstanie tensometrów
odpowiedniej jakości oraz rozwój mikroelektroniki w zakresie analogowym jak i cyfrowym
umożliwił powstanie wag tego typu.
Trywialnie rzecz ujmując, waga tensometryczna to zespół elementów sprężystych,
na których naklejono tensometry. Odkształcenia elementów sprężystych wywołane
działającym obciążeniem mierzone są poprzez te tensometry. Przedstawiona waga
aerodynamiczna to waga płytowa płaska /Rys.1/, która powstaje przez wydrążenie w płycie
stalowej o grubości 30 mm odpowiedniej konfiguracji. Schemat geometryczny wagi został
przedstawiony na Rys. 2. Architekturę przedstawionej wagi wymusił obiekt, czyli rodzaj
pomiarów i modeli, jakie będą badane. W konkretnym przypadku po zaprojektowaniu
modelu ogólnego w celu uzyskania optymalnych wymiarów elementów przetwornika
poddano go głębokiej analizie dynamicznej i statycznej metodą elementów skończonych w
taki sposób, aby uzyskać jak najwyższa częstotliwość rezonansową a jednocześnie uzyskać
mierzalny zakres odkształceń. Ponieważ oba te parametry wykluczają się, uzyskane
wymiary są kompromisem spełniającym oba warunki. W analizie zostało przyjęte, że płyta
oraz elementy blokowe są praktycznie nieodkształcalne, odkształcają się natomiast przede
wszystkim elementy oznaczone na rysunku przekrojami A-A i B-B. Są to tzw. segmenty
pomiarowe, do których przyklejone są tensometry, pozwalające na podstawie
otrzymywanych mierzonych odkształceń określić naprężenia w elementach pomiarowych,
a dzięki temu ocenić siły i momenty aerodynamiczne działające na model konstrukcji.
Segmenty A są segmentami siłowymi tzn. zmierzone na nich odkształcenia
odzwierciedlają siły poziome Px i Py, natomiast segmenty B - momentowymi.
W środkowej części wagi przymocowany jest pręt /rura/, do którego mocowane są
modele badanej budowli. Do obliczeń przyjęty został model prostopadłościenny drewniany
o wymiarach średnich 0.5m x 0.2m x 0.2m.
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Rys.1 Widok przestrzenny przetwornika bez tensometrów.

Rys. 2. Schemat geometryczny wagi. Widok z góry
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3. Charakterystyki dynamiczne wagi
Przeprowadzono szereg obliczeń komputerowych z wykorzystaniem modułu SSAP1
systemu ALGOR. W wyniku tych obliczeń uzyskane zostały charakterystyki dynamiczne
(częstości i postaci drgań własnych) dla różnych proponowanych modeli układu o
różniących się wymiarach elementów pomiarowych.
Zestawienie częstości drgań własnych dla wybranego schematu wagi (przekrój
A-A: 30x2.5, l=20mm i przekrój B-B: 30x3, l=25mm) zamieszczono w tablicy I.
Tablica I. Częstości drgań własnych. Waga z modelem budowli
Nr
f [Hz]
T [s]
 [rad/s]
1
617.0
0.01018
98.2
2
691.2
110.0
0.00909
569.9
0.00175
3
3581.0
4
4475.0
712.2
0.00140
5
6182.1
983.9
0.00102
1006.3
0.00099
6
6322.9
7
6976.3
1110.3
0.00090
8
9735.0
1549.4
0.00065
0.00056
9
11189.0
1780.9
10
12003.0
1910.3
0.00052
Przykładowe postacie drgań własnych zostały przedstawione na kolejnych
rysunkach.

Rys. 3. Pierwsza postać drgań własnych
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Rys. 4. Trzecia postać drgań własnych

Rys. 5. Piąta postać drgań własnych

Rys. 6. Szósta postać drgań własnych
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Dokonano także obliczeń komputerowych charakterystyk dynamicznych dla wagi
bez modelu budowli. Otrzymane wielkości można przyjąć jako graniczne przy
zmniejszaniu się masy analizowanej konstrukcji. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w
tablicy II.
Tablica II. Częstości drgań własnych. Waga bez modelu budowli
nr
f [Hz]
T [s]
 [rad/s]
155.9
0.00642
1
979.5
2
981.8
156.3
0.00640
822.7
0.00122
3
5169.4
4
5214.8
830.0
0.00120
1168.4
0.00086
5
7341.0
1176.5
0.00085
6
7392.1
7
8276.5
1317.2
0.00076
8
13690.0
2178.9
0.00046
0.00039
9
16231.0
2583.3
10
16353.0
2602.7
0.00038

4. Odpowiedź wagi na działanie statyczne strumienia powietrza na
model
Przyjęto następujące obciążenie modelu wywołane działaniem strumienia powietrza
na model budowli:
 wzdłużne obciążenie o intensywności 100N zgodne z kierunkiem osi x;
 obciążenie momentowe rozłożone wzdłuż pręta spowodowane mimośrodowym
działaniem obciążenia strumieniem powietrza 1Nm/m (przyjęto, że obciążenie działa
na mimośrodzie 1cm) o kierunku i zwrocie wektora momentu zgodnym z osią z.
Obciążenie to zostało zamodelowane w module BEDIT systemu ALGOR jako
równomiernie rozłożone na długości pręta zastępującego model budowli. Następnie
wykonano obliczenia statyczne przy użyciu modułu SSAP0. Wyznaczone poziomy
naprężeń pozwoliły na właściwe "otensometrowanie" przetwornika. Poziom naprężeń dla
założonych średnich obciążeń wynosi dla momentów sił  = 12 MPa natomiast dla sił  =
6 MPa.
Na rysunku 7. przedstawiono rozkład naprężeń zredukowanych wg hipotezy
Hubera-Misesa-Hencky'ego, które występują w elementach pomiarowych.
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Rys. 7 Rozkład naprężeń zredukowanych w segmentach pomiarowych.

5. Schemat blokowy wagi
Przy projektowaniu i realizacji wagi wykorzystano prace [1]-[5].
Na podstawie wyznaczonych naprężeń obliczono poziomy napięć wyjściowych
U=f() z poszczególnych mostków pomiarowych przetwornika
U 

n  k    uz
4E

(1)

gdzie: n - liczba aktywnych tensometrów
k – stała tensometrów
 - naprężenia
u – napięcie zasilania mostka
E – moduł Younga.
Wyliczone U dla poszczególnych składowych stanowią podstawowy parametr do
wyznaczenia wzmocnień i zaprojektowania właściwego bardzo precyzyjnych wzmacniaczy
parametrycznych. Należy zaznaczyć, iż wszystkie mostki pracują jako zrównoważone
zasilane składową stałą. Wyznaczone wymagane wzmocnienia wynoszą od 1000 do 3000.
Ze względu na bardzo niski poziom napięć użytkowych z mostków wzmacniacze
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podzielono na dwa bloki: pierwszy o dużym wzmocnieniu bezpośrednio przy wadze –
przetworniku sił i momentów. Natomiast drugi z korekcją zera i wzmocnienia przy
systemie rejestracji danych. Rysunek poniżej obrazuje schemat blokowy jednej składowej
wagi.

Rys.8 Schemat blokowy jednej składowej wagi.
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FIVE COMPONENT STRAIN-GAUGE AERODYNAMIC BALANCE
FOR CIVIL ENGINEERING PURPOSES
Abstract: The structure and the designing process of the five element aerodynamic
extensometric measuring system have been presented. The system will be used for the
modeling studies for buildings and structures provided in the wind tunnel of Cracow
University of Technology.

Pracę wykonano częściowo w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 024 19
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
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TRÓJSKŁADNIKOWA TENSOMETRYCZNA WAGA
AERODYNAMICZNA DO BADAŃ MODELOWYCH
MOSTÓW
Streszczenie: W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania konstrukcyjnego
trójskładnikowej wagi aerodynamicznej, obejmującego opis geometrii wagi i modelu.
Przedstawiono również wyniki obliczeń dotyczące charakterystyk dynamicznych wagi oraz
odpowiedzi wagi na działanie statyczne strumienia powietrza. Podano także propozycję
rozwiązania układu elektronicznego wagi.

1. Wstęp
Ze względu na wielorakość i złożoność pomiarów wagowych w tunelu
aerodynamicznym trudno jest, a wręcz niemożliwe skonstruowanie wagi uniwersalnej;
wymagane są wagi o ograniczonym zakresie stosowania, specjalizowane. Niniejsza praca
dotyczy wagi aerodynamicznej trójskładnikowej w tunelu aerodynamicznym Politechniki
Krakowskiej.

2. Opis rozwiązania konstrukcyjnego wagi
Zaprojektowana waga ma służyć do pomiaru dwóch sił i momentu skrętnego dla
poziomej orientacji modeli w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego. Waga
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zbudowana jest z dwóch identycznych przetworników sił i momentu, pomiędzy którymi
mocowany jest model pomiarowy poprzez przegub Cardana.

b

a

Rys.1: a - Widok izometryczny jednego przetwornika sił i momentu bez tensometrów;
b - Model przetwornika z płytą usztywniającą w Algorze.

Przetwornik

Przetwornik

110

C

Model

C
65

1000

65

Rys. 2. Schemat wagi przyjętej w programie MES; [mm].
Należy zaznaczyć, iż każdy z przetworników wykonany jest poprzez wydrążenie w
walcu stalowym, jak pokazano na rysunku 1a. Cztery wąskie prostopadłościany stanowią
segmenty pomiarowe, na których naklejono tensometry foliowe w miejscach
wyznaczonych poprzez dokładną analizę komputerową, wykorzystującą metodę elementów
skończonych. Oba segmenty połączone są przy pomocy aluminiowej rury zakończonej
przegubami Cardana w celu eliminacji momentów gnących. Powyższa rura stanowi
element nośny badanego modelu. Rys. 1b oraz Rys.2 przedstawiają model wagi przyjęty w
programie MES – odpowiednio pojedynczego przetwornika oraz dwóch przetworników
wraz z modelem.
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3. Charakterystyki dynamiczne wagi
Wagę trójskładnikową zamodelowano w programie MES (Algor) i w wyniku
obliczeń dynamicznych otrzymano postaci drgań i odpowiadające im częstotliwości. W
tablicy I zestawiono postaci drgań i odpowiadające im częstotliwości dla wagi wraz z
modelem. Rysunki 3 – 5 przedstawiają wybrane postaci drgań, pokazane w trzech
płaszczyznach.
Tablica I. Postacie drgań i częstotliwości dla wagi trójskładnikowej z modelem
1
6
691.2 [rad/s]
4612.7 [rad/s]
734.1 [Hz]
110.0 [Hz]
0.0014 [s]
0.0091 [s]
2
7
1495.1 [rad/s]
4741.8 [rad/s]
238.0 [Hz]
754.7 [Hz]
0.0042 [s]
0.0013 [s]
3
8 (podłużna)
3255.8 [rad/s]
5174.6 [rad/s]
823.6 [Hz]
407.1 [Hz]
0.0025 [s]
0.0012 [s]
4
9 (skrętna)
3579.7 [rad/s]
6767.9 [rad/s]
1077.1 [Hz]
569.7 [Hz]
0.0017 [s]
0.0009 [s]
5
10 (skrętna)
4074.3 [rad/s]
6790.2 [rad/s]
1080.7 [Hz]
648.4 [Hz]
0.0015 [s]
0.0009 [s]
a)
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b)

c)

Rys. 3 Pierwsza postać drgań: a – płaszczyzna xz, b – płaszczyzna xy, c – płaszczyzna yz.
a)

b)

c)

Rys. 4 Trzecia postać drgań: a – płaszczyzna xz, b – płaszczyzna xy, c – płaszczyzna yz.
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a)

b)

c)

Rys. 5 Dziewiąta (skrętna) postać drgań: a – płaszczyzna xz, b – płaszczyzna xy,
c – płaszczyzna yz.

4. Odpowiedź wagi na działanie statyczne strumienia powietrza na
model
Analizy komputerowej dokonano dla średnich obciążeń statycznych:
obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego o wartości 100 N/m;
momentu skręcającego o wartości 1 Nm/m.
Przykładowe wartości naprężeń zredukowanych według Misesa i naprężeń
głównych Sxx (w różnych płaszczyznach) przedstawiono na Rys 6 i Rys. 7. W Tabeli II
zestawiono ekstremalne wartości naprężeń zredukowanych według Misesa i Treski,
maksymalne i minimalne naprężenia główne oraz naprężenia normalne i styczne,
otrzymane z analizy w programie MES.
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a)

b)

Rys. 6 Naprężenia zredukowane wg Misesa: a – w płaszczyźnie xy; b- w płaszczyźnie xz.
a)
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b)

Rys. 7 Naprężenia normalne Sxx: a – w płaszczyźnie xy, b – w płaszczyźnie xz.
Tablica II. Ekstremalne wartości naprężeń
Rodzaj naprężenia
Naprężenia zredukowane według Misesa
Naprężenia zredukowane według Treski
Maksymalne naprężenia główne
Minimalne naprężenia główne
Naprężenia normalne Sxx
Naprężenia normalne Syy
Naprężenia normalne Szz
Naprężenia styczne Sxy
Naprężenia styczne Sxz
Naprężenia styczne Syz

15.495
16.362
15.110
0.504
14.875
3.996
6.219
3.788
1.755
3.502

5. Schemat blokowy układu elektronicznego wagi
Przeprowadzona analiza komputerowa pozwala na właściwe otensometrowanie
przetworników, tzn. naklejenie ich w miejscach maksymalnej koncentracji naprężeń
właściwych dla danej siły. Wyznaczone poziomy naprężeń dla poszczególnych składowych
dla średnich obciążeń wagi stanowią podstawowy parametr do obliczenia napięcia
wyjściowego z mostków tensometrycznych, czyli: U=F(). Parametr U stanowi punkt
wyjścia do obliczenia i zaprojektowania wysokostabilnych wzmacniaczy parametrycznych.
Wyznaczone wymagane wzmocnienie dla omawianej wagi wynosi około: 1000.
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Rys.8 Schemat blokowy jednej składowej wagi.
Układ wzmacniaczy parametrycznych ze względu na zastosowane dwa symetryczne
przetworniki sił i momentów A i B posiada dwa kanały zbudowane w oparciu o precyzyjne
wzmacniacze firm Analog Devices oraz Burr-Brown. Sygnał wyjściowy odwzorowujący
siły i moment to suma sygnałów z obu wzmacniaczy. Należy zaznaczyć, iż mostki pracują
jako zrównoważone, zasilane składowa stałą. Sygnały po wyjściu z sumatorów
rejestrowane są poprzez system rejestracji danych z częstotliwością próbkowania 100 KHz.
Przy projektowaniu i realizacji wagi wykorzystano prace [1-5].
Literatura:
1. Materiały firmy : Measurements Group Vishay, : 2000.
2. Analog Devices Elektonic Databook, 1999.
3. Burr-Brown Catalog, 1999.
4. Roliński Z.: Tensometria oporowa, 1981 WNT.
5. Szumilewicz B.: Pomiary elektroniczne w technice, 1981 WNT.
THREE COMPONENT STRAIN-GAUGE AERODYNAMIC BALANCE
FOR BRIDGE MODELS ANALYSING

Abstract: A proposition of design solution of a three component strain-gauge
aerodynamic balance containing geometry description of the balance and the model
have been presented in the paper. Moreover, computation results of dynamic
characteristics and balance response to static operation of the air stream as well as a
proposition of electronic system of the balance have been also presented.
Pracę wykonano częściowo w ramach projektu badawczego nr 7 T07E 024 19
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.
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PORÓWNANIE OBCIĄŻEŃ AERODYNAMICZNYCH
OTRZYMANYCH W TUNELU AERODYNAMICZNYM
I Z OBLICZEŃ PROGRAMEM FLUENT
Streszczenie: W pracy przedstawiono obliczenia obciążenia wiatrem pylonu mostu
im. H.Sucharskiego w Gdańsku, które zostały wykonane programem FLUENT. Wynikiem
obliczeń są momenty wypadkowe wywołane ciśnieniem wiatru, siły jako wypadkowe
ciśnienia wiatru i współczynniki aerodynamiczne przekrojów pylonu. Uzyskane wartości
momentów zostały porównane z odpowiednimi wynikami badań w tunelu aerodynamicznym.
Na podstawie tego porównania stwierdzono poprawność wyników obliczeń programem
FLUENT.

1. Wprowadzenie
Wyznaczanie obciążeń aerodynamicznych w tunelach aerodynamicznych jest
bardzo kosztowne. Alternatywą tych badań w wyznaczaniu odpowiedzi budowli na
działanie wiatru są obliczenia numeryczne. Niestety zagadnienia tego typu wymagają
rozwiązywania dużych układów nieliniowych równań różniczkowych. Dodatkowo
równania, opisujące przepływ, są bardzo wrażliwe na warunki początkowe.
Celem pracy jest zbadanie czy obliczenia numeryczne mogą służyć jako źródło
współczynników aerodynamicznych w praktyce inżynierskiej. W związku z tym w pracy
zostaną przedstawione wyniki obliczeń programem FLUENT, a następnie te wyniki
zostaną porównane z wynikami badań w tunelu aerodynamicznym. Przedmiotem tych
analiz jest pylon mostu podwieszanego im. H. Sucharskiego w Gdańsku. Kształt pylonu
można opisać jako odwróconą literę Y (rys.1). Pylon jest konstrukcją żelbetową o
przekrojach skrzynkowych zamkniętych. Wysokość pylonu, mierzona od podstawy
fundamentu, wynosi 97 m, a odległość od fundamentu do połączenia nóg wynosi 55 m.
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2. Badania w tunelu aerodynamicznym
Projekt mostu im. H.Sucharskiego w Gdańsku wymagał badań w tunelu
aerodynamicznym. W związku z tym podczas badań pylonu mostu w tunelu
aerodynamicznym w Nantes (Francja) otrzymano średnie wypadkowe momenty ciśnienia
wiatru mierzone względem osi prostopadłej do pomostu, umieszczonej na poziomie
połączenia “nóg” z fundamentem (por. [1]). Średni moment, który zmierzono przy wietrze
o średniej prędkości u10=26m/s i średnim kierunku równoległym do pomostu, wynosi
około 35 MNm.

3. Obliczenia programem FLUENT
Obliczenia numeryczne zostały wykonane programem FLUENT i polegały na
rozwiązaniu układu nieliniowych równań różniczkowych metodą objętości skończonej.
Wśród równań znajdują się równania ciągłości i równania ruchu (Naviera-Stokes’a).
Ponadto, w zależności od przyjętego modelu turbulencji, uwzględniane są:
 równania transportowe w modelu Spalart-Allmarasa [2];
 równania transportowe odnośnie do energii kinetycznej i dyssypacji energii kinetycznej
[2] w modelu k-.
Wykonywane obliczenia zaniedbują ruch pylonu, traktują pylon jak ciała
nieskończenie sztywne oraz zaniedbują chropowatość jego powierzchni. Przepływ jest
przepływem ustalonym.
3.1. Model przestrzenny
Na rys.1 pokazano obrys siatki przepływu. Na rys.2a widoczny jest fragment siatki
powierzchni pylonu, a na rys.2b znajduje się siatka powierzchni dolnej przepływu.
W obliczeniach przyjęto następujące warunki brzegowe (rys.1):
 powierzchnia napływu - przyjęto warunek velocity inlet, w którym ustawiono prędkość
wiatru, energię kinetyczną wiatru, dyssypację energii i intensywność turbulencji
zgodnie z profilem wiatru na podstawie prac [2] i [3] (rys.3);
 powierzchnie boczne - warunek jak przy powierzchni napływu;
 powierzchnia dolna - warunek wall czyli powierzchnie o gradiencie prędkości
prostopadłym do powierzchni równym zero;
 powierzchnia górna - warunek velocity inlet o stałej prędkość wiatru (u=37.7m/s), o
stałej energii kinetyczną wiatru (k=8.4 m2/s2 lub k=33.7 m2/s2) i stałej dyssypacji
energii (=4.7 m2/s3 lub =27.3 m2/s3);
 powierzchnia wypływu - warunek outflow;
 pylon - warunek wall.
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Rys.1. Zarys modelu przepływu wokół pylonu.
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Rys.2. Fragmenty siatki powierzchni pylonu i siatka powierzchni dolnej przepływu.

W tablicy I zestawiono wybrane wyniki obliczeń czyli wartości momentów
wypadkowych Mx względem osi x prostopadłej do pomostu oraz wartości sił wypadkowych
Py równoległych do pomostu. Rys.4 przedstawia rozkład ciśnienia na ścianach pylonu.
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Rys.3. Profil wiatru oraz wielkości opisujące turbulencje jako funkcje wysokości; a) profil podłużny
wiatru; b) energia kinetyczna, dyssypacja i intensywność turbulencji wg [2] - “mała” intensywność;
b) energia kinetyczna, dyssypacja i intensywność turbulencji wg [2] i [3] - “duża” intensywność.
u [m/s]

Tablica I. Zestawienie wyników obliczeń modelu przestrzennego.
Rodzaj badań
i model turbulencji
Badania w tunelu aerodynamicznym
Obliczenia z przepływem laminarnym
Obliczenia z przepływem turbulentnym wg modelu
Spalart-Allmaras przy Iu=19%
Obliczenia z przepływem turbulentnym wg modelu
k-o małej intensywności turbulencji (rys.3b)
Obliczenia z przepływem turbulentnym wg modelu
k-o dużej intensywności turbulencji (rys.3c)

Moment M x
[kNm]

35 000
30 992
32 771

Siła Py
[kN]
--------

640
688

31 341

651

32 202

674

Różnice pomiędzy wartościami momentów wypadkowych, otrzymanych w
obliczeniach różnymi metodami wynoszą 6% a różnice pomiędzy siłami wypadkowymi
wynoszą 8%.
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Rys.4. Rozkład ciśnienia na ścianach pylonu: a) wartości ciśnienia (Pa) w odległości 34 m od
posadowienia; b) wartości ciśnienia (Pa) w odległości 84 m od posadowienia; c) rozkład ciśnienia
wzdłuż wysokości pylonu.

3.2. Modele dwuwymiarowe
Wykonano obliczanie odnośnie do następujących przekrojów:
jedna “noga” poniżej połączenia “nóg” w odległości 34 m od posadowienia pylonu;
 przekrój pylonu powyżej połączenia “nóg” w odległości 84 m od posadowienia pylonu.
Warunki brzegowe zostały przyjęte w taki sam sposób jak w p.3.1. Prędkość średnią
wiatru przyjęto taką, jaka odpowiada wysokości położenia przekroju, a w modelu k- w ten
sam sposób założono energię kinetyczną i dyssypację energii.


211

Ewa Błazik-Borowa

W tablicach II i III zestawiono siły oporu i siły boczne, działające na przekroje
pylonu, oraz odpowiadające im współczynniki aerodynamiczne. Największe różnice
pomiędzy współczynnikami oporu wystąpiły przy wietrze prostopadłym do pomostu wokół
przekroju góry pylonu. Współczynnik siły bocznej jest bliski zera i tylko w przypadku
przepływu laminarnego wokół “nogi” przyjął wartość znacząco różną od zera 0.56. Przy
wietrze równoległym do osi pomostu, współczynnik siły bocznej, działającej na “nogę”, też
przyjmuje znaczące wartości, ale to jest związane z brakiem symetrii przekroju.
Tablica II. Współczynniki aerodynamiczne przekroju “nogi” pylonu.
Wiatr prostopadły do osi pomostu
Py [N]
CD
D [m] Px [N]
u [m/s] Iu [%]
Przepływ laminarny 30.0
0.0
3.6
3026
1.53
1101
Spalart-Allmaras
30.0
4.3
3.6
2554
1.29
7
30.0
15.3
3.6
2558
1.29
8
Spalart-Allmaras
30.0
4.3
3.6
2438
1.23
19
Metoda k-
30.0
15.3
3.6
2468
1.24
2
Metoda k-
Wiatr równoległy do osi pomostu
Px [N]
CD
D [m]
Py
u [m/s] Iu [%]
0
3.58
2569
1.30
524
Przepływ laminarny 30.0
30.0
4.3
3.58
3013
1.53
290
Spalart-Allmaras
30.0
15.3
3.58
2862
1.45
126
Spalart-Allmaras
30.0
4.3
3.58
3008
1.52
376
Metoda k-
30.0
15.3
3.58
2864
1.45
31
Metoda k-
Tablica III. Współczynniki aerodynamiczne przekroju góry pylonu.
Wiatr prostopadły do osi pomostu
Py [N]
CD
D [m]
Px
u [m/s] Iu [%]
Przepływ laminarny 35.0
0
3.2
2387
0.99
41
Spalart-Allmaras
35.0
5.4
3.2
2734
1.14
11
Spalart-Allmaras
35.0
13.5
3.2
2734
1.14
12
35.0
5.4
3.2
2883
1.20
22
Metoda k-
35.0
13.5
3.2
3077
1.28
7
Metoda k-
Wiatr równoległy do osi pomostu
Px [N]
CD
D [m]
Py
u [m/s] Iu [%]
5.0
6183
1.65
750
Przepływ laminarny 35.0
0.0
35.0
5.4
5.0
5443
1.45
178
Spalart-Allmaras
35.0
13.5
5.0
5299
1.41
261
Spalart-Allmaras
35.0
5.4
5.0
5794
1.54
130
Metoda k-
35.0
13.5
5.0
5768
1.54
155
Metoda k-
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CL
0.557
0.004
0.004
0.010
0.001
CL
0.265
0.147
0.064
0.191
0.016

CL
0.017
0.005
0.005
0.009
0.003
CL
0.200
0.047
0.070
0.035
0.041
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Na podstawie tablic II i III obliczono przybliżone wartości wypadkowych
momentów względem osi prostopadłej do pomostu (oś x na rys.1) i siły wypadkowe wzdłuż
pomostu przy wietrze równoległym do pomostu. Wartości zostały zestawione w tablicy IV.
Tablica IV. Przybliżone wartości momentów i sił wypadkowych uzyskane na
podstawie obliczeń dwuwymiarowych przy wietrze równoległym do pomostu.
Rodzaj badań
i model turbulencji
Obliczenia z przepływem laminarnym
Obliczenia z przepływem wg modelu SpalartAllmaras o małej intensywności turbulencji (rys.3b)
Obliczenia z przepływem wg modelu SpalartAllmaras o dużej intensywności turbulencji (rys.3c)
Obliczenia z przepływem turbulentnym wg modelu
k-o małej intensywności turbulencji (rys.3b)
Obliczenia z przepływem turbulentnym wg modelu
k-o dużej intensywności turbulencji (rys.3c)

Moment M x
[kNm]

Siła Py
[kN]

29 066
27 842

563
578

26 891

555

29 039

593

28 517

576

4. Wnioski
Zamieszczone w pracy analizy dotyczą konstrukcji o przekrojach zamkniętych
nieopływowych. W związku z tym poniżej zamieszczone wnioski można tylko odnieść do
tego typu konstrukcji.
Wyniki otrzymane przy pomocy programu FLUENT są zbliżone do wyników badań
w tunelu aerodynamicznym, a analiza otrzymanych wyników pozwala na wyciągnięcie
następujących wniosków:
 wartości momentów wypadkowych względem osi prostopadłej do osi pomostu przy
wietrze równoległym do pomostu, otrzymane w obliczeniach, różnią się maksymalnie
około 11%, przy obliczeniach trójwymiarowych, i około 23%, przy obliczeniach
dwuwymiarowych, od wartości otrzymanych w badaniach;
 przy wyznaczaniu współczynników aerodynamicznych statycznych należy wykonywać
podstawowe badania w tunelu aerodynamicznym, a pozostałe analizy można
przeprowadzić wykorzystując metody numeryczne;
 w celu uniknięcia błędów obliczenia należy wykonywać za pomocą co najmniej dwóch
modeli turbulencji;
 obliczenia wykonane odnośnie do elementów przestrzennych dają dokładniejsze wyniki
niż obliczenia wykonane dla poszczególnych przekrojów takich elementów, ale
wymagają skomplikowanej siatki i dłuższego czasu obliczeń;
 zarówno podczas badań w tunelu aerodynamicznym, jak i analiz numerycznych należy
pamiętać, że oszacowane wyniki mogą różnić się od rzeczywistych, ale najczęściej są
zawyżone, ponieważ duża turbulencja, występująca w rzeczywistości, zmniejsza
niebezpieczny wpływ zjawisk aerodynamicznych, np.: odrywania się wirów,
galopowania aerodynamicznego.
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W przedstawionych analizach można zauważyć, że obciążenie wyznaczone
odnośnie do zagadnień dwuwymiarowych jest mniejsze od obciążenia wyznaczonego
odnośnie do pełnego modelu. Nie można jednak tego wniosku uogólniać, ponieważ w
obliczeniach dwuwymiarowych nie uwzględniono między innymi interferencji pomiędzy
nogami pylonu oraz zaburzeń przy połączeniu “nóg”.
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THE COMPARISON OF AERODYNAMIC LOADS FROM THE WIND TUNEL
AND THE CALCULATIONS MADE WITH USING FLUENT
Abstract: In the paper there are presented the calculations of the wind load on the pylon of
the H. Sucharski bridge located in Gdańsk. The calculations have been performed using
FLUENT computer programme. The calculation results contain, e.g. the resultant moments
caused by the wind pressure, the resultant forces of the wind pressure and aerodynamic
coefficients of the pylon cross-sections. The obtained values of moments have been
compared with the appropriate results of the experiment in the wind tunnel. On the basis of
this comparison the author has ascertained the precision of the results of the calculations
made with use of FLUENT.

Program FLUENT został zakupiony w ramach dotacji finansowej Komitetu Badań
Naukowych.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Henryk Bryś*

MONITORING DEFORMACJI I PRZEMIESZCZEŃ ZAPORY
BETONOWEJ U PROGU NOWEGO TYSIĄCLECIA
Streszczenie: Betonowa zapora wodna ulega statycznym i dynamicznym obciążeniom,
których efektem jest występowanie trwałych i sprężystych odkształceń oraz przemieszczeń
przestrzennych. Współczesne instrumentarium geodezyjne dysponuje precyzyjną aparaturą
pomiarową umożliwiającą wyznaczanie z najwyższą dokładnością i niezawodnością
deformacje konstrukcji hydrotechnicznych. Wyznaczone deformacje, wartości przemieszczeń
oraz zachowanie się zapory w funkcji czasu mają podstawowe znaczenie dla oceny stanu
bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej obiektu hydrotechnicznego. Przedstawiono
przy czyny oraz metodykę geodezyjnego wyznaczania geometrii deformacji pojedynczej
sekcji za pory betonowej.

1. Wprowadzenie
Zagadnienie deformacji i przemieszczeń zapory betonowej wskutek ewolucji
warunków brzegowych będących wynikiem zmian poziomu piętrzenia, dobowych i
sezonowych wahań temperatury otoczenia oraz zmian temperatury na powierzchniach
podlegających nasłonecznieniu jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy
konstrukcji hydrotechnicznej. Procesy fizyczne wywołane przez czynniki meteorologiczne,
hydrotechniczne, geotechniczne i eksploatacyjne powodują, że budowla piętrząca wraz z
urządzeniami towarzyszącymi ulega statycznym i dynamicznym obciążeniom, których
efektem jest występowanie trwałych i sprężystych odkształceń. Ulega cyklicznym ruchom
skorelowanym z dobowym i rocznym rytmem zmian temperatury.
Przemieszczeniem obiektu hydrotechnicznego nazywamy zmianę jego położenia
względem przyjętego układu odniesienia, zaistniałym w określonym interwale czasu.
Odkształceniem obiektu hydrotechnicznego nazywamy zmianę kształtu lub
objętości albo zmianę kształtu i objętości obiektu, powodujące zmiany wzajemnych jego
punktów [1].
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2. Przyczyny wywołujące deformacje i przemieszczenia zapory wodnej
Stabilność geometrii i położenia przestrzennego sekcji zapory uwarunkowane są
odpornością na zaburzenia wynikające z naprężeń wewnętrznych oraz licznych
oddziaływań zewnętrznych:
 ciężaru własnego,
 poziomego i pionowego parcia wody górnej WG,
 wyporu od strony WG i WD,
 zmienności wartości ciśnień piezometrycznych na poszczególnych poziomach
wodonośnych,
 osiadania przestrzeni posadowienia,
 wypiętrzania gruntu spowodowanego jego pęcznieniem wskutek zawilgocenia,
 przecieków oraz procesów filtracyjnych przed i pod zaporą oraz przez przyczółki,
 współczesnych ruchów skorupy ziemskiej,
 technogennych wpływów deformowanego górotworu na terenach eksploatacji
górniczej,
 obciążeń typu sejsmicznego pochodzenia tektonicznego,
 drgań dynamicznych wywołanych falowaniem wiatrowym tafli wody górnej,
 warunków meteorologicznych (jednostronne nasłonecznienie ściany betonowej, wiatr,
mróz, śnieg, oblodzenie),
 wpływów klimatycznych,
 dobowych i sezonowych wahań temperatury wody i otoczenia,
 okresowych przemieszczeń przypowierzchniowej warstwy gruntu o miąższości 25-30
metrów wywołanych zjawiskami geotermicznymi, w zależności od pory dnia i roku,
stopnia nawilgocenia itp. [ 2],[3],
 procesów reologicznych (nieefektywna praca drenaży, zjawiska infiltracji, erozja
betonu, erozja powyżej i poniżej zapory),
 trzęsień Ziemi oraz ruchu środków transportowych.
Jak widać z powyższego zestawu, spektrum możliwych oddziaływań zewnętrznych
na zaporę może być duże i różnorodne.
Deformacje i przemieszczenia przestrzenne bryły sekcji betonowej są efektem
wieloletniego i skomplikowanego procesu fizycznego wielu zmiennych niezależnych,
występujących stale, okresowo lub chwilowo, jednocześnie lub osobno oraz
oddziaływujących wzajemnie w czasie długoletniego okresu eksploatacji budowli.
Geodezyjne Pomiary Odkształceń i Przemieszczeń mają szczególnie istotne
znaczenie:
 w okresie piętrzeń próbnych i początkowej eksploatacji zbiornika wodnego,
 podczas występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i warunków
meteorologicznych,
 w przypadku stwierdzonych anomalii pracy zapory i urządzeń towarzyszących,
 w momentach osiągnięcia wartości granicznych wyznaczanych parametrów deformacji
i przemieszczeń.
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Rzeczywiste zachowanie się zapory betonowej stwierdzić można za pomocą
precyzyjnych pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem elektronicznej aparatury
kontrolno-pomiarowej, umożliwiającym rejestrowanie z wysoką dokładnością wszelkie
zmiany jej położenia, charakteryzujące kondycję geometryczną budowli.

3. Automatyczny system pozyskiwania danych pomiarowych
Aktualnie w Automatycznych Systemach Pomiarowo-Kontrolnych ASPK
wykorzystuje się następujące instrumenty i przyrządy do rejestrowania przemieszczeń
względnych, wielkości hydrometrycznych i meteorologicznych:
 Wahadła fizyczne z sensorami do wielopunktowego wyznaczania wygięcia muru sekcji
zapory;
 Szczelinomierze, deformetry i tensometry do wyznaczania poziomych lub/oraz
pionowych odkształceń liniowych;
 Klinometry i niwelatory cieczowe do wyznaczania pochyleń i wychyleń betonowych
fragmentów budowli;
 Inklinometryczna sonda otworowa do wyznaczania przemieszczeń poziomych i
pionowych na poszczególnych poziomach głębokości w podłożu gruntowym, betonie
lub skale;
 Piezometry zamknięte do obserwacji ciśnienia filtracji w warstwie drenażowej ekranu
w podłożu zapory oraz piezometry otwarte do obserwacji ciśnienia w korpusie zapory
ziemnej oraz w obwałowaniach bocznych;
 Termometry, limnigrafy, sejsmografy;
 Dynamometry strunowe do wyznaczania ciśnienia gruntu na budowlę oraz naprężeń
bezpośrednio w gruncie lub w stopie fundamentowej zapory.
Do automatycznej kontroli bezpieczeństwa zapory, jak również długookresowej
rejestracji wyników wykorzystuje się dwie istotne wartości:
 największą wartość deformacji budowli, tj. przemieszczenie poziome najwyżej
usytuowanego punktu kontrolowanego na koronie (strona odpowietrzna-odwodna),
oraz
 ilość wody infiltracyjnej w galeriach pomiarowo-kontrolnych lub na przedpolu zapory.
Powyższe dane pomiarowe stanowią podstawowe kryteria stabilności obiektu
hydrotechnicznego. Zastosowanie metod numerycznych i statystycznych oraz
oprogramowania umożliwia stałe i natychmiastowe wyznaczanie parametrów odkształceń
i przemieszczeń monitorowanych fragmentów zapory, a tym samym na szybką i
niezawodną ocenę stanu jej bezpieczeństwa. Najmniejsze przekroczenie ustalonych przez
kompetentną komisję ekspertów (np. Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie) wartości granicznych przekazywane jest
dzięki ASPK, optycznym i akustycznym sygnałem alarmowym, umożliwiającym
odpowiedzialnemu personelowi na podjęcie natychmiastowych środków prewencyjnych
celem zapobieżenia ewentualnej katastrofie budowli.
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Równocześnie zwiększona zostaje częstotliwość obserwacji na newralgicznym fragmencie
zapory. Dane pomiarowe zachowania się w czasie i przestrzeni poszczególnych elementów
monitorowanego obiektu stanowią podstawę do dokonania w każdej chwili:
 analiz regresji krzywych przemieszczeń poziomych lub/oraz pionowych, wybranych
lub wszystkich badanych elementów betonowych,
 błyskawicznego porównania wartości rzeczywistych odkształceń i przemieszczeń z
wartościami prognozowanymi,
 kontroli przyrostu przemieszczeń w określonym czasie wraz z analizą i oceną
dokładności.
Na rys.1. przedstawiono schematycznie zasadę działania systemu zdalnego
pozyskiwania geodezyjnych, hydrotechnicznych i meteorologicznych danych pomiarowych
oraz telemetrycznego przekazu do stacji centralnego stanowiska pomiarowego oddalonego
do kilkudziesięciu kilometrów od monitorowanej zapory wodnej.

Rys.1. Automatyczny System Pomiarowo-Kontrolny oraz telemetryczny przekaz danych
pomiarowych

218

Monitoring deformacji i przemieszczeń zapory betonowej na przełomie tysiącleci

4. Zasada wyznaczania linii wygięcia muru zapory
Dzięki planowo zastabilizowanym punktom kontrolnym w szybach oraz
zainstalowanych wahadeł fizycznych, istnieje możliwość wyznaczania składowych
przemieszczeń, a tym samym uzyskanie szczegółowego obrazu geometrii deformacji całej
konstrukcji zapory. Zasada wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu za pomocą
pionu zwykłego przedstawiona została na rys. 2. Założono, że wektory wychyleń wX na
wybranych poziomach obserwacyjnych leżą w tej samej płaszczyźnie pionowej XH.

Rys.2. Zasada wyznaczania linii wygięcia ściany szybu za pomocą pionu zwykłego z
uwzględnieniem pochylenia podstawy sekcji betonowej

Punkty Z oraz Z’ oznaczają położenie punktu zawieszenia wahadła pod koroną w
chwili t1 oraz t2.. Aktualne przemieszczenie poziome na i-tym poziomie obserwacyjnym
nie może być wyznaczane bezpośrednio z odczytu sensora. Konieczna jest bowiem
znajomość aktualnego przemieszczenia pionu sM wyznaczana każdorazowo na poziomie
dna szyby.
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Wartość składowej wektora przemieszczenia wyznaczana jest z zależności:

w X i  s M  (a ' i ai )

(1)

gdzie:
SM - przemieszczenie pionu w interwale czasu t  t 2  t1
ao , a1, a2 ....... - odczyty położenia drutu w chwili t1
a’o, a’1, a’2 ....... - odczyty położenia drutu w chwili t2
W przypadku wystąpienia równocześnie pochylenia podstawy bloku sekcji o kąt pionowy
 oraz sprężystego wygięcia ściany muru, zaobserwowana składowa wektora w X reprezentuje wypadkowe przemieszczenie wywołane obydwoma zjawiskami.
Dla graficznego zobrazowania linii wygięcia bez uwzględnienia pochylenia sekcji
wyliczamy skorygowane wektory przemieszczeń:
dla ujemnego kąta pochylenia podstawy sekcji:


w X i  S M  (a ' i a i )  h tg


(2)

dla dodatniego kąta pochylenia podstawy sekcji :

w X i  S M  (a ' i  ai )  hi tg

(3)

gdzie: h - wysokość usytuowania sensora od poziomu dna szybu

5. Satelitarny system Real Time GPS wyznaczania współrzędnych
punktów kontrolowanych na zaporach wodnych
Satelitarny system GPS (Global Positioning System) zrewolucjonizował technikę
geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych i umożliwił
wykonywanie obserwacji na punkcie kontrolowanym bez konieczności tworzenia
mikrosieci powierzchniowych. Na zbudowanej w latach 1935-1939 zaporze Bever w
zlewni rzeki Wupper zlokalizowanej w Bergisches Land (Nadrenia-Westfalia),wdrożono w
dniu 28.02.1996 jako pierwszy w świecie satelitarny system GPS do permanentnego
monitoringu przemieszczeń poziomych i pionowych punktu w środkowej części korpusu
zapory [4]. W celu śledzenia postępu procesu deformacji korpusu zapory wykonywane są
obserwacje satelitarne w czasie rzeczywistym (Real Time) z zastosowaniem autorskiego
systemu pomiarowego „SLOW MOTION MEASUREMENT SYSTEM SMMS”. W pełni
automatyczny system pomiarowy składa się z 2 jednoczęstotliwościowych odbiorników:
MX 9212 (12 kanałów) oraz odbiornika MOTOROLA ONCORE ( 8 kanałów). Aktualna
pozycja punktu kontrolowanego (stacja ROVER) wyświetlana jest na monitorze zarówno
w formie graficznej, jak i numerycznej. Przetransformowane i filtrowane współrzędne
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wraz z ich odchyleniami standardowymi gromadzone są w pamięci komputera. Autorzy
zastosowali półkinematyczną metodę pomiarową, z możliwością rejestracji powolnych
ruchów obiektu (do 10cm/min). Sygnały satelitarne odbierane są co 1 s, a wyniki
pomiarów (współrzędne X,Y i H) uśredniane są co 100 s i opracowywane statystycznie. W
ciągu tygodnia gromadzonych jest około 500kB danych. Oryginalne dane pomiarowe
poddawane zostają w ramach obróbki POSTPROCESSING filtrowaniu (filtr KALMANA)
w ustalonych przedziałach czasowych 1, 2, 4, 6, 12 i 24 - godzinnych. Dzięki procesowi
uśredniania wyników obserwacji eliminowane zostają w istotny sposób wpływy zakłóceń:
efekty wielotorowości sygnałów satelitarnych, przypadkowe błędy anten,, refrakcja
troposferyczna i jonosferyczna, wpływy temperatury i wiatru na ewentualne ruchy
zabetonowanej anteny odbiornika GPS itp. Zastosowanie odbiorników w czasie
rzeczywistym oraz specjalnego oprogramowania, pozwala na wyznaczanie przemieszczeń
poziomych z odchyleniem standardowym  X , Y  1,0 mm dla interwałów filtrowania co
najmniej 6-ciogodzinnych. Dokładność wyznaczania przemieszczeń pionowych jest około
2,5 razy mniejsza i wynosi 2-3 mm [4].
Systematyczne pomiary kontrolne wykonywane przez ekipę obsługi geodezyjnej
klasyczną metodą aliniometryczną, przy różnych poziomach piętrzenia wody, potwierdziły
bardzo wysoką dokładność i niezawodność satelitarnej metody SMMS wyznaczania
przemieszczeń poziomych, a uzyskane z porównania obydwu niezależnych metod
maksymalne wartości odchyłek nie przekraczają 1,6 mm (średnio około 1,0 mm).
W lipcu 1998 zainstalowano celem ciągłej kontroli przemieszczeń punktów
aliniometrycznych na koronie, satelitarny system pomiarowy RT GPS na zaporze ciężkiej
Eder (Dolna Hesja) o wysokości 47 m, zbudowanej w latach 1908-1914. Monitoring
obejmuje 6 punktów kontrolowanych, dla których co 10 s wyznaczane są współrzędne
przestrzenne i co 100 s gromadzone w pamięci PC. System umożliwił porównanie
wartości przemieszczeń uzyskanych trzema niezależnymi metodami pomiarowymi:
Systemem SMMS GPS, aliniometryczną oraz pionami fizycznymi z automatyczną
rejestracją wyników obserwacji. Wykonane w okresie 1,5 roku pomiary porównawcze
wykazały wysoką niezawodność i dokładność systemu satelitarnego wyznaczania
przemieszczeń poziomych z odchyleniem standardowym  X ,Y  1,0mm !![5]. System
działa niezawodnie do dnia dzisiejszego. Należy nadmienić, że zapora ta zastała w roku
1943 zbombardowana przez samaloty RAF-u. Powstała wyrwa o długości 70 oraz
głębokości 22 metrów, która została w tym samym roku uzupełniona. Ostateczne
zagęszczenie i injekcję cementową dokonano dopiero w latach powojennych.
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6. Zakończenie
Satelitarny system RT GPS umożliwia wyznaczanie najistotniejszych dla oceny
stanu zachowania się zapory wektorów przemieszczeń poziomych w bezwzględnym
układzie współrzędnych z odchyleniem standardowym składowych przemieszczeń wektora
<1,0mm. Wyniki bezwzględnych i względnych pomiarów geodezyjnych pozwalają na
wyznaczanie zależności funkcyjnych opisujących relacje: Budowla - Środowisko - Czas.
Dzięki matematyczno-fizycznym modelom opracowuje się krótko- i długoterminowe
prognozy przemieszczeń, próby sterowania procesami deformacji przez dostosowanie
optymalnych parametrów eksploatacji zbiornika wodnego. Podstawowym zadaniem
prognozy jest wyznaczanie dla każdego z parametrów pracy zapory przedziału, w którym
mogą oscylować wartości parametrów w warunkach bezpiecznej eksploatacji. W tym celu
wyznaczane zostają przedziały: normalny (N), ostrzegawczy (O), awaryjny (A), a dla
wybranych parametrów katastroficzny (K).
Komputeryzacja oraz telemetryczny system przesyłania pozyskiwanych danych
pomiarowych, ich przetwarzanie, analizowanie, gromadzenie, graficzna i analityczna
prezentacja i archiwizowanie, stanowią już dzisiaj w pełni niezawodny system
geodezyjnego monitoringu zapór betonowych i ziemnych. Zachodzi pytanie, czy osiągnięta
została już granica dokładności i automatyzacji Geodezyjnych Pomiarów Odkształceń i
Przemieszczeń budowli hydrotechnicznych? Na odpowiedź przyjdzie czekać niewątpliwie
niedługo.
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MONITORING OF DEFORMATION AND DISPLACEMENT OF CONCRETE
DAM AT THE BEGINNING OF THE NEW MILLENIUM
Abstract: Considered in the paper, static and dynamic loads are caused of sparingly
deformation and spatial displacement of concrete dam. Contemporary geodetic equipment
gives measurement possibility of hydrotechnic constructions deformation with highest
accuracy and precision. Determinated functions of: deformation, displacement and time are
basic of estimation operational reliability of hydrotechnic constructions. The paper presents
reasons and methods of deformation of concrete dam separate section.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort
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Andrzej Flaga*

LABORATORIUM INŻYNIERII WIATROWEJ Z TUNELEM
AERODYNAMICZNYM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Streszczenie: W pracy podano podstawowe informacje i charakterystyki nowego
laboratorium inżynierii wiatrowej z tunelem aerodynamicznym z warstwą przyścienną
Politechniki Krakowskiej.

1. Informacje wstępne
Nowe laboratorium inżynierii wiatrowej z tunelem aerodynamicznym z warstwą
przyścienną, umożliwiającą symulację wiatru w warstwie przyziemnej, zlokalizowane jest
w budynku nr 3a, w Krakowie - Czyżynach. Jest to budynek wolno stojący, parterowy,
częściowo podpiwniczony, o wymiarach w rzucie: 31,14 x 12,72 x 6,50 m. Uruchomienie
tunelu aerodynamicznego przewidywane jest pod koniec roku 2001.
W laboratorium tym realizowane będą prace eksperymentalne i obliczeniowe z
następujących działów inżynierii wiatrowej:
 Fizyka wiatru w warstwie przyziemnej (1);
 Aerodynamika budowli i konstrukcji (2);
 Aerodynamika ruchomych obiektów inżynierskich (3);
 Klimat wiatrowy i wiatrowo-środowiskowy (4);
 Energetyka wiatrowa (5);
 Normalizacja, kodyfikacja i uregulowanie różnych zagadnień inżynierii wiatrowej (6).
Tymi działami inżynierii wiatrowej są zainteresowane następujące wydziały PK:
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) - działy: 1, 2, 4, 6; Wydział Inżynierii Środowiska
(WIŚ) - działy: 1, 4, 5; Wydział Architektury (WA) - dział 4 i częściowo działy 1 i 2;
Wydział Mechaniczny (WM) - dział 3, 5 oraz częściowo dział 1. Ponadto wymienione
działy inżynierii wiatrowej stanowią obszar zainteresowania inżynierów konstruktorów,
*
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architektów, urbanistów, specjalistów z dziedziny wentylacji i inżynierii środowiska,
inżynierów mechaników i innych.
Rodzaj prowadzonych prac eksperymentalnych i obliczeniowych będzie następujący:
 Prace dydaktyczne (wykłady, laboratoria, studia podyplomowe, kursy szkoleniowe,
prace dyplomowe) (WIL, WIŚ, WA, WM);
 Studia i badania naukowe (WIL - głównie, WIŚ, WA, WM);
 Prace naukowo-badawcze (w tym granty KBN) dla potrzeb gospodarki narodowej oraz
zleceniodawców indywidualnych i zbiorowych;
 Prace usługowe, konsultacje, ekspertyzy i opinie oraz prace normalizacyjne i
kodyfikacyjne na zlecenia indywidualne i zbiorowe.
Funkcjonowanie laboratorium inżynierii wiatrowej z tunelem aerodynamicznym z
warstwą przyścienną, które realizowałoby scharakteryzowane wyżej prace
eksperymentalne i obliczeniowe, ma niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju inżynierii
wiatrowej w Polsce. Warto tu także zwrócić uwagę na fakt, iż wprowadzenie norm
europejskich zmusi nas do prowadzenia badań w tunelu aerodynamicznym, między innymi
jako badań aprobacyjnych i weryfikacyjnych. Tunel ten, po zrealizowaniu zgodnie z
założeniami, spełniać będzie w przyszłości warunki uzyskania akredytacji z dziedziny
aerodynamiki budowli i innych wybranych działów inżynierii wiatrowej.

2. Podstawowe dane techniczne i krótki opis poszczególnych części,
elementów i urządzeń tunelu aerodynamicznego z warstwą przyścienną
 Lokalizacja tunelu aerodynamicznego w budynku laboratorium inżynierii wiatrowej
Układ pomieszczeń laboratorium inżynierii wiatrowej oraz tunelu aerodynamicznego w
tym laboratorium pokazano na rys. 1 i 2
 Typ tunelu aerodynamicznego
Tunel aerodynamiczny o obiegu mieszanym (zamkniętym lub otwartym) z zamkniętą
przestrzenią pomiarową.
 Czerpnia
powietrza, kierownice, ekran ażurowy, wlot, ulownica, siatki
deturbulizacyjne, komora stabilizacyjna, dysza.
Zadaniem tych elementów jest przejęcie głównie strumienia powietrza z czerpni
powietrza (obieg otwarty powietrza) lub powracającego z kanału powrotnego (obieg
zamknięty powietrza), odpowiednie jego ukierunkowanie i uczynienie strumienia
powietrza przed wlotem do przestrzeni pomiarowej jednorodnym i o bardzo niskiej
turbulencji.
 Przestrzeń pomiarowa
Przestrzeń pomiarową przedstawiono dokładniej na rys. 3. Jej podstawowe wymiary
geometryczne to: szerokość - 2,20 m; wysokość - od 1,60 m; długość - 10 m. Formowanie
profilu prędkości średniej wiatru i turbulencji atmosferycznej odbywać się będzie
w pierwszej części przestrzeni pomiarowej, na długości ponad 6 m, przy pomocy
odpowiednich siatek turbulizacyjnych, barier, iglic i klocków o odpowiedniej geometrii i
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rozstawie. W tylnej części przestrzeni pomiarowej znajduje się okrągły stół pomiarowy o
średnicy 2 m.

Rys. 1. Układ pomieszczeń na parterze (a) i na pierwszym piętrze (b) laboratorium inżynierii
wiatrowej wraz z widokiem z góry tunelu aerodynamicznego

W górnej części przestrzeni pomiarowej - na jej bocznych ścianach - zainstalowane są
szyny, po których będzie poruszał się koordynatnik - urządzenie do mocowania wszelkiego
rodzaju sond pomiarowych i kontrolowanego ich przemieszczania się w całym obszarze
przestrzeni pomiarowej w kierunkach x, y, z. Sufit przestrzeni pomiarowej będzie mógł
zmieniać swoje położenie w kierunkach góra-dół, co umożliwi sterowanie gradientem
ciśnienia statycznego w przestrzeni pomiarowej. prędkości wiatru o niskich
częstotliwościach.
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Rys. 2. Widok z boku (a) i z góry (b) tunelu aerodynamicznego
 Dyfuzor z siatką zabezpieczającą wentylator
Dyfuzor, który znajduje się za przestrzenią pomiarową, ma przekrój początkowy
prostokątny, końcowy - kołowy (przekrój wentylatora) i długość 5 m. Pełni on rolę
urządzenia zmniejszającego prędkość przepływu strumienia powietrza na wylocie, przez
co zmniejsza się znacząco straty energetyczne związane z traconą energią strumienia
powietrza wylatującego z rury tunelu aerodynamicznego. W dyfuzorze, przed
wentylatorem, umieszczona jest siatka zabezpieczająca wentylator przed ewentualnymi
elementami unoszonymi przez strumień powietrza w tunelu aerodynamicznym.
 Wentylator
Wentylator osiowy, jednostopniowy, o sprawności rzędu 0,8 - 0,9, średnicy zewnętrznej
2,72 m i prędkości końca łopaty do ok. 100 m/s, umieszczony jest po stronie ssącej tunelu
aerodynamicznego.
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 Wylot z kierownicami
Zadaniem tych elementów jest ukierunkowanie wylatującego z tunelu strumienia
powietrza ku górze, tak aby powracał on kanałem powrotnym do wlotu tunelu (obieg
zamknięty powietrza) lub też został odprowadzony na zewnątrz budynku przez wyrzutnię
powietrza (obieg otwarty powietrza)

Rys. 3. Przestrzeń pomiarowa tunelu aerodynamicznego: przekrój pionowy (a), przekrój
poziomy (b)

Układ zasilania i sterowania obrotami
Silnik prądu zmiennego, krótkozwarty, napędzający osiowo wentylator, o mocy 200 kW,
obrotach nominalnych 750 obr/min, napięciu zasilania 3 x 380V, sterowany falownikiem.
 Maksymalna średnia prędkość przepływu w przestrzeni pomiarowej vmax = 40 m/s.
 Konstrukcja nośna
Konstrukcję nośną tunelu stanowią ramy stalowe i ramy drewniane. Ściany boczne tunelu
wykonane są ze sklejki drewnianej, okien (obszar przestrzeni pomiarowej) i z blachy
stalowej (obszar wentylatora wlotu i wylotu).
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3. Docelowe wyposażenie aparaturowo - pomiarowe laboratorium
inżynierii wiatrowej z tunelem aerodynamicznym
W tunelu aerodynamicznym realizowane będą następujące badania
podstawowe: 1. Pomiary prędkości przepływu i jego turbulencji; 2. Pomiary ciśnienia
wiatru w przepływie; 3. Pomiary ciśnienia wiatru na ścianach modeli; 4. Pomiary sił i
momentów aerodynamicznych działających na cały model lub na sekcję modelu
w przepływie płaskim; 5. Pomiary drgań (odpowiedzi) modeli aeroelaastycznych; 6.
Badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń; 7. Badania przenoszenia śniegu przez
wiatr i jego odkładania się po opadzie i w czasie opadu. Zestaw aparatury umożliwiający
przeprowadzenie takich badań to przede wszystkim: 1. Sonda ciśnienia statycznego; 2.
Zestaw termoareometrów z sondami; 3. Urządzenie do wielopunktowego pomiaru ciśnień
firmy „Pressure Systems”; 4. Dwie wieloskładnikowe wagi aerodynamiczne; 5. Czujniki
tensometryczne i indukcyjne; 6. Urządzenia przetwarzające, wzmacniające i rejestrujące
cyfrowo sygnały pomiarowe; 7. Komputer wyposażony w programy do akwizycji i
przetwarzania danych pomiarowych oraz graficznego opracowania wyników pomiarów; 8.
Wytwornica dymu; 9. Aparat fotograficzny, kamera video, magnetowid i system do
wizualizacji przepływów; 10. Interfejsy, skanery, plotter; 11. System do sterowania
tunelem aerodynamicznym i stołem obrotowym oparty o komputer z kartami
pomiarowymi; 12. Obrabiarki do wykonywania modeli. Większość ze wskazanej wyżej
aparatury pomiarowej w Polsce nie jest produkowana.

4. Prace obliczeniowe z wykorzystaniem techniki komputerowej
Laboratorium inżynierii wiatrowej wyposażone będzie w kilka komputerów oraz własne i
komercyjne programy obliczeniowe, umożliwiające wykonanie prac obliczeniowych,
dotyczących głównie następujących zagadnień:
 Symulacji pola prędkości wiatru dla typowych kategorii chropowatości terenu (np.
kategorii terenu A, B i C wg normy)(programy własne);
 Symulacji statycznego i dynamicznego działania wiatru na budowle i konstrukcje
według teorii quasi-ustalonej z uwzlędnieniem wzbudzenia wirowego i wyznaczenia
odpowiedzi statycznej i dynamicznej budowli wieżowych (kominy, wieże, wysokie
budynki, maszty, chłodnie kominowe itp.), mostów wiszących i podwieszonych,
lekkich kładek dla pieszych i innych budowli i konstrukcji smukłych, w sytuacjach w
miarę typowych, lecz nie ujętych normami (programy własne);
 Analizy numerycznej niestateczności aeroelastycznej typu dywergencji, galopowania,
flatteru skrętnego i giętno-skrętnego, wzbudzenia wirowego w warunkach krytycznego
odrywania się wirów, galopowania w śladzie aerodynamicznym itp., smukłych budowli
i konstrukcji (programy ujęcia obliczeniowe własne);
 Symulacji numerycznej rozkładu ciśnień wiatru (ewentualnie sił i momentów
aerodynamicznych) i pola prędkości przepływu i opływu powietrza wokół budowli i
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konstrukcji niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru i o prostej geometrii, przy
użyciu różnych programów komputerowych burzliwie dziś rozwijającej się
numerycznej dynamiki płynów (CFD) lub numerycznej inżynierii wiatrowej (CWE)
(programy komercyjne).

5. Prace dydaktyczne
Tunel aerodynamiczny z wyposażeniem stwarza nowe, o dużym znaczeniu
praktycznym, możliwości w dydaktyce, jakich dotąd w Politechnice Krakowskiej (PK) i
innych uczelniach technicznych w Polsce nie było. Pozwoli on zrozumieć studentom wiele
zagadnień, których czasami inaczej pokazać nie można, a wydaje się także, że rola
(pozytywna i negatywna) wiatru jest często niedoceniana.
W laboratorium inżynierii wiatrowej z tunelem aerodynamicznym prowadzone
będą zajęcia dydaktyczne (wykłady i laboratoria), studia podyplomowe, kursy szkoleniowe
dla czterech wydziałów PK. Tematyka tych zajęć będzie zróżnicowana na poszczególnych
wydziałach i dotyczyć będzie głównie następujących zagadnień:
 Podstaw teorii badań modelowych (podobieństwo geometryczne ciał, podobieństwo pól
i zjawisk fizycznych, kryteria podobieństwa dynamicznego przepływów i innych
zjawisk w inżynierii wiatrowej, tunele aerodynamiczne w inżynierii wiatrowej);
 Przykładów modelowania warstwy przyziemnej i różnych zjawisk inżynierii wiatrowej
w tunelu aerodynamicznym;
 Wizualizacji dymowej wraz z rejestracją video różnych zjawisk przepływu i opływu
powietrza oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w terenie zabudowanym oraz w
różnych sytuacjach ortograficznych i topograficznych;
 Pomiarów termoanemometrycznych prędkości wiatru w warstwie przyściennej;
 Pomiarów rozkładu ciśnienia wiatru na ścianach i dachach budynków w aspekcie
lokalnych działań wiatru oraz problemów skuteczności działania wentylacji naturalnej
budynków w zależności od lokalizacji wywietrzników dachowych;
 Pomiarów sił i momentów aerodynamicznych na wadze aerodynamicznej dla modelu
sztywnego (budynek, konstrukcja, pojazd itp.) lub modelu aeroelastycznego (model
sekcyjny przęsła mostu wiszącego lub podwieszonego);
 Przetwarzania komputerowego wyników pomiarów;
 Symulacji komputerowej różnych zjawisk inżynierii wiatrowej przy użyciu techniki
komputerowej.
W laboratorium inżynierii wiatrowej prowadzone będą również prace
dyplomowe oraz prace doktorskie studentów czterech wydziałów PK, o tematyce zgodnej
ze wskazanym wcześniej zakresem prac eksperymentalnych i obliczeniowych.
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WIND ENGINEERING LABORATORY WITH WIND TUNNEL OF
CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Abstract: Basic information and characteristics of wind engineering laboratory with
boundary layer wind tunnel of Cracow University of Technology are given in the paper.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort
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ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH
W DIAGNOSTYCE DYNAMICZNEJ BUDOWLI
Streszczenie: Sztuczne siec neuronowe odznaczają się właściwościami przydatnymi w
wielu praktycznych zastosowaniach (por. [1]). W pracy podano wybrane przykłady
takich zastosowań w diagnostyce dynamicznej budowli.

1.

Wprowadzenie

Sztuczne sieci neuronowe (dalej SSN) odznaczają się właściwościami przydatnymi
w wielu praktycznych zastosowaniach (por. [1]). Mogą bowiem stanowić uniwersalny
układ aproksymacyjny odwzorowywujący zbiory danych, wyróżniają się zdolnością
uczenia się i adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, dysponują w końcu
zdolnością uogólniania nabytej wiedzy. Współcześnie (por. [2]) widoczne jest coraz
większe zainteresowanie wykorzystaniem ich w różnych dyscyplinach naukowych.
Szczególnie atrakcyjne jest to, iż SSN może być dostosowywana do rozwiązania
wybranego problemu w wyniku uczenia sieci przy użyciu ciągów typowych pobudzeń i
odpowiadających im pożądanych reakcji. W przypadku zastosowania tradycyjnych metod
komputerowych wymagane jest sprecyzowanie algorytmów i zapisanie ich w postaci
programów obliczeniowych. Nierzadko występują jednak przypadki, w których takie
typowe użycie komputerowych programów sekwencyjnych napotyka na trudności.
Występują np. zadania, których rozwiązanie wymaga kojarzenia informacji (przetwarzanie
sygnałów w diagnostyce, rozpoznawania obrazów) i przy ich rozwiązywaniu pomocne staje
się zastosowanie SSN. Ważnymi zaletami SSN są: znaczące skrócenie czasu obliczeń oraz
duża ich odporność na uszkodzenia. Pozwalają również na równoległe przetwarzanie
informacji, niejednokrotnie obarczonej szumem i rozmytej.
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2.

Budowa SSN

Zbiór pojedynczych neuronów tworzy tzw. warstwę sieci. W ogólności można wyróżnić
warstwę wejścia i warstwę wyjścia oraz umieszczone pomiędzy nimi warstwy pośrednie
(zwane też warstwami ukrytymi). Połączenia tych warstw utworzą SSN jednokierunkową.

Rys. 1.

Przykład SSN jednokierunkowej ze wsteczną propagacją błędu.

Rozmiary warstwy wejścia i wyjścia mogą być różne i zależą od liczby parametrów.
Najczęściej w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich stosuje się dotychczas SSN ze
wsteczną propagacją błędu. Przykład takiej sieci podano na rys. 1.
Zebrane informacje o wektorach wejścia i wyjścia uzyskane np. na podstawie
badania wybranych obiektów na wstępie dzieli się na podzbiory: uczący, testujący i
walidujący. Podział na podzbiory dokonuje się arbitralnie albo losowo. Podczas uczenia
sieci następuje proces dostrajania wag do kolejnych wzorców w danym kroku iteracji.
Często stosowana podczas uczenia sieci regułą delty Werbosa ma tę wadę, iż jest zbyt
wolna i nie zawsze gwarantuje zbieżność. Przyjęcie członu momentum pozwala na
eliminację tych wad. Kolejna modyfikacja polega na wprowadzeniu adaptacyjnego członu
momentum. Opracowane zostały również inne metody nauczania SSN. Można wymienić tu
metody quasinewtonowskie, gradientów sprzężonych oraz metody heurystyczne.
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3.

Przykłady zastosowania
dynamicznych

SSN

w

odniesieniu

do

układów

W [4] podjęto próbę klasyfikacji zastosowania SSN do rozwiązywania problemów
dotyczących układów mechanicznych. Najważniejsze zestawiono tu w tablicy I.
Tablica I. Problemy do rozwiązywania których stosuje się SSN (wg [4]).
Problem
Wejście
Wyjście
Symulacja odpowiedzi
Wymuszenie i cechy UM
Odpowiedzi UM
układu mechanicznego (UM)
Odpowiedzi i cechy UM
Wymuszenie UM
Symulacja wymuszenia
Wymuszenie i odpowiedź
Cechy UM
Identyfikacja cech UM
UM
Wszystkie lub wybrane
Ocena stanu wymuszenia,
wymuszenia, odpowiedzi i
Miary oceny
odpowiedniki lub cechy UM
cechy UM
W pracy przeglądowej [5] podano kilka rodzajów zastosowań w mechanice SSN ze
wsteczną propagacją błędu. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowania przy
rozwiązywaniu zagadnień dynamicznych. Uzupełniając podane tam informacje o
zastosowaniach SSN w diagnostyce dynamicznej można przywołać tu kilka innych
przykładów. Opis podany w [6] dotyczy zastosowania SSN w inżynierii sejsmicznej. SSN
wykorzystano do przewidywania amplitudy trzęsienia ziemi na podstawie wcześniej
zarejestrowanych wielkości z trzech wstrząsów w rejonie zatoki San Francisco. Wstrząsy
charakteryzowały się zbliżonymi wartościami magnitudy (od 6.2 do 7.2). Stosowano sieć o
wstecznej propagacji błędu z 4 neuronami wejściowymi, 10 neuronami w warstwie ukrytej
i 1 neuronem wyjścia. Dane wprowadzone do SSN zawierały informacje ze 133 stacji
monitorujących wstrząsy w promieniu 150 km od epicentrów. Tak nauczoną sieć użyto do
przewidywania zasięgu wstrząsów przy założonych warunkach wstępnych.
W [7] analizowano możliwość zastosowania neurokontrolera w budynku, w którym
rejestrowano reakcję budowli na trzęsienia ziemi w wybranych punktach. Zbudowano sieć
neuronową, którą wytrenowano za pomocą wielkości zapisanych w przebiegu czasowym
wymuszenia. Zastosowano dwa rodzaje sieci: emulator służący jako model konstrukcji,
wytrenowany zgodnie z danymi doświadczalnymi oraz sieć aktywną do generowania
informacji kontrolnych.
W [8] przedstawiono zastosowanie SSN do analizy budynków wysokich (od 5 do 30
kondygnacji) na wpływy sejsmiczne. Stosując trójwarstwową SSN ze wsteczną propagacją
błędu, wprowadzono w warstwie wejściowej 20 neuronów charakteryzujących spektrum
odpowiedzi o 2% ułamku tłumienia krytycznego i 5 neuronów opisujących podstawowe
okresy własne budynków. SSN miała na podstawie normowych spektrów klasyfikować
właściwe przebiegi czasowe. Taka sieć nie dawała poprawnych rezultatów. Po
uwzględnieniu charakterystyk dynamicznych konstrukcji w nowej SSN, klasyfikowała ona
już prawidłowo 86% przypadków testowych i aż 95% przypadków uczących.
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W [9] opisano zastosowanie SSN do generowania akcelerogramów wstrząsów
sejsmicznych. Zaproponowano najpierw sieć zdolną do odtworzenia akcelerogramu
wprowadzonego do niej w formie dyskretnej. Na rys. 2 przedstawiono architekturę takiej
sieci. SSN podzielona była na dwie części. W pierwszej zastosowano w nauczaniu
składową rzeczywistą transformaty Fouriera sygnału (FFT), a w drugiej - składową
urojoną. Każda część sieci została zbudowana z pięciu warstw symetrycznie wg topologii
2049-120-20-120-2049.

Rys. 2.
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Zbiór treningowy stanowiły przebiegi czasowe przyspieszeń odpowiadające 30 trzęsieniom
ziemi o magnitudach od 5.7 do 7.0. Akcelerogramy znormalizowano w odniesieniu do
wartości przyspieszenia ziemskiego (g). Nauczona sieć dobrze odwzorowywała
wprowadzone przebiegi drgań. W dalszej kolejności przyjęto, iż warstwy pośrednie sieci
tworzą dwie podsieci (o topologii 2049-120-20) dotyczące składowej rzeczywistej i
urojonej transformaty Fouriera. Na tej podstawie, przy zachowaniu topologii górnej części
sieci - 2 x (20-120-2049), zastąpiono część dolną topologią 90-32-32-40, w której wielkości
wejściowe stanowiły rzędne prędkościowego spektrum odpowiedzi odpowiadające
akcelerogramom uczącym poprzednią SSN. W ten sposób dokonano znaczącej kompresji
danych.
Inne zastosowania SSN opisano w pracy doktorskiej [10]. Wszystkie one dotyczyły
skomplikowanych, często trudnych do opisania jawnymi relacjami zależności pomiędzy
parametrami wejścia i wyjścia. Użycie SSN pozwoliło niejednokrotnie na znacznie
dokładniejsze od możliwego do uzyskania innymi metodami przybliżenia tych relacji.
Dodatkowo pozwalało również na eliminowanie w analizach zbędnych (bo mało
znaczących) wielkości wejściowych oraz na budowanie modeli empirycznych o bardziej
uniwersalnych właściwościach.

4.

Zastosowanie SSN w diagnostyce budowli poddanych drganiom
komunikacyjnym

W [10] zastosowano SSN do kształtowania przyspieszeniowego spektrum
odpowiedzi drgań komunikacyjnych w zależności od warunków ruchowo-drogowych.
Wynik obszernych badań przeprowadzonych w wybranych przekrojach drogowych
podczas normalnego ruchu drogowego oraz podczas specjalnie zaplanowanego
eksperymentu czynnego wykorzystano do testowania i walidowania SSN. W wyniku
kolejnych prób zbudowano SSN, która w warstwie wejściowej miała 30 neuronów a w
wyjściowej 6 neuronów. Występowały w niej dwie warstwy ukryte po 68 neuronów każda.
Sieć uczono i testowano na zbiorze 16 000 danych. Po jej akceptacji przeprowadzono
wyrywkowe badania umożliwiające ocenienie jej przydatności w praktyce projektowej.
Jeden z rezultatów takich badań podano tu na rys. 3.
Można zauważyć, iż krzywa spektralna uzyskana za pomocą SSN stanowi
ograniczenie od góry krzywej odpowiadającej pomierzonemu wibrogramowi. Wyniki
otrzymane z symulatora neuronowego podawane są w postaci krzywej gładkiej bez
wyraźnego zaznaczenia częstotliwości dominujących. Oznacza to, iż przyjęcie sił
bezwładności z zastosowaniem przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi otrzymanego za
pomocą SSN, może być uważane za bezpieczne dla budowli.
Pomimo opisanych już tu oraz w innych pracach (por. [11,12]) interesujących
wyników zastosowania SSN do prognozowania przyspieszeniowego spektrum odpowiedzi
drgań komunikacyjnych wydaje się celowe zaproponowanie rozbudowy modelu. Parametry
ruchowe, warunki gruntowe oraz opis pojazdów poruszających się po drodze i
stanowiących źródła drgań ze względu na ich nieostry charakter wskazane byłoby
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przedstawiać jako zbiory rozmyte i wykorzystać ten opis w analizach diagnostycznych
budowli. Propozycja nowego ujęcia wiąże się więc z budową takiej SSN, która
uwzględniałaby logikę rozmytą. Z kolei zastosowanie w dynamice budowli obliczeń
rozproszonych powinno doprowadzić do znacznego skrócenia czasu obliczeń przy
wykorzystaniu dotychczasowego sprzętu.
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Rys. 3.

Przyspieszeniowe spektrum odpowiedzi uzyskane na podstawie wibrogramu pomierzonego
(linia przerywana) i na wyjściu SSN przy tych samych warunkach ruchowo-drogowych.

Warto tu również podkreślić, iż kształtowanie modelu zjawiska na podstawie
badań doświadczalnych wymaga dużej liczby danych pomiarowych i czyni taką procedurę
bardzo kosztowną. SSN oparte o informacje rozmyte wymagają mniejszej liczby pomiarów
a wnioski uzyskane przy zastosowaniu takich SSN są równie ważne. Prace z tego zakresu
zostały podjęte obecnie przez autorów a ich podjęcie sygnalizuje się niniejszą publikacją.

5.

Podsumowanie

Przykłady zastosowania SSN w diagnostyce dynamicznej budowli zestawione w
niniejszym opracowaniu świadczą o tym, iż skomplikowane a często trudne do opisania
pewnymi jawnymi relacjami zależności pomiędzy parametrami wejścia i wyjścia modeli
mogą być ujęte za pomocą SSN. Zastosowanie SSN pozwala również na stosunkowo prostą
ocenę wrażliwości parametrów wyjściowych na zmianę wejścia i tym samym eliminowanie
z opisu modelu zjawiska tych mało znaczących parametrów.
Wśród przykładów zastosowania SSN podano również i te, które opracowane
zostały podczas badań realizowanych przez autorów niniejszego opracowania. Wykazano,
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iż model oparty na strukturze neuronowej stosunkowo dobrze opisuje spektrum odpowiedzi
drgań drogowych i że ten model może być wykorzystany w diagnostyce budowli. Okazało
się jednak, że pewnych zależności dotyczących wpływu niektórych parametrów na rzędne
spektralne nie udało się uchwycić ze względu na ich lingwistyczny charakter. Opracowano
więc propozycję rozwinięcia modelu tak, aby uwzględnić w nim informacje zaszumione,
rozmyte. To będzie przedmiotem prac objętych projektem badawczym KBN pt.
„Zastosowanie zbiorów rozmytych w analizie neuronowej wpływu drgań
komunikacyjnych. Wykorzystanie obliczeń rozproszonych do określenia efektów wpływów
dynamicznych”.
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS
IN DYNAMICAL DIAGNOSTICS OF STRUCTURES
Abstract: Artificial neural networks have a great deal of application nowadays. Commonly
are applied in various fields of efforts including pattern recognition, identification,
classification, speech, vision and control systems. Use of several neural networks in
dynamical diagnostic of structures is presented here.

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 8 T07E 001 20 finansowanego przez
Komitet Badań Naukowych.
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A NOTE ON THE ADOMIAN DECOMPOSITION METHOD
FOR FINDING APPROXIMATE SOLUTIONS
FOR BURGERS EQUATION
Abstract: The goal of this approach is to improve approximate solutions for onedimensional Burgers’ equation – a first model of turbulence. Using the Adomian
decomposition method for the linearised Burgers equation, we start by a LiapunovSchmidt numerical procedure in order to obtain better approximate solutions.

1. Introduction
It is already customary to tackle the well-known Burgers’ equation before
considering the Navier-Stokes equations. They both possess the same type of non-linearity.
Within this frame we shall deal with a particular initial and boundary conditions
associated firstly to the linearised Burgers’ equation.
Our main purpose is to decompose its solution in a series form using the Adomian
decomposition method (see [1], [5] ) with a controlled Gibbs phenomenon. The
approximate solution obtained in this manner could be regarded as a starting point for an
iterative Cesari-type process based on the classical Liapunov-Schmidt reduction principle
(here the reader is kindly referred mainly to [3], but also to [6], [7]). Although there isn’t a
coherent convergence result for this choice, the coupling of the Liapunov-Schmidt (LS)
idea with the series form of our solution is useful in constructing the iteration process and
generally provides good numerical results in comparison with the exact solution. Before
starting this exposition, we suppose that all the boundary value problems, appearing in this
report, are well posed.
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2. Adomian decomposition method
In this section we are concerned with a linearised Burgers’equation
u
 2u
u ,
  ( x, t )  2  c 
t
x
x

(1)

x[0,1], t0 with c a real constant modeling Gibbs phenomenon, and let (x,t) be a
given function.
The boundary and the initial conditions imposed are:

u ( x,0)  g ( x ),0  x  1

u (0, t )  f1 (t ), t  0
 u
 (1, t )  f 2 (t ), t  0
 x
To apply the decomposition method, we take in an operator form the equation (1)
Lt u=(x,t)-ux+Lx u,

(2)

where Lt and Lx are the differential operators
2
Lt=  Lx=  and c=1.
t
x 2

It is known that Lt is invertible. Applying now the inverse (bounded) operator Lt 1
to (2) we obtain
Lt 1 Lt u ( x, t )  Lt 1 ( x, t )  Lt 1 (u x )  Lt1 L x u
from which it follows that
u ( x, t )  g ( x)  Lt 1 ( x, t )  Lt 1 (u x )  Lt 1 L x u

The decomposition method ( [1] ) consists in decomposing the unknown function
u(x, t) into a sum of components defined by the decompositions series


u ( x , t )   un ( x , t )
n0
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Substituting now two previous relations yields the recursive expressions
u 0  g ( x)  Lt 1 ( x, t )
.

u n 1   Lt 1 (u n ) x  Lt 1 L x (u n ) n  0

(3)

Accordingly to (2) and considering only a few terms from the relation (3), we
deduce:
u 0  g ( x )  Lt1 ( x, t )
u1   Lt1 (u 0 ) x  Lt1 L x (u 0 )
u 2   Lt 1 (u1 ) x  Lt1 L x (u1 )

and so on.
For numerical purposes we can use as an approximate solution:

u ( x, t )  lim  n ,
n 

where
n 1

 n   u k ( x, t )
k 0

Let us take a first example. In order to illustrate the technique used above, we
consider an homogeneous linearised Burgers’ equation of the form
u t  u xx  u x , x  [0,1], t  0

x
u ( x,0)  e .

Using (3) we determine easily:
u0=-e-x
u1   Lt 1 (u 0 ) x  Lt 1 L x (u 0 )  2te  x

u 2   Lt 1 (u1 ) x  Lt 1 Lx (u1 )  

4t 2  x
e
2!

u 3   Lt 1 (u 2 ) x  Lt 1 Lx (u 2 )  

4t 3  x
e
3!

…
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Finally, we obtain the series form
4t 2  x 8t 2  x
e 
e ......
2!
3!
4t 2 8t 2
 e  x (2t 

 ......)
2!
3!

u ( x, t )  e  x  2te  x 

It can be easily observed the closeness of the last equality to the exact solution
u(x, t)=te2x+sint

3. Another example and an algorithm
Let us consider another similar problem with known exact solution:
 Lt  L x  f ( x, t ), x  (1,1), t  0

2
u ( x,0)  1  x , x  (1,1)
u (1, t )  u (1, t )  0, t  0


where f(x,t)=(1-x2 )cos t+2sin t-2x sin2t+2x3sin2 t-uux.
Choosing Lu=uxx a linear operator and Nu= 2uux+f(x,t)-ut a nonlinear operator
(both defined into the Hilbert space L2(-1,1)), in agreement with the L. Cesari approach
and D. Trif procedure (see [3]), we arrive to the auxiliary equation
u 0j 1  u j , u sj11  u *j 1  H m ( Nu sj1 

u sj1  u j

t

),

where s{0,1,…, N0}, t being the time step and Hm a pseudo-inverse operator which
generally appears in the Liapunov-Schmidt method. If m is selected greater enough, the
above iterations are convergent to a function U (u *j 1 ) , which will represent the solution of
our problem if and only if yields valid the relation
 2 u j 1
x

2

 Pm N (u *j 1 ) 

u *
|t t J 1
t

Pointing out the eigenvectors expansion of the solution
u*(x, t)=  ck* (t ) sin k ( x  1)
2
k 1
m
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we easily arrive to a nonlinear system of equations, which can be solved by a NewtonKantorovich type procedure ([2], [4]).
In the following we are proposing the next algorithm:
 Step 1. Linearise the imposed nonlinear equation and find a series form of its solution
(see also [5]). Denote it u* .
 Step 2. Find the solution for the corresponding eigenvalue problem, where the linear
operator is involved.
 Step 3. Project the solution written in a series form of eigenvectors using a splitting LS
technique of divide et impera type (consider the technique from [3]).
*
 Step 4. Start the iteration process using u as a starting point. Check the validity of the
auxiliary equation.
 Step 5. Solve the finite-dimensional system of algebraic equations using a Newton
procedure.
Below we can remark some maximum error values between the exact and the
approximate solution (Table I). Taking j{1,…, 6}, m=2, N0=16, tj= j we have
36
Table I. Maximum error values.
j
Finite differences
LS –Euler
LS predict/ correct
1
0.009
0.0003
-0.00012
2
0.016
0.00078
-0.00023
0.0013
-0.00039
3
0.022
-0.0007
4
0.028
0.003
0.004
-0.00080
5
0.030
6
0.034
0.0054
-0.0011
In this manner we have partially obtained the numerical solutions from [5] and [6].
Using the Adomian decomposition, more exactly the recursive relations (3), we
have obtained:
u0=1-x2-(x2-1)sin t-2cos t+x(x2-1)t- 1 (x3-x)sin 2t,
2
3
3
4
2
2
u1=-(x+ x )t+( x -3x)cos t+( x  x  3x 2  1) t 3
3
4
2
2
4
2
1
x
x
2
-2xsin t+ cos 2t (3 x  1 
 ) and so on.
4
4
2
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4. Conclusion
It becomes worthwhile to couple both ideas: the series form of the approximate
solution for the linearised problem and the splitting technique of the expansion in
eigenvectors of the solution of the nonlinear problem. For increasing the efficiency of the
presented algorithm it is advisable to use a wavelet series form to find an appropriate
approximate solution but, unfortunately, a rigorous coupling of the Liapunov-Schmidt idea
with a wavelet expansion it still represents an open problem.
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ROZKŁAD ADOMIANA JAKO METODA ZNAJDOWANIA PRZYBLIŻONYCH
ROZWIĄZAŃ RÓWNAŃ BURGERSA
Streszczenie: Celem prezentowanej metody jest udoskonalenie przybliżonych rozwiązań dla
jednowymiarowego równania Burgersa - wstępnego modelu turbulencji. Wykorzystując
metodę rozkładu Adomiana dla zlinearyzowanego równania Burgersa wychodzimy od
procedury numerycznej Liapunov-Schmidta, aby otrzymać dokładniejsze przybliżone
rozwiązania.

We thank Professor Damian Trif for introducing us in the subject of Cesari’s
method. We also acknowledge the “M” Numerical Analysis Group (MNAG) for the
computing support generously offered.
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ZASTOSOWANIE METODY CFD DO ANALIZY ZAGADNIEŃ
ZWIĄZANYCH Z AERODYNAMIKĄ
ZEWNĘTRZNĄ I WEWNĘTRZNĄ BUDYNKÓW
Streszczenie: W pracy została zaprezentowana metoda CFD. Przedstawiono zalety tej
metody jak również potencjalne możliwości zastosowań do analizy zagadnień związanych z
aerodynamiką zewnętrzną i wewnętrzną budynków.

1. Wprowadzenie
Potencjalne możliwości zastosowania metody CFD (Computational Fluid Dynamics)
w aerodynamice zewnętrznej i wewnętrznej budynków są bardzo szerokie. Wykorzystanie
tej metody umożliwia analizowanie następujących zagadnień:
- interakcja budowla-wiatr
- wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
- emisja zanieczyszczeń w atmosferze i budynkach
- wpływ aerodynamiczny na ludzi.
Tradycyjne podejście stosowane do badania zjawisk związanych z aerodynamiką
zewnętrzna i wewnętrzną budynków było i jest powiązane z wykorzystaniem wizualizacji
przepływu powietrza i jak z wykorzystaniem odpowiednich modeli skalowania na
podstawie danych uzyskanych w tunelach aerodynamicznych. Wspomniane wcześniej
techniki mają jednak ograniczenia związane z kosztami jak i czasem koniecznym do
akwizycji danych.
Metoda CFD pozwala na komputerową symulację zagadnień związanych z
transportem pędu, energii i masy w układach rzeczywistych i tym samym eliminację wyżej
wymienionych ograniczeń.
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2. Metoda CFD. Podstawowe równania modeli CFD
Programy wykorzystujące metodę CFD pozwalają uzyskać niezbędne informacje o
przepływie płynu (rozkład pola prędkości, pole ciśnienia), ruchu ciepła (pole temperatury)
i masy (emisja zanieczyszczeń, w tym reakcje chemiczne, pole stężenia zanieczyszczenia).
Osiąga się to poprzez numeryczne rozwiązanie równań opisujących wymianę pędu,
bilansu energii i masy. W przenoszeniu pędu oraz ciepła i masy występują trzy wspólne
mechanizmy transportu w czasoprzestrzeni. Są to: akumulacja, konwekcja i dyfuzja.
Szybkości zmian według tych mechanizmów są przedstawiane w ujęciu Eulera w postaci
równań transportu (1):

   
 div  v  divgrad   S 
t

 

(1)

Prawa strona równania (1), S zawiera źródła i upusty bilansowanej wielkości .
Zmienna  jest ogólna, oznacza odpowiednio: składową wektora prędkości w przypadku
przenoszenia pędu w wybranym kierunku, temperaturę w przypadku bilansu entalpii,
stężenie zanieczyszczenia w przypadku bilansu masy. Współczynnik  opisuje
intensywność transportu molekularnego i dotyczy lepkości, przewodzenia ciepła czy
dyfuzji – odpowiednio dla bilansu pędu, ciepła i masy. Należy podkreślić, że równania (1)
zostały wyprowadzone dla jednofazowego przepływu laminarnego płynu niutonowskiego.
Oczywiście istnieje również możliwość implementacji dostępnych w literaturze
różnorodnych modeli burzliwości począwszy od jedno, dwu (model k-) i dziewięcio
parametrowych, kończąc na modelach LES (Large Eddy Simulation).
Dostępnych jest kilka numerycznych metod, które umożliwiają rozwiązanie
wspomnianych równań. Do najczęściej stosowanych metod należą:
- metoda elementu skończonego [1],
- metoda objętości skończonej [2].
Każda z tych metod posiada zalety jak również pewne ograniczenia w zależności od
klasy analizowanych zagadnień. Programy firmy FLUENT Inc. wykorzystują obie metody
tak, aby użytkownik miał możliwość analizy jak najszerszej grupy zagadnień. Są to
następujące programy [3]:
- FLUENT, solver metody objętości skończonej, siatka niestrukturalna, płyny ściśliwe i
nieściśliwe, przepływy poddźwiękowe i naddźwiękowe
- FIDAP, solver metody elementu skończonego, siatka niestrukturalna, płyny ściśliwe i
nieściśliwe, przepływy poddźwiękowe.
Użytkownikami tego oprogramowania są naukowcy z ośrodków badawczych i
uczelni, projektanci urządzeń przepływowych oraz inżynierowie, którzy w swojej praktyce
zawodowej mają styczność z problematyką przepływów płynów.
Rozwiązanie równań (1) stosowanych do modelowania procesów przenoszenia
wymaga sformułowania właściwych warunków jednoznaczności. Pierwszą decyzją jest
wybór geometrii (przykładowo Rys. 1) a następnie wybierany jest rodzaj stosowanych
modeli szczegółowych. Można wtedy podjąć decyzję, który proces będzie symulowany
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numerycznie. Konieczne jest również uwzględnienie odpowiednich warunków
granicznych (brzegowe, początkowe) dla wybranych zmiennych . Następnie należy
zdefiniować własności fizyczne płynu wraz z odpowiednimi równaniami stanu a także
parametry modeli szczegółowych.

Rys. 1. Model geometryczny zespołu budynków.

Mając zdefiniowanią geometrię układu oraz szczegółowy model wraz z warunkami
brzegowymi można przeprowadzić komputerową symulację analizowanego układu. W tym
celu konieczne jest rozwiązanie numeryczne układu równań różniczkowych cząstkowych
drugiego rzędu (1). W rezultacie uzyskuje się niezbędne informacje o polu prędkości,
ciśnienia i innych poszukiwanych parametrów w postaci liczbowej. Wyniki te można
zobrazować graficznie, dzięki czemu analiza hydrodynamiczna układu jest znacznie
ułatwiona (Rys. 2.)
2.1. Wiarygodność metody CFD.
Niezmiernie ważnym elementem symulacji komputerowej jest problem
wiarygodności uzyskanych wyników. Metoda CFD w ostatnim dziesięciolecia przeżywa
bardzo burzliwy okres rozwoju. W publikowanej literaturze jest dostępna bogata
informacja dotycząca weryfikacji stosowanych w metodzie CFD szczegółowych modeli z
badaniami doświadczalnymi.
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Rys. 2. Wizualizacja uzyskanych wyników postaci torów cząstek.

W przypadku komputerowej symulacji aerodynamiki zewnętrznej budynków
użytkownik metody CFD napotyka na szereg problemów. Pierwszy z nich to wybór
odpowiednich warunków brzegowych, które to mogą być określone na podstawie
znajomości hydrodynamiki warstwy przyściennej atmosfery. W praktyce oznacza to, że
dostępne dane meteorologiczne skupisk miejskich są nie wystarczające z punktu widzenia
metody CFD. Kolejnym problemem jest trudność generacji złożonej geometrii skupisk
budynków oraz generacji siatki o odpowiedniej liczbie i jakości elementów. Bardzo
ważnym elementem jest także odpowiedni dobór modelu burzliwości.
W celu weryfikacji metody CFD przeprowadzona została komputerowa symulacja
emisji zanieczyszczeń [4]. Analizowano przypadek przepływu powietrza nad płytą o
długości 7.2 m, szerokości 0.5 m. W symulacji przyjęto, że powietrze przepływa ze średnią
prędkością u= 4.6 m/s a wysokość warstwy powietrza wynosiła 1 m. W komputerowej
symulacji założono istnienie punktowego źródła zanieczyszczenia (etanolu) na
powierzchni płyty w odległości 0.2 m od krawedzi płyty. W obliczeniach został stworzony
pełny model geometryczny 3D z siatką zawierającą 800 000 komórek. Ponadto
zastosowano 9 parametrowy model burzliwości RSM (Reynolds Stress Model). Na
rysunkach Rys. 3-4 przedstawiono wyniki komputerowej symulacji w postaci zależności
prędkości od odległości od powierzchni płyty dla dwu odległości od krawędzi płyty (x=2.0
m; x=5.0 m). Wyniki te porównano z danymi doświadczalnymi uwidocznionymi na
rysunkach w postaci punktów.
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Rys. 3. Profil prędkości powietrza w zależności od odległości od powierzchni płyty.
Odległość od krawędzi x=2.0 m.

Rys. 4. Profil prędkości powietrza w zależności od odległości od powierzchni płyty.
Odległość od krawędzi x=5.0 m.
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Na Rys. 5 uwidoczniony został rozkład stężenia bezwymiarowego etanolu w
zależności od bezwymiarowej odległości od powierzchni płyty z/H, gdzie z-odległość od
powierzchni, H=0.1 m. Jako stężenie odniesienia C0, przyjęto stężenie etanolu na
powierzchni płyty. Z przedstawionych Na Rys. 3-5 jest widoczna bardzo dobra zgodność
danych, które otrzymano z komputerowej symulacji, z danymi doświadczalnymi. Tym
samym została potwierdzona wiarygodność metody CFD.

Rys. 5. Profil bezwymiarowego stężenia etanolu w zależności
od bezwymiarowej odległości od powierzchni płyty.

3. Podsumowanie
W niniejszej pracy przedstawiono metodę CFD wykorzystywaną do komputerowej
symulacji zagadnień związanych z transportem pędu, masy i energii. Na wybranym
przykładzie związanym z komputerową symulacją emisji zanieczyszczeń dokonano oceny
wiarygodności tej metody. Nasuwające się wnioski z przeprowadzonej oceny wykazały, że
metoda CFD może być stosowana jak efektywne narzędzie do analizy problemów
dotyczących aerodynamiki zewnętrznej i wewnętrznej budynków.
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APLICATION OF CFD TO EXTERNAL
AND INTERNAL BUIDLING AERODYNAMICS
Abstract: Computational Fluid Dynamics (CFD) has been presented in this paper. The
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the effectiveness this method in application to external and internal building aerodynamics.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort
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O POTRZEBIE KODYFIKACJI ZAGADNIEŃ INTERAKCJI
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I BUDOWLI
POSADOWIONYCH W GRUNTACH EKSPANSYWNYCH
Streszczenie: W artykule poddano analizie sposób ujęcia w normie EUROCODE 7
następujących zagadnień: ustalanie kategorii geotechnicznych z uwzględnieniem
oddziaływań środowiska przyrodniczego, zmiany objętościowe gruntów ekspansywnych
wywołane rozrostem korzeni drzew lub usunięciem drzew, jako ważny aspekt projektowania
geotechnicznego, projektowanie fundamentów w warunkach występowania procesów
pęcznienia lub skurczu gruntów wywołanych oddziaływaniami korzeni drzew, sezonowymi
zmianami klimatycznymi i zmianami wilgotności, z konsekwencjami w postaci deformacji
podłoża. Podkreślono rozbieżności między EC7 a normami polskimi.

1. Wprowadzenie
Grunty ekspansywne są to grunty spoiste o składzie mineralogicznym, sprzyjającym
ich silnym zmianom objętościowym wskutek zmian wilgotności. Zagadnienia wpływu
czynników środowiskowych, a zwłaszcza szaty roślinnej i warunków klimatycznych, na
budowle posadowione w gruntach ekspansywnych, są w coraz większym stopniu
doceniane w działalności budowlanej i geotechnicznej. Rośnie także świadomość
uczestników procesu budowlanego w zakresie złożonych relacji między warunkami
klimatycznymi, gatunkami drzew i budową podłoża gruntowego, a zachowaniem się
sąsiednich budowli. Z drugiej strony przybywa jednocześnie publikacji, omawiających
przypadki awarii budowlanych, wywołanych destrukcyjnymi oddziaływaniami korzeni
drzew i krzewów. Nawet pobieżny przegląd literatury uwidacznia, że jest to problem
dotyczący wielu regionów na świecie, poczynając od USA [1] po Australię [2] i różnego
typu budowli, od niskich domów mieszkalnych po kilkunastopiętrowe budynki
przemysłowe. Problematyka interakcji w systemie „klimat – drzewa - podłoże gruntowe budowla” występuje również w Europie, czego dowodem mogą być liczne opisy awarii
*
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budowli, przykładowo: od Hiszpanii [3], poprzez Francję [4], Wielką Brytanię [5] i
Niemcy [6], aż po Szwecję [7]. W literaturze krajowej również opisano wiele przypadków
tego typu awarii budowlanych, dla obiektów posadowionych na plioceńskich iłach
poznańskich i innych gruntach spoistych o cechach ekspansywnych (np.: [8], [9], [10],
[11], [12]). Ponadto korzenie drzew i krzewów mogą stanowić zagrożenie dla sieci
kanalizacyjnych i drenaży, co szerzej zostało omówione w pracy [13].
Sprzężone oddziaływanie warunków klimatycznych i korzeni drzew na
ekspansywne podłoże gruntowe, wiąże się głównie z wywoływaniem sezonowych zmian
wilgotności gruntów. Są to dynamiczne, losowe procesy o charakterze przyrodniczym oraz
o zmiennym natężeniu zarówno w ciągu roku, jak i na przestrzeni wielu lat. Jak wiadomo,
w gruntach ekspansywnych konsekwencją tych procesów są zmiany objętościowe i zmiany
właściwości wytrzymałościowych gruntu.
Jednym ze sposobów, prowadzących do lepszego szacowania zagrożenia budowli
przez drzewa rosnące w gruntach ekspansywnych, jest wprowadzenie tej problematyki do
branżowych przepisów, aktów prawnych i normalizacyjnych. W prezentowanym referacie
poddano analizie treść zaleceń aktualnej wersji normy projektowania geotechnicznego
EUROCODE 7, w aspekcie uwzględnienia relacji w systemie „klimat - drzewa - podłoże
gruntowe - budowla”. Przedstawiono także obecny stan odpowiednich zaleceń krajowych i
sugestie odnośnie celowości bardziej szczegółowej kodyfikacji tych zagadnień.

2. Podstawowe uwarunkowania normalizacji w geotechnice
Zadaniem norm projektowania geotechnicznego jest wspomaganie procesów
podejmowania decyzji projektowych, w sposób zapewniający ich wielokryterialną
optymalność. Przez optymalność należy rozumieć zachowanie w długim okresie czasu
założonego poziomu bezpieczeństwa i walorów użytkowych budowli, przy racjonalnych
kosztach inwestycji oraz przy zastosowaniu modeli obliczeniowych o ograniczonej
złożoności i przy ograniczonym zakresie dokumentowania geotechnicznego.
Na przydatność eksploatacyjną i bezpieczeństwo konstrukcji współpracujących z
gruntem ma wpływ wiele czynników. W normach projektowania geotechnicznego,
losowość i silna niejednorodność przestrzennego rozkładu cech podłoża gruntowego oraz
możliwość losowych zmian jego właściwości w czasie, znajduje swój wyraz w stosowanych
cząstkowych współczynnikach korekcyjnych. Szczegółowe uwzględnienie w normach
geotechnicznych długotrwałych oddziaływań przyrodniczych, oznaczałoby konieczność
prowadzenia dodatkowych analiz wpływu czynników o jeszcze większej losowości i
trudnych do ujęcia w opisie ilościowym. Tymczasem zgodnie z ogólnymi zasadami
normalizacji europejskiej, dla prawidłowej oceny poziomu bezpieczeństwa budowli,
konieczne jest podanie konkretnych wartości granicznych, będących jednoznacznym
kryterium dotrzymania wymagań normy. Pojawiają się więc tutaj następujące pytania:
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 czy takie kryteria, w odniesieniu do niedeterministycznego systemu „klimat-drzewapodłoże gruntowe-budowla”, są podane w istniejących normach geotechnicznych?
 czy można podać wiarygodne kryteria graniczne tego typu?
 czy w ogóle celowe jest szczegółowe ujmowanie tej problematyki w opracowaniach o
charakterze normalizacyjnym?
W Europie podstawą projektowania geotechnicznego będzie od roku 2003 jednolity
zbiór norm, nazwany „EUROCODE 7. Geotechnical Design” (EC7). Norma ta docelowo
będzie przyjęta do stosowania w Polsce, zgodnie z zasadami afiliacji Polski w Europejskim
Komitecie Normalizacji CEN. Już w modelu normy EC7, zalecono projektowanie według
stanów granicznych, tj. stanów po przekroczeniu których konstrukcja budowli nie spełnia
założeń projektowych w zakresie zachowania stateczności (stan graniczny nośności) oraz
w zakresie przydatności eksploatacyjnej (stan graniczny użytkowalności). Ponadto, dla
usystematyzowania procesu podejmowania decyzji o zakresie badań geotechnicznych i
wyborze sposobów rozwiązania zadań projektowych, zaproponowano koncepcję kategorii
geotechnicznych. Obszerniejszy przegląd zagadnień dotyczących procedur wprowadzania i
treści zbioru europejskich norm geotechnicznych EC7 zawierają prace [14], [15], [16].
Również w polskich normach i aktach prawnych zaadaptowano koncepcję kategorii
geotechnicznych (GC), wprowadzając ją jako obligatoryjną w obowiązującym od 1
stycznia 1999 roku Rozporządzeniu [17] oraz w zalecanej normie dotyczącej badań
podłoża gruntowego [18]. Kategorie geotechniczne, poprzez uwzględnienie trzech stopni
złożoności warunków gruntowo-wodnych, rangi budowli oraz zdolności jej konstrukcji do
przenoszenia obciążeń i odkształceń, pozwalają projektantowi na elastyczniejsze
dostosowanie metod projektowania i ich zakresu, do specyfiki rozwiązywanego zadania.

3. Europejskie ustalenia normowe w zakresie uwzględniania wpływów
środowiskowych dla budowli na gruntach ekspansywnych
Sytuacje, w których zaleca się uwzględnienie wpływu korzeni drzew na budowle
posadowione w gruntach ekspansywnych, są wymienione bądź bezpośrednio w normie
EC7, bądź problematyka ta jest wyeksponowana w komentarzu [19] do normy EC7,
przygotowanym przez członków zespołu autorskiego tej normy. Treść poszczególnych
punktów normy EC7 ulegała modyfikacjom w trakcie opracowywania kolejnych wersji. W
tablicy I poniżej, opartej głównie na pierwszej polskiej wersji roboczej prEN 1997-1
według [16], uwzględniono także wcześniejsze, czasami obszerniejsze sformułowania
(wyróżnione w tablicy kursywą), zawarte w EUROCODE 7 Preliminary Draft [20], oraz w
komentarzu [19] do wersji EC7 zamieszczonej w dokumencie CEN z 1994 roku.
Zasadnicza różnica między kolejnymi wersjami EC7 występuje w potraktowaniu
zagadnienia ustalania kategorii geotechnicznych. We wcześniejszych wersjach podawane
były szczegółowe wskazówki ich ustalania, także odnośnie oddziaływań środowiskowych:
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 procedury związane z kategorią geotechniczną GC1 mogą być niewystarczające, jeśli
występują wpływy środowiskowe (w tym roślinności),
 procedury kategorii GC2 są wystarczające, jeśli przewidywane oddziaływania
środowiskowe mogą być uwzględnione w projektowaniu w sposób rutynowy,
 gdy obiekt nie spełnia warunków wymienionych dla GC1 i GC2, musi być zaliczony do
kategorii GC3. Wśród przykładowych obiektów grupy GC3 wymienione są konstrukcje
na gruntach pęczniejących.
Tablica I. Zestawienie ustaleń normy EC7 dotyczących wpływów przyrodniczych
Status
Pozycja
Treść zalecenia
zalecenia
w normie
2.1

w projektowaniu geotechnicznym trzeba uwzględnić również wymaganie
usytuowanie budowli w stosunku do roślinności oraz wpływy obligatoryjne
środowiskowe w postaci sezonowych zmian temperatury i
wilgotności (łącznie z wpływami korzeni sąsiednich drzew).

2.4.2(4) wśród oddziaływań („actions’), koniecznych do uwzględnienia wymaganie
w projektowaniu geotechnicznym na podstawie obliczeń, są: obligatoryjne
pęcznienie lub skurcz gruntu, wywołane przez roślinność,
zmiany wilgotności gruntu lub wpływy klimatyczne.
2.4.2(10) prognozowanie możliwości wystąpienia zmian ciśnienia wody wymaganie
gruntowej musi uwzględniać także zmiany wywołane wzrostem obligatoryjne
lub zanikiem (usunięciem) roślinności.
2.5(2)

dla zapewnienia odporności na szkodliwe działania biologiczne, dopuszczone
do
dla których bezpośrednie obliczenia nie dają rezultatów, można
stosować projektowanie na podstawie postępowania rutynowego stosowania

6.4(1)

wyszczególniono czynniki, które powinny być rozważane przy wymaganie
ustalaniu głębokości posadowienia fundamentów, w tym: obligatoryjne
głębokość, powyżej której skurcz względnie pęcznienie gruntów
iłowych, wywołane sezonowymi zmianami pogody lub przez
drzewa i krzewy, może powodować znaczne ruchy w podłożu
gruntowym. Dotyczy to sytuacji, gdy fundament ma być
zlokalizowany w pobliżu rosnących drzew i sytuacji odwrotnej gdy drzewa zostały usunięte przed rozpoczęciem budowy.

6.4(1)

konieczne jest zachowanie wystarczającej odległości wymaganie
fundamentu od najbliższych drzew, z uwzględnieniem obligatoryjne
szczegółowych zaleceń odnośnie minimalnych odległości dla
poszczególnych gatunków drzew i gruntów o różnej
ekspansywności.
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W cytowanym komentarzu [19] podano bardziej szczegółowe zalecenia na temat
ustalania bezpiecznej odległości między drzewami i budowlami, oparte na ustaleniach
brytyjskich. Przywołanie zaleceń brytyjskich jest zdaniem autora w pełni uzasadnione.
Badania nad problematyką interakcji w systemie „klimat-drzewa-podłoże gruntowebudowla” w Wielkiej Brytanii prowadzone są od ponad 50 lat, a zebrane doświadczenia
zostały ujęte w szeregu wydawnictw mających formy wytycznych, np. [21], a także
specjalistycznej normy [22]. Ciekawostką jest fakt, że z inicjatywą opracowania pierwszej
(z roku 1980) edycji normy [22] wystąpił brytyjski Instytut Architektury Krajobrazu, a nie
geotechnicy. Szerzej badania i doświadczenia brytyjskie w tej dziedzinie przedstawione
będą w odrębnej pracy autora [23]. Również współczesne europejskie i światowe tendencje
w zakresie rozwijających się możliwości zastosowania metod obliczeniowych i
wspomagania komputerowego do prognozowania interakcji środowiska przyrodniczego i
budowli na gruntach ekspansywnych omówione będą oddzielnie [24].

4. Krajowe zalecenia dla budowli na gruntach ekspansywnych
poddanych wpływom środowiskowym
W podstawowej krajowej normie geotechnicznej [25] nie ma bezpośrednich
odniesień do interakcji środowiska przyrodniczego i budowli na gruntach ekspansywnych.
Pośrednio do tej problematyki nawiązują następujące wskazania normy:
 pkt.1.2 „... należy uwzględniać dodatkowe wymagania dotyczące terenów, na których
występują niekorzystne warunki: ... grunty pęczniejące ...” (w tym przypadku dane do
projektowania powinny zawierać dane o tych warunkach - pkt. 2.1) oraz „...warunków
eksploatacji obiektów, powodujących ... wysuszanie ... podłoża”
 pkt.2.2.1 „przy ustalaniu głębokości posadowienia należy uwzględniać ...
występowanie gruntów pęczniejących...”
 pkt.2.2.d) „przy występowaniu w podłożu gruntów pęczniejących lub warunków
sprzyjających wysychaniu, nawilgacaniu ... należy stosować odpowiednie środki
zabezpieczające”.
Są to stwierdzenia bardzo ogólne, nie wspomagające projektanta w podejmowaniu decyzji
projektowych, a spełniające jedynie funkcje ostrzegawcze.
W Rozporządzeniu [19], specyfika gruntów ekspansywnych i rozważane tutaj
wpływy środowiskowe, nie są uwzględnione. W normie [20], dotyczącej dokumentowania
geotechnicznego, problematyka ta również nie jest wyraźnie eksponowana.
W tej sytuacji pomocna dla projektanta może być wyłącznie dostępna literatura
dodatkowa. W prekursorskiej pracy [26] omówiono wpływ drzew na współpracę budowli z
ekspansywnym podłożem gruntowym w warunkach polskich. Pierwsza próba ujęcia tych
zagadnień w sposób formalny była przedstawiona w jednym z rozdziałów instrukcji [27].
Obecnie wymaga on dostosowania do współczesnych wymogów, także normy EC7.
Przewidywane wprowadzenie zbioru norm geotechnicznych EUROCODE 7 również nie
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zmieni sytuacji, gdyż nadal brak będzie szczegółowych zaleceń uwzględniających lokalne,
krajowe uwarunkowania.

5. Wnioski.
W punkcie drugim niniejszego referatu postawiono trzy pytania, na które w świetle
powyższych rozważań można dać następujące odpowiedzi:
 ogólnoeuropejskie i krajowe opracowania normowe nie zawierają konkretnych wartości
kryterialnych, pozwalających na zastosowanie w rozpatrywanej problematyce
projektowania geotechnicznego na podstawie obliczeń,
 podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest dotychczasowy brak możliwości
podania w miarę uniwersalnych liczbowych kryteriów granicznych,
 przykłady licznych awarii budowli wywołanych nieprawidłową współpracą budowli z
gruntami ekspansywnymi i środowiskiem przyrodniczym, wskazują na potrzebę
szczegółowego uwzględnienia tych zagadnień w wydawnictwach normalizacyjnych.
Z dokonanego porównania dyrektyw normy EC7 oraz przepisów krajowych wynika
jednoznacznie, że w normie EC7 rozważane wpływy środowiskowe są uwzględnione
daleko szerzej, a możliwość istnienia wpływów szaty roślinnej na budowle jest
wyartykułowana bezpośrednio, zwłaszcza w bardzo ważnym kontekście ustalania
głębokości posadowienia fundamentów bezpośrednich.
Zagadnienia trudniej poddające się ujednoliceniu i silnie zależne od specyfiki
lokalnej, zgodnie z pragmatyką tworzenia zbioru norm EC7, mają podlegać
indywidualnym ustaleniom krajowym. Wydaje się, że w rozpatrywanej tematyce nie ma
potrzeby tworzenia odrębnej normy krajowej, np. na wzór normy brytyjskiej [22], ani
istotnego rozszerzania postanowień istniejących norm krajowych. Zdaniem autora
wskazane jest jednak jednoznaczne usytuowanie problematyki gruntów ekspansywnych w
postanowieniach dotyczących ustalania kategorii geotechnicznych, z podkreśleniem
konieczności uwzględnienia istniejącej i przewidywanej szaty roślinnej. Natomiast
źródłem szczegółowych informacji dla inwestorów, projektantów i wykonawców powinny
być np. uaktualnione i rozszerzone wytyczne [27] lub podobne wydawnictwo. Warto tutaj
dodać, że tworzenie innych niż Polskie Normy dokumentów normalizacyjnych,
regulujących szczegółowe zagadnienia techniczne, jest zgodne z Ustawą z 3 kwietnia 1993
r. o normalizacji i nie koliduje w żaden sposób z przewidywanym wprowadzeniem norm
EC7 do polskiej praktyki geotechnicznej [28].
Celowość przygotowania takiego opracowania wynika także z interdyscyplinarnego
charakteru zagadnień, wymagających oprócz klasycznej wiedzy geotechnicznej, również
pewnej znajomości dendrologii i fitofenologii oraz klimatologii. Są to obszary wiedzy
przyrodniczej, z reguły obcej inżynierom i wymagają dodatkowego naświetlenia.
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ON NECESSITY OF CODIFICATION OF „THE ENVIRONMENT - STRUCTURES
ON EXPANSIVE SOILS INTERACTION” PROBLEMS
Abstract: This paper identifies the following topics of EUROCODE 7: environmental
factors and geotechnical categories, changes of an expansive soil volume due to growth or
removal of vegetation as an important factor in geotechnical design, design of foundations
against shrinkage and swelling of soils and resulting ground movements due to
environmental factors such as tree roots, seasonal climate or moisture changes. Some lack of
harmonisation between EUROCODE 7 on the one hand, and Polish codes of practice and
recommendations on the other hand, is pointed out.
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ROLA ELEMENTÓW SPRĘŻYSTO-TŁUMIĄCYCH
W MECHANICZNYCH TŁUMIKACH DRGAŃ
Streszczenie: W mechanicznych tłumikach drgań występują elementy sprężysto-tłumiące.
Mają one znaczący wpływ na stopień redukcji drgań budowli współpracującej z tłumikiem.
Stąd bardzo istotne okazuje się dobre rozpoznanie właściwości sprężystych i tłumiących tych
elementów. W pracy zestawiono informacje o wartościach parametrów charakteryzujących
wybraną grupę takich elementów oraz podano metodykę pomiarowo-interpretacyjną
doświadczalnego wyznaczania tych parametrów.

1. Wprowadzenie
Od kilkunastu lat na budowlach wieżowych w Polsce są instalowane mechaniczne
tłumiki drgań (zwane dalej MTD). W [1] podano metodykę wyznaczania optymalnych
parametrów MTD. W [2] zaś opisano niektóre ze zrealizowanych do owego czasu MTD.
Podano tam również uwagi użytkowników obiektów, na których zainstalowano tłumiki.
Użytkownicy potwierdzali skuteczność MTD w doprowadzaniu do znacznej redukcji drgań
budowli. Model obliczeniowy MTD charakteryzują trzy parametry: masa (Mt), sztywność
(Kt ) i tłumienie (Ct). Wartości optymalne parametrów wyznacza się doprowadzając do
minimalizacji maksymalnych rzędnych wybranej charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowej budowli. W budowlach wieżowych najczęściej MTD zakładane jest w
pobliżu wierzchołka budowli (w modelu punkt ten oznacza się jako „k”) i stąd rozważaną
w obliczeniach charakterystyką amplitudowo-częstotliwościową jest |Hk,k|.
Najczęściej przyjmuje się (biorąc pod uwagę względy techniczne) wartość masy
tłumika (Mt ) i stosując procedurę minimalizacji wartości maksymalnej występującej w |Hk,k|
w wybranym przedziale częstotliwości wyznacza się wartości pozostałych dwóch
parametrów tłumika (Kt, Ct). Obliczone optymalne parametry MTD projektant konstrukcji
wykorzystuje przy kształtowaniu rozwiązania konstrukcyjnego. Określa więc: potrzebną
długość „l” i sposób zawieszenia masy „Mt ”, liczbę oraz rozmieszczenie elementów
sprężysto-tłumiących między masą MTD a budowlą. Schemat ideowy MTD
współpracującego z budowlą wieżową przedstawiono na rys.1.
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Rozwiązanie konstrukcyjne zawieszenia masy tłumika podane na rys.1 umożliwia
zmianę długości zawieszenia podczas dostrajania MTD do częstotliwości budowli.
Projektant stara się w rozwiązaniu konstrukcyjnym MTD uzyskać parametry bliskie
wartościom optymalnym, gdyż wówczas efekt redukcji drgań jest największy. Powinien
więc dysponować informacjami o wartościach parametrów uzyskiwanych w MTD po
zastosowaniu przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego. Informacje takie uzyskać można w
wyniku odpowiednio zrealizowanych badań doświadczalnych.

Rys. 1.

Schemat ideowy MTD.

W dalszej części niniejszej pracy podano metodykę pomiarowo-interpretacyjną,
prowadzącą do uzyskania informacji o wartościach parametrów charakteryzujących
elementy MTD oraz przykładowe wyniki takich badań.

2. Informacje o najważniejszych realizacjach MTD.
W [3] zestawiono najważniejsze dane techniczne o 14 budowlach wieżowych, na
których zostały umieszczone MTD. Tam też podano parametry optymalne MTD oraz
spodziewany poziom redukcji drgań budowli.
W grupie analizowanych 14 budowli wystąpiły stalowe wieże i kominy (5 obiektów
o wysokościach od 42 do 120 m) oraz maszty z odciągami (9 obiektów o wysokościach od
122 do 335 m). Na wszystkich analizowanych masztach instalowane były (na ich
wierzchołkach) anteny IV/V zasięgu o wysokości ok. 20 m, w obudowie walcowej o
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średnicy 1,6 m. Opływ powietrza wokół tych właśnie elementów przy krytycznej prędkości
wiatru generował drgania konstrukcji. Takie drgania obserwowano na budowlach
wieżowych po zainstalowaniu wspomnianych anten ale jeszcze przed wyposażeniem tych
budowli w odpowiednie MTD. Po zainstalowaniu na budowlach MTD o parametrach
zbliżonych do optymalnych, użytkownicy obiektów nie stwierdzali już występowania
zjawiska nadmiernych drgań.
W zestawieniach podanych w [3] a odnoszących się do 14 obiektów i
współpracujących z nimi MTD podano, iż przyjmowano masy tłumików z przedziału
300500 kg.
Jedynie w dwóch obiektach wieżowych (były to kominy stalowe) usytuowanie masy
tłumika jako pierścienia na zewnątrz budowli spowodowało, iż była ona przyjmowana jako
znacząco większa (10002000 kg). Wyznaczone na podstawie procedury opisanej w [1]
wartości optymalne Kt i Ct tłumików sytuowały się w przedziałach: Kt =75017500 N/m
oraz Ct =1702700 kg/s.

3. Realizacja optymalnych parametrów MTD w rozwiązaniu
konstrukcyjnym.
MTD z rys. 1 można zastąpić modelem obliczeniowym pokazanym schematycznie
na rys. 2a. Występuje tu wahadło matematyczne o masie „Mt ” zawieszonej na linie o
długości „l” oraz dołączone do masy elementy sprężysto-tłumiące o sztywności „Ks”.
W przypadku zrealizowania MTD bez elementów sprężysto-tłumiących modelem
tłumika byłoby wahadło przedstawione na rys.2b. Wówczas częstość kątową „t” tłumika
można wyznaczyć ze wzoru:

 t2 

9,81
 Kt / M t
l

(1)

Dołączenie elementów sprężysto-tłumiących powoduje, iż osiągnięcie optymalnej
wartości Kt wymaga zwiększenia długości zawieszenia „l” zgodnie ze wzorem:

l

9,81 M t
K t  K s 

(2)

Najczęściej elementy sprężysto-tłumiące wykonuje się w postaci pęt linowych
rozmieszczonych między masą Mt a budowlą (por. rys. 1). W rzucie poziomym dogodne
jest rozmieścić owe pęta w trzech grupach co 120. Podczas drgań budowli masa Mt
zmienia położenie względem budowli i następuje deformacja pęt linowych, przez co w
układzie zwiększa się tłumienie. To właśnie elementy sprężysto-tłumiące doprowadzają do
uzyskania w MTD tłumienia o wartości Cs. Jednocześnie jednak pęta zwiększają sztywność
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układu o wartość Ks. Wartości Ks i Cs zależą od rodzaju pęt linowych (średnica liny „”,
średnica pęta „Dp”) oraz ich liczby. Najlepiej jest parametry Ks i Cs, charakteryzujące

Rys.2. Model obliczeniowy MTD z (a) i bez (b) elementów sprężysto-tłumiących.
przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne, uzyskać w wyniku odpowiednio zaplanowanego
badania.

4. Metodyka pomiarowo-interpretacyjna prowadząca do uzyskania
wartości Ks i Cs.
Na stanowisku pomiarowym zawiesza się masę Mt za pomocą linki stalowej o
długości „l”. Po nadaniu masie początkowego przemieszczenia rejestruje się jej ruch w
czasie. Na tej podstawie można wyznaczyć częstość kątową drgań tłumionych (t ) oraz
wartość logarytmicznego dekrementu tłumienia (). Na podstawie tych wartości wyznacza
się:
- sztywność wahadła o długości l (K0):

K 0   t2  M t
- tłumienie wahadła (C0):
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C0   /  M t t

(4)

Jeśli pomiar ruchu masy wykonywano za pomocą czujników drogi przyłożonych do
masy, to w obliczeniach należy uwzględnić wpływ sztywności tych czynników i ich
tłumienia na drgania masy. W takiej sytuacji układ MTD będzie odpowiadał już modelowi
podanemu na rys. 2a, gdzie zamiast Ks występuje Kcz. I wtedy pomierzone t i 
odpowiadać będą już modelowi z K= K0+Kcz oraz C=C0 +Ccz. Na podstawie tego pomiaru
uzyska się wartości:

K cz  t2 M t  K 0

(5)

Ccz   M t /   C0

(6)

Rys. 3.

Schemat mocowania elementów do masy MTD i do konstrukcji (a – przekrój, b – rzut
poziomy.
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W kolejnym etapie badań przykłada się do masy Mt różne zestawy elementów
sprężysto-tłumiących. Są one mocowane z jednej strony do masy Mt a z drugiej do układu
reprezentującego budowlę (por. rys. 3). Pomierzone wartości t oraz  a także obliczone
wcześniej wg (3)(6) wartości K0, C0, Kcz i Ccz umożliwią wyznaczenie parametrów Cs i Ks
charakteryzujących badany układ elementów sprężystych zgodnie z zależnościami:

K s  K  K 0  K cz

(7)

Cs  C  C0  Ccz

(8)

K   t2 M t

(9)

C   Mt /

(10)

W ten sposób - w wyniku badań - uzyska się informacje o wartościach Ks i Cs
odpowiadających przyjętemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu MTD. Zestawienie takich
wartości odnoszących się do różnych układów elementów sprężysto-tłumiących tworzy
zbiór informacji przydatnych w projektowaniu MTD.
Tok postępowania jest następujący:
 z obliczeń optymalizacyjnych wyznacza się optymalne parametry MTD tzn. Mt, Ct i Kt
 ze zbioru informacji o elementach sprężysto-tłumiącyh wybiera się układ o Cs= Ct - C0
 odczytuje się wartość Ks odpowiadającą przyjętemu układowi elementów i wyznacza
się długość zawieszenia masy wg (2),
 na podstawie analizy dokładności wyznaczenia częstości kątowej drgań budowli (l),
która ma być tłumiona za pomocą MTD, wyznacza się przedział możliwych zmian
długości zawieszenia masy podczas dostrajania MTD do konstrukcji.
Na tej podstawie można już przedstawić projekt techniczny MTD współpracującego
z budowlą.

5. Przykład kształtowania zbioru informacji o elementach sprężystotłumiących.
W [4] podane wyniki badania układów pęt stalowych wykonanych z lin o różnych
średnicach. W tablicy I zestawiono informacje o niektórych wynikach tych badań.
Na podstawie opracowania wielkości uzyskanych z opisanych badań otrzymano
zależność empiryczną między wartościami Ks i Cs analizowanych układów pęt linowych w
postaci:
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Ct  6,93 10 6 ( K t ) 2  0,326 ( K t )

(11)

Tablica I. Wartości Cs i Ks odpowiadające elementom sprężysto-tłumiącym wg [4].
Układ elementów
sprężysto-tłumiących
wg rys. 1 i 3
2 pęta  9
2 pęta  12
4 pęta  9

Ks, N/m

Cs, kg/s

5330
9800
11540

1500
2530
2840

W odniesieniu do analizowanych pęt linowych  9 i  12 można było również
zapisać związek pomiędzy liczbą (n) pęt linowych występujących w jednej grupie, a
sztywnością zestawu elementów sprężysto-tłumiących w postaci:

K t  110 n 2 ( / 9)  2445  n  ( / 9)

(12)

Zależności (11) i (12) mogą być wykorzystane przy projektowaniu MTD, w których
jako elementy sprężysto-tłumiące będą stosowane układy pęt linowych przebadane w [4].
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ROLE OF ELASTIC DAMPING ELEMENTS
IN MECHANICAL VIBRATION DAMPERS
Abstract: In mechanical vibration dampers there are elastic – damping elements. They
influence vitally the reduction degree of structure co-operating with the damper. A proper
recognition of elastic and damping properties of these elements is, hence, very important. The
paper gives information on the values of parameters characterizing a certain kind of such
elements. Measurement and interpretation methods of experimental determination of these
elements was also given.
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REDUKCJA DRGAŃ KONSTRUKCJI SMUKŁYCH
Z WYKORZYSTANIEM METOD
TEORII AEROSERWOELASTYCZNOŚCI
Streszczenie: Przedstawiono możliwości wykorzystania w inżynierii budowlanej metod
redukcji drgań stosowanych w technice lotniczej. Są rozważane dwa istotne aspekty
zagadnienia: modelowanie układu rzeczywistego oraz nowoczesne metody sterowania
drganiami konstrukcji.

1.

Wprowadzenie

Konstrukcje budowlane, w szczególności wysokie budynki mogą podlegać
obciążeniom niestacjonarnym wynikającym z różnych przyczyn. Niektóre zaburzenia
powstają poza budynkiem (wiatr, trzęsienia ziemi, intensywny ruch uliczny), a niektóre z
nich mogą być generowane wewnątrz budynku (przez maszyny, windy, urządzenia
wentylacyjne lub klimatyzacyjne). Unikanie nadmiernych obciążeń jest istotne dla
długowieczności konstrukcji, na przykład jest bardzo ważne dla zabezpieczenia zabytków
położonych w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu lub konstrukcji budowlanych, które
są unikalne, ale nie mogą być konserwowane regularnie, takich jak mosty w odległych
rejonach. Zaburzenia zewnętrzne, które mają mały wpływ na odkształcenia konstrukcji
mogą jednak powodować u ludzi w nich przebywających objawy podobne do choroby
lokomocyjnej, takie jak niepokój, strach, nudności i ból głowy. Tak więc przeciwdziałanie
niepożądanym ruchom konstrukcji budowlanej jest istotne z punktu widzenia czynników
technologicznych i ludzkich.
Z punktu widzenia zjawisk mechanicznych (rys. 1), obciążenia wywołujące ruch
budowli to siły aerodynamiczne (A), siły bezwładności (I) z włączeniem obciążeń od sił
ciężkości oraz siły sprężystości (E). Te rodzaje obciążeń występują zarówno w
konstrukcjach budowlanych, jak też konstrukcjach lotniczych, a więc modele
*
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matematyczne zjawisk w obu dziedzinach techniki mogą być podobne. W konstrukcjach
budowlanych należy ponadto uwzględnić tłumienie strukturalne, zazwyczaj pomijane w
konstrukcjach lotniczych jako małe w porównaniu z tłumieniem aerodynamicznym.
Ostatnio wzajemne oddziaływanie dynamiki konstrukcji lotniczej, aerodynamiki i
sterowania stało się przedmiotem licznych badań jako ważny element projektowania.
Zjawiska takie nazwano aeroseroelastycznymi, co zilustrowano na rys.1 jako
zmodyfikowany trójkąt Collara [1]. Tak więc teoria aeroserwoelastyczności oznacza w
lotnictwie metody poprawy własności układów aeroelastycznych wykorzystujące w
sterowaniu pętle sprzężenia zwrotnego [12].

Fig. 1. „Piramidka” aeroserwoelastyczna oraz zjawiska aeroelastyczne

Fig.2. (a) Budynek ukształtowany aerodynamicznie
(b) Aktywne przeciwdziałanie drganiom budynku
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Na podstawie publikacji odnosi się wrażenie, że w zakresie oddziaływań
aeroelastycznych obie dziedziny wiedzy (budownictwo lądowe i technika lotnicza)
rozwijają się niezależnie, prawie bez przepływu informacji między nimi (nie licząc
kontaktów osobistych). Ponieważ jednak występują wspólne zagadnienia badawcze
(modelowanie konstrukcji i obciążeń, metody sterowania), wydaje się celowe spojrzenie na
dynamikę konstrukcji budowlanych z punktu widzenia dynamiki lotu, co może pozwolić na
określenie punktów styczności, gdzie możliwy jest przepływ wiedzy i doświadczenia.
Drgania konstrukcji mogą być tłumione metodami biernymi, czynnymi lub
hybrydowymi (mieszanymi). Takie metody są badane zarówno w lotnictwie, jak też w
budownictwie. W lotnictwie metody bierne polegają na doborze własności dynamicznych
konstrukcji dla uniknięcia różnorodnych niestateczności. Takie metody nazywane
aeroelastycznym kształtowaniem konstrukcji połączonym z jej optymalizacją są już mocno
zaawansowane. Metody aktywne, które pojawiły się ostatnio, polegają na wykorzystaniu
zintegrowanych ze strukturą elementów „inteligentnych” spełniających rolę wzbudników i
czujników [2].
Podobne koncepcje badane są w inżynierii lądowej [3], a przykłady pokazano na
rys.2. Budynek na rys.2a (z pracy [4]) ma kształt i własności sprężyste dobrane tak, aby
zminimalizować poziom drgań, a na rys.2b (według [5]) pokazano jedną z metod
aktywnego tłumienia drgań.
W referacie przedstawione są następujące tematy: metoda modelowania konstrukcji
skręcanej i zginanej w dwu kierunkach oraz nowoczesne metody sterowania, które mogą
znaleźć zastosowanie w inżynierii lądowej.

2.

Modele konstrukcji smukłej do badania metod redukcji drgań

Ogólny model matematyczny układu ciągłego ma postać zagadnienia brzegowego
dla nieliniowego operatora różniczkowego cząstkowego:
Aw  F , w  

Bjw



gj ,

(1)

j  1,..., s

(2)

gdzie: A – nieliniowy, niestacjonarny operator różniczkowy, w – zmienna stanu; F –
obciążenia zewnętrzne; B j – operator wartości brzegowych; g j –funkcje określające
warunki brzegowe.
Tak ogólny opis jest wprawdzie użyteczny na etapie formułowania zagadnienia,
jednak musi on być sprecyzowany i dostosowany do konkretnego zadania, a także
uproszczony w celu uzyskania wyników wartościowych praktycznie.
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2.1. Prosty model belki zginanej
Zarówno w lotnictwie, jak i w inżynierii lądowej konstrukcje są układami ciągłymi z
rozłożonymi przestrzennie własnościami dynamicznymi. W wielu przypadkach złożone
rozkłady masy i sztywności mogą być tak uproszczone, że możliwe staje się uzyskanie
sterowania analitycznego.
Modelem standardowym konstrukcji wydłużonej (jak wysoki budynek lub skrzydła
samolotu) jest jednowymiarowa belka zginana, której opis przy zaniedbaniu tłumienia ma
postać równania różniczkowego cząstkowego:

 (x)

2w
t 2



2 
2 w
EI
(
x
)

  Pz ( x, t )
x 2 
x 2 

(3)

gdzie: w( x, t ) - ugięcie dynamiczne belki;  (x) - rozkład masy wzdłuż jej rozpiętości;

EI (x) - rozkład sztywności belki na zginanie; Pz ( x, t ) - rozkład obciążenia zewnętrznego;
t - czas; x - zmienna przestrzenna.
Aby model był kompletny muszą być dodane do (3) warunki brzegowe. Dla
wysokich budynków i skrzydeł utwierdzonych na jednym końcu (w lotnictwie mówi się o
belce wspornikowej) ma postać

w (0, t )  0,  w ( 0 , t )  0 ,
x

(4)

gdzie l jest długością belki.
2.2. Model belki skręcanej i zginanej w dwóch kierunkach
W wielu przypadkach prosty model belki zginanej nie jest wystarczający dla opisu
zachowania konstrukcji, ponieważ występujące obciążenia powodują zginanie w dwu
kierunkach, zazwyczaj sprzężone ze skręcaniem, co musi być uwzględnione w modelu
konstrukcji. Poniżej przedstawiono metodę modelowania belki skręcanej i zginanej
dynamicznie w dwóch kierunkach, co jest modyfikacją podejścia stosowanego w
modelowaniu łopat śmigłowców [6].
Podstawowym krokiem w modelowaniu sprzężonych obciążeń sprężystych QE jest
wyrażenie operatora obciążeń sprężystych w (1) jako wariacji energii potencjalnej U
odkształcenia sprężystego, zgodnie z zależnością:
t2

Q E   U dt
t1
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Dla ciała wydłużonego energia potencjalna odkształceń sprężystych może być uproszczona
do postaci:

U





1R
2
2
2
  E 11  2G (12  13 ) dAdR
2 0A

(6)

gdzie pominięto pozostałe odkształcenia (tzn.  22 ,  33 i  23 ).
Układy współrzędnych stosowane w modelowaniu łopaty wirnika śmigłowca
pokazane na rys.3 wykorzystywane są do opisu kolejnych transformacji od układu
współrzędnych inercyjnych do układu współrzędnych związanego z łopatą odkształconą.
Pierwszy układ współrzędnych (nie pokazany na rysunku) jest układem inercjalnym ,
kolejny jest układem związanym z obracającą się łopatą. Osie tego układu oznaczono jako
x, y, z o wersorach oznaczonych przez ex, ey, ez. Oś sprężysta belki nieodkształconej
pokrywa się z osią x. Odkształcenia belki opisane są w układzie współrzędnych związanych
z zamocowaniem belki. Wynikające z odkształcenia belki przekształcenia współrzędnych
każdego punktu osi sprężystej belki w poszczególnych układach współrzędnych powodują
transformację triady wersorów ex, ey, ez w triadę wersorów e , e , e ; odpowiednie
przekształcenia można znaleźć w [7].

Fig. 3. Odkształcenie osi sprężystej belki

Przy założeniu, że przekrój belki nie deformuje się ani się nie paczy, wektor r
opisujący położenie punktu belki po odkształceniu ma postać:
r  r0  u  Tξ

(7)

gdzie: r0  [ x,0,0]T - wektor położenia przekroju belki wzdłuż długości; u  [u , v, w]T wektor odkształceń sprężystych; ξ  [ ,,  ]T - wektor współrzędnych w przekroju belki;
T - macierz obrotu wynikająca z odkształceń belki.
Po pominięciu składników wynikających z rozciągania (powodowanych przez siłę
odśrodkową nie występującą w konstrukcjach budowlanych), otrzymuje się zależność
odkształcenie - przemieszczenie w postaci:
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 11   2   2  k T2   g  (T ) cos( g   )  ( ) sin( g   ) v  





 ( ) sin( g   )  ( ) cos( g   ) w

(8a)

 12
gdzie

kT2 

1
  
2

1
 13    
2

(8b)

(8c)

1
2
2
 E (   )dA , a  g (x) jest kątem skręcenia geometrycznego wzdłuż
AE A

rozpiętości.
We wzorach (8) pozostawiono skręcenie geometryczne, które występuje w łopatach
śmigłowców, a może także wystąpić w wysokich budowlach [4]. Obciążenia sprężyste
belki otrzymuje się na podstawie zależności (5) i (6) po podstawieniu odkształcenia danego
przez (8).
W pracy [7] obciążenia masowe wyznaczano automatycznie w algorytmie obliczeń.
Aby przedstawić pełny model w ramach tego referatu, pełne, tzn. sprzężone równania ruchu
belki podane są na podstawie [8] po pominięciu rozciągania od obciążeń zewnętrznych:


2
 





   GJ  EB 1   g     EB 2 g v" cos  g  w" sin  g   mk m 2 

 
 

 me v sin  g  w
 cos  g  M







(9)



EI1 cos2 g  EI2 sin 2 g w"(EI2  EI1)(sin g cos g )v"EB2gsin g  


(10)



  e cos g  L z
mw


EI  EI (sin cos )w" EI sin 2   EI cos 2  v"EB    cos  
2
1
1
2
2
g
g
g
g
g
g


 m v  esin g  L y









(11)
gdzie: m - rozkład masy wzdłuż rozpiętości; e – odległość osi rozciągania od osi sprężystej
(osi skręceń), (‘) – oznacza różniczkowanie względem współrzędnej wzdłuż rozpiętości
belki.
Można zauważyć, że po pominięciu skręcenia geometrycznego i innych składników
sprzęgających, otrzymuje się model belki podany w poprzednim podrozdziale.
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3.

Metody sterowania drganiami

Ponieważ metody sterowania układami ciągłymi nie są wystarczająco rozwinięte do
bezpośredniego wykorzystania w praktyce, stosuje się dyskretyzację modelu ciągłego,
zazwyczaj korzystając ze sprzężonych postaci dla wszystkich odkształceń; np. dla zginania
opisanego równaniem (3) według zależności:
N

w( x, t )    i ( x ) qi (t )

(12)

i 1

gdzie: i (x) - postacie własne dla zginania; qi (t ) - współrzędne normalne.
Po dyskretyzacji otrzymuje się układ równań różniczkowych zwyczajnych w postaci:

  Kq  F ( t )
Mq

(13)

l

gdzie: M - macierz mas uogólnionych M j    2j  dx ; K - macierz sztywności
0

uogólnionych

K j  M j  2j

F

oraz

-

wektor

obciążeń

uogólnionych

l



F j (t )  Pz ( x, t ) j dx .
0

Metoda ta może być zastosowana także do bardziej złożonych układów takich jak (9)-(11).
3.1. Sterowanie optymalne
Metoda ta jest standardową metodą doboru sprzężenia zwrotnego. W celu jego
wyznaczenia układ (13) jest przekształcany do układu równań liniowych pierwszego rzędu
w ziemnych stanu i sterowania:

x  Ax Bu

(14)

gdzie: x(n  1) - wektor zmiennych stanu; u(m  1) - wektor zmiennych sterujących; A –
macierz stanu; B – macierz sterowania o odpowiednich wymiarach.
Cel sterowania określa się z reguły jako minimalizację wskaźnika jakości w postaci:
I

1
2

T
T
 x Qx  u Ru dt



(15)

0

gdzie Q(n  n) i R (m  m) są symetrycznymi macierzami wagowymi, odpowiednio
nieujemnie i dodatnio określonymi.
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Po wykorzystaniu metod rachunku wariacyjnego dla minimalizacji wskaźnika
jakości (16), otrzymuje się prawo sterowania jako sprzężenie zwrotne w postaci:
u(t )  R 1BT Kx (t )

(16)

Dodatnio określona macierz K jest macierzą wzmocnienia w układzie sprzężenia
zwrotnego; otrzymuje się ją jako rozwiązanie macierzowego równania algebraicznego
Riccatiego:
KBR 1BT K  KA  AT K  Q  0

(17)

którego rozwiązanie wymaga zazwyczaj zastosowania złożonych metod numerycznych.
Wynikowy układ zamknięty ma postać:
x  Lx, L  A  BF

(18)

gdzie macierz sprzężenia zwrotnego ma postać: F   R 1BT K . Dla układu sterowalnego
takie rozwiązanie prowadzi do zamkniętego układu statecznego, co oznacza, że wartości
własne  j (L), j  1,..., n macierzy L leżą w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej.
3.2. Sterowanie modalne
Metoda ta nazywana jest także metodą doboru wartości własnych lub lokalizacji
biegunów. Prawo sterowania przy założeniu pełnej dostępności pomiarowe jest liniową
funkcją wektora stanu:
u  Gx

(19)

Macierz wzmocnienia G dobierana jest tak, aby układ zamknięty miał pożądane
wartości własne i i zadany kształt wektorów własnych v i , co wyznacza strukturę układu
i , v i  .
Po podstawieniu (19) do (14) otrzymuje się układ zamknięty:
x  (A  BG )x

a przy założeniu, że wektor w i spełnia równanie:
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vi 
0
w i 

i I  A, B 

(21)

dobiera się wzmocnienie sprzężenia zwrotnego spełniające warunek:
Gv i  w i

(22)

Z wyrażeń (21) i (22) otrzymuje się równanie:

i I  ( A  BG ) v i  0

(23)

z którego obliczane są wektory własne v i dla wymaganych wartości własnych i jako
rozwiązania układu zamkniętego.
Ostatecznie znając macierze modalne V i W , macierz G można wyznaczyć z
zależności:
GV  W

(24)

Wybrane algorytmy oparte na tej metodzie są przedstawione w pracy [9].

4.

Podsumowanie

Przedstawione w referacie metody dają zachęcające wyniki (zob. np. [10]). Jednak z
punktu widzenia zastosowań należy odnieść się do kilku istotnych kwestii.
W inżynierii lądowej często niezbędne jest stosowanie sprzężonych postaci drgań
(np. wzdłuż i prostopadle do kierunku wiatru). Model struktury układu podany w podrozdz.
2.2, stosowany do analizy odkształceń łopat śmigłowców od dłuższego czasu, może być w
takich przypadkach użyteczny.
Metody sterowania opisane w rozdz. 3, mimo 30. lat historii nie są ogólnie przyjęte
w praktyce (i nadal nazywane są nowoczesnymi metodami sterowania – modern control
methods). Główną przyczyną wydaje się to, iż tradycyjne podejście polegające na
uproszczeniu układu do przypadków jedno wejście - jedno wyjście jest łatwiejsze do
obliczeń i interpretacji wyników. Ale aspekt obliczeniowy wraz z rozwojem komputerów
staje się coraz mniej istotny.
Podstawową trudnością w zastosowaniach metod sterowania optymalnego jest
właściwy dobór macierzy Q i R we wskaźniku jakości (szczegóły zob. w pracy [11]).
Metody sterowania modalnego są przydatne dla umieszczenia biegunów w zadanych
położeniach dla układu o wielu wejściach i wielu wyjściach. Otrzymuje się to w wyniku
rozwiązania układu zamkniętego w jednym kroku obliczeń. Żądane położenie biegunów
może wynikać z wymagań przepisów (FAA w lotnictwie, ISO w budownictwie).
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VIBRATION SUPPRESSION OF SLENDER STRUCTURES
USING AEROSERVOELASTIC METHODS
Abstract: The objective of the paper is to present possibilities of transferring to civil structure
engineering methods applied to vibration suppression in aeronautics. Two important aspects
of the problem are considered: structure modelling and modern control methods applied to
vibration suppression.
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Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi
- obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort

ZWIERZYNIEC, 14 - 16 maja 2001

Jerzy Antoni Żurański*

ŚMIERTELNE ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA
W MIESZKANIACH Z PALENISKAMI GAZOWYMI
Streszczenie: W referacie przedstawiono podstawowe wyniki analizy danych
zakładów medycyny sądowej i prokuratur rejonowych dotyczących zgonów z
powodu zatrucia tlenkiem węgla. Analizą objęto trzy aglomeracje, na terenie
których znajduje się ok. 26 % gospodarstw domowych użytkujących gaz sieciowy w
Polsce. Oceniono, że z powodu zatrucia tlenkiem węgla, pochodzącym z gazowych
grzejników wody przepływowej, umiera rocznie średnio ok. 120 osób, a ryzyko
śmiertelnego zatrucia w poszczególnym roku wynosi 10-5. Podstawową przyczyną
wypadków jest brak dopływu powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do
zupełnego spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. Stwierdzono bardzo
wyraźną zależność między procentową liczbą zgonów w poszczególnych miesiącach
roku a średnią miesięczną temperaturą powietrza zewnętrznego.

1.

Wprowadzenie

Gaz jest stosunkowo tanim nośnikiem energii, o dużej wydajności energetycznej.
Jest łatwy w użyciu, łatwo dostępny dzięki dystrybucji za pomocą sieci gazowych, a
produkty spalania mają na ogół niską szkodliwość – w warunkach prawidłowego spalania
jest to głównie dwutlenek węgla. Stąd wynika jego szerokie zastosowanie w
gospodarstwach domowych. Użytkowanie gazu wiąże się jednak z koniecznością
zachowania wymagań bezpieczeństwa.
Szczelność instalacji gazowej jest oczywistym warunkiem bezpiecznego
użytkowania gazu, jego mieszanina z powietrzem grozi wybuchem. Mniej oczywiste dla
większości użytkowników jest zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Nie ma go wprawdzie
w składzie gazu ziemnego, który jest obecnie niemal jedynym rodzajem gazu używanego w
gospodarstwach domowych w Polsce, może on jednak powstawać w wyniku niezupełnego
spalania tego gazu.
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Tlenek węgla jest bardzo silną trucizną. Jest bezwonny, bezbarwny, łatwo miesza się
z powietrzem. Rozpoznanie skali i przyczyn zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla,
związanego z użytkowaniem gazu ziemnego, ma więc duże znaczenie.
Liczba gospodarstw domowych użytkujących gaz dostarczany za pośrednictwem
sieci gazowych rośnie od ok. 40 lat. Początkowo, w stosunkowo dużym stopniu był to gaz
sztuczny, zastępowany stopniowo przez gaz ziemny. W połowie lat dziewięćdziesiątych już
tylko kilka procent odbiorców otrzymywało gaz sztuczny.
W latach 1970-1990 przybywało średnio rocznie ok. 173.000 nowych
użytkowników gazu sieciowego (gospodarstw domowych), ostatnio ta tendencja uległa
osłabieniu. Obecnie w niektórych dużych miastach powyżej 90% gospodarstw domowych
ma gaz sieciowy, podczas gdy w skali kraju ma ich ok. 60%. Na koniec 1999 roku liczba
gospodarstw domowych użytkujących gaz sieciowy wynosiła ok. 6,8 mln.

2.

Źródła danych o zatruciach tlenkiem węgla

Każdy nagły zgon, który nastąpił nie z przyczyn naturalnych jest rejestrowany i
badany przez policję. Po dokonaniu niezbędnych działań dochodzeniowych policja
przekazuje cały materiał do prokuraturze, sama natomiast nie prowadzi statystyki zatruć.
Większość stacji sanitarno-epidemiologicznych również nie ma kompletnych danych
statystycznych [5].
Wszystkie informacje o śmiertelnych zatruciach tlenkiem węgla są zawarte w aktach
przechowywanych w prokuratorach rejonowych. Na te informacje składają się: opis
wypadku i zapis śledztwa, ekspertyzy biegłych, sprawozdania kominiarskie i protokoły
sekcji zwłok. W małych miejscowościach sekcje zwłok są wykonywane nie zawsze, zwykle
na żądanie rodziny zmarłego lub jeżeli można domniemywać, że śmierć nastąpiła z czyjejś
winy.
Akta w prokuraturze dotyczące zgonu z powodu zatrucia można odnaleźć według
numeru sprawy dochodzeniowej, zapisanego w rejestrze sekcji zwłok zakładu medycyny
sądowej. Tam również znajdują się podstawowe informacje o zmarłym, jego dane osobowe
i zawartość hemoglobiny tlenkowęglowej we krwi, a także data sekcji zwłok. W aktach
tych jest podana przyczyna zgonu – zatrucie tlenkiem węgla, niestety najczęściej nie ma
informacji o źródle tlenku węgla. Tych źródeł może być kilka: piec kaflowy, kuchnia
węglowa, pożar w mieszkaniu, gaz sztuczny, i wreszcie gazowy grzejnik wody
przepływowej, ale także spaliny samochodowe (w garażu). Materiały zakładów medycyny
sądowej, które wykorzystano do wcześniejszych analiz [1] [2], nie zawierają tak
szczegółowego zróżnicowania źródeł tlenku węgla.
Metoda pozyskiwania danych była następująca:
 w zakładach medycyny sądowej wynotowano z rejestrów sekcji zwłok wszystkie
przypadki zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla,
 mając numery spraw dochodzeniowych w prokuraturach rejonowych przeglądano akta
i dokonywano wstępnej selekcji – do analizy wybierano akta spraw dotyczących
zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z piecyków gazowych,
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tak wyselekcjonowane akta poddawano szczegółowej analizie.
Ze względu na objętość materiału nie było możliwe szczegółowe zapoznanie się ze
wszystkimi aktami. W wielu przypadkach wykorzystano tylko informacje uzyskane
korespondencyjnie z prokuratur rejonowych.

3.

Zakres i wyniki analizy

Analizą objęto 3 aglomeracje:
 miasto stołeczne Warszawę
 miasto Kraków
 województwo katowickie w granicach od 01.01.1975 do 31.12.1998 r.
Analizowano dane z lat 1991-1997. Na terenie trzech rozpatrywanych aglomeracji
mieszkało wówczas ok. 6,3 mln osób, co stanowiło ok. 16,3% ludności Polski. Gaz
sieciowy użytkowało tam ok. 1,71 mln gospodarstw domowych, co stanowiło ok. 26,3%
odbiorców w kraju.
Na rozpatrywanym terenie znajdują się trzy Zakłady Medycyny Sądowej:
 w Akademii Medycznej w Warszawie
 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Do roku 1994 w Zabrzu była czynna filia Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej
Akademii Medycznej.
Na terenie tych trzech aglomeracji znajdowały się łącznie 34 prokuratury rejonowe,
w tym 7 w Warszawie, 4 w Krakowie i 23 w województwie katowickim.
Zebrany materiał pozwala ocenić liczbę zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla
pochodzącym z niezupełnego spalania gazu w domowych urządzeniach gazowych.
Stwierdzono, że na terenie trzech analizowanych aglomeracji, w latach 1991-1997 z tego
powodu średnio rocznie umierało nie mniej niż 28 osób.
Jednakże nie wszystkie przypadki zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla,
zarejestrowane w zakładach medycyny sądowej, mogły być analizowane, w prokuraturach
nie znajdowano bowiem części akt. Zakładając, że wśród spraw, do których nie dotarto, jest
taki sam procent zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z domowych
urządzeń gazowych jak wśród spraw przejrzanych, otrzymuje się średnio 33 zgony rocznie.
Ponieważ te dwie liczby, 28 i 33 zgony rocznie, przypadają na 26,3%
użytkowników gazu sieciowego to przeliczając na cały kraj otrzymuje się średnio od 106
do 125 zgonów rocznie.
Biorąc pod uwagę to, ze w Krakowie występuje stosunkowo duża liczba zgonów w
porównaniu z innymi aglomeracjami, przyjęto, średnio dla całego kraju, liczby zaokrąglone
w dół, tj. od 100 do 120 zgonów rocznie.
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4.

Przyczyny zatruć
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Wprawdzie akta prokuratur rejonowych zawierają wyniki ekspertyz kominiarskich,
oraz niekiedy ekspertyzy opracowane przez biegłych sądowych, lecz ekspertyzy te nie
zawsze są kompletne i wystarczająco szczegółowe.
Jedyną wielkością, którą można ująć statystycznie jest data wypadku. Z zestawienia
tych dat wynika, ze w Warszawie i w województwie katowickim rozpatrywanych razem,
ok. 85% wypadków śmiertelnych zdarza się od 1 listopada do 31 marca, a więc w porze
chłodnej. W Krakowie ten udział procentowy jest nieco inny. Łącznie w trzech
rozpatrywanych aglomeracjach, od początku listopada do końca marca, zdarza się ok. 79%
wypadków, a od początku października do końca kwietnia 89% wypadków. Procentowy
rozkład zatruć na poszczególne miesiące przedstawiono na rys.1.
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Rys. 1. Procentowy rozkład zgonów z powodu zatrucia tlenkiem węgla w poszczególnych miesiącach
roku oraz średnie miesięczne wartości temperatury powietrza zewnętrznego. Kraków, Warszawa i
woj. katowickie, dane z lat 1991 - 1997
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Na rys. 1 przedstawiono również średnie miesięczne wartości temperatury powietrza
zewnętrznego z lat 1991-1997 ze stacji meteorologicznych: Warszawa – Okęcie, Kraków –
Balice i Katowice – Muchowiec.1
Z przedstawionego wykresu wynika oczywisty wniosek, że podstawową przyczyną
zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach jest niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego
do przyborów gazowych, w których obywa się spalenie gazu. Brak niezbędnej ilości tlenu
powoduje powstanie tlenku węgla, brak dopływu powietrza zewnętrznego uniemożliwia
także odpływ spalin, które rozchodzą się po mieszkaniu. Wynika to przede wszystkim z
zamykania okien i ich uszczelniania na zimę, a także zasłaniania kratek wentylacyjnych.
Ta prawidłowość występuje od października do kwietnia. W ciągu 5 miesięcy
ciepłych, od maja do września, nie ma tej prawidłowości i wówczas główne przyczyny
zatruć mogą być inne. Inne przyczyny mogą również występować w porze chłodnej lecz
statystycznie trudno je wyodrębnić.
Reasumując, przyczyny zatruć można przedstawić następująco:
1. Brak dopływu powietrza zewnętrznego, niezbędnego do zupełnego spalania gazu i do
zapewnienia odpływu spalin, wynikający z:
 zbyt szczelnych, zamkniętych okien w porze chłodnej
 zasłonięcia kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz często także kratek
kanału wywiewnego (takie przypadki są dość częste).
2. Stary, zużyty i źle wyregulowany piecyk gazowy – w połączeniu ze szczelnymi oknami.
3. Urządzenia gazowe zainstalowane niezgodnie z przepisami, przeróbki mieszkania.
4. Zatkanie przewodu spalinowego przez gruz lub inne przedmioty, błędy wykonania
przewodu spalinowego.
5. Wpływ wiatru, złe nasady kominowe.
Na uwagę zasługuje tu wpływ niesprawności piecyka gazowego. Nawet stary i
zużyty piecyk nie będzie zagrożeniem jeżeli dopływ powietrza zewnętrznego zapewni
swobodny odpływ spalin zawierających dużą ilość tlenku węgla. To stwierdzenie nie jest
oczywiście akceptacją stosowania starych urządzeń.
Przyczyny wymienione w punktach od 3 do 5 występowały rzadko. Kontrola
kominiarska przewodów kominowych jest na ogół przestrzegana, a Korporacja Kominiarzy
Polskich i producenci systemów kominowych aktywnie działają na rzecz bezpieczeństwa
użytkowników gazu.

5.

Ryzyko śmiertelnego zatrucia

Znając liczbę zatruć i liczbę urządzeń gazowych można oszacować ryzyko zatrucia.
Według Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie na ogólną liczbę ok.
6,8 mln gospodarstw domowych, użytkujących gaz sieciowy przy końcu 1999 r., nieco
więcej niż połowa z nich miało nie tylko kuchnie gazowe lecz także gazowe grzejniki wody

1
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przepływowej. Zakładając, ze jest ich 3,6 mln i przyjmując liczbę 120 zgonów rocznie
otrzymuje się 1 zgon na 30.000 piecyków rocznie. Zakładając następnie, ze na jedno
gospodarstwo domowe średnio przypada ok. 3,1 osób (wg GUS) otrzymuje się 1 zgon
rocznie na 93.000 osób korzystających z piecyków gazowych. W przybliżeniu można
oszacować, że jest to 1 zgon na 100.000 osób użytkujących gaz sieciowy. Roczne
prawdopodobieństwo śmiertelnego zatrucia wynosi więc 10-5.

6.

Zapobieganie zatruciom

Rozpoznanie skali i przyczyn zatruć umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych
na trzech poziomach: a) technicznym, b) legislacyjnym, c) edukacyjnym.
Na poziomie technicznym konieczne są nawiewniki powietrza w oknach oraz
systemy zabezpieczeń przed wytwarzaniem tlenku węgla w urządzeniach gazowych.
Obydwie drogi poprawy sytuacji są obecnie stosowane [3] [4]. Dotyczą one jednak przede
wszystkim wyrobów nowych, zarówno nowych okien jak i nowych urządzeń gazowych, na
które nie wszystkich stać i nie wszędzie mogą być instalowane (np. grzejniki z zamkniętą
komorą spalania).
Na poziomie legislacyjnym konieczne jest wprowadzenie kontroli stosowania
urządzeń okresowo zwiększających napływ powietrza zewnętrznego do mieszkań.
Obowiązek kontroli kominiarskiej przewodów spalinowych i wentylacyjnych to tylko
połowa zagadnienia. Drugą połową jest wprowadzenie obowiązku kontroli okien.
Konieczne jest także wprowadzenie obowiązku informowania nabywcy przez
producenta i sprzedawcę urządzeń gazowych o zapotrzebowaniu powietrza do zupełnego
spalania gazu i o konieczności okresowego zwiększania dopływu powietrza zewnętrznego
do mieszkania w czasie używania przyborów gazowych.
Szeroka akcja edukacyjna powinna uświadomić użytkownikom urządzeń gazowych,
że urządzenia te są bezpieczne pod warunkiem, ze będą stosowane podstawowe zasady ich
prawidłowego użytkowania [6].

7.

Wnioski

Na podstawie analizy danych z zakładów medycyny sądowej i z prokuratur
rejonowych z trzech aglomeracji (Warszawa, Kraków, województwo katowickie)
oszacowano, ze z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników
wody przepływowej umiera w Polsce średnio rocznie 100 – 120 osób. Ryzyko zatrucia
śmiertelnego wynosi więc 1 zgon na 100 000 osób korzystających z tych urządzeń.
Około 90% wypadków zdarza się w okresie od października do kwietnia, a więc w
porze chłodnej. Procentowy rozkład zgonów w poszczególnych miesiącach wykazuje
bardzo dobrą zgodność z przebiegiem średniej miesięcznej temperatury powietrza
zewnętrznego. Wynika stąd podstawowy wniosek, ze główną przyczyną wypadków jest
brak dopływu powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do zupełnego spalania.
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FATAL INTOXITATION BY CARBONE MONOXIDE AT DWELLINGS
WITH GAS APPLIANCES
Abstract: The paper deals with the results of an analysis of data about fatal intoxication
caused by carbon monoxide at dwellings in Poland. Data from establishments of forensic
medicine as well as from public prosecutor’s offices in three agglomerations (Warsaw,
Cracow and Upper Silesia) were analysed. In these agglomerations approx. 26 % of all Polish
housekeeping natural gas users live. It was found that due to the carbon monoxide coming
from flowing water gas heaters installed in bathrooms approx. 120 persons die in Poland on
average every year. Annual probability of death of a gas user is than 10-5. The main cause is a
lack of fresh air supply to heaters. A distinct correlation between monthly mean outdoor air
temperature and a monthly number of deaths is seen.

W referacie wykorzystano wyniki prac wykonanych na zlecenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Autor dziękuje wszystkim, którzy udostępnili dane i przekazali
wszelkie informacje dotyczące zatruć tlenkiem węgla: kierownictwu i pracownikom Zakładów
Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie, Śląskiej Akademii Medycznej w
Katowicach i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedry Toksykologii
tegoż Collegium, a także Prokuratur Rejonowych Warszawy, Krakowa i województwa katowickiego,
których akta były udostępnione na różnych etapach pracy.
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