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Streszczenie: Przedmiotem badań była wybudowana w latach 60-tych XX wieku żelbetowa chłodnia 
kominowa o typowej konstrukcji. Celem tych badań było odtworzenie historii eksploatacji chłodni, 
w kontekście zmian ogólnie pojętego stanu bezpieczeństwa konstrukcji, na tle zmian stanu technicznego 
i zmian konstrukcyjnych dokonanych na obiekcie. Podstawą oceny stanu bezpieczeństwa chłodni w kilku 
wybranych okresach pracy tej konstrukcji były wyniki kompleksowych badań konstrukcji i badań 
wbudowanych materiałów, a przede wszystkim wyniki szeregu analiz statyczno-wytrzymałościowych. 
Badania pozwoliły z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć nie tylko proces zużycia technicznego 
konstrukcji ale również określić bezpośrednie przyczyny powstawania istotnych uszkodzeń konstrukcji. 
Przedmiotową chłodnię można traktować jako typowy egzemplarz wielu podobnych wybudowanych 
w latach 60–70-tych obiektów, których dalsza eksploatacja napotyka na podobne problemy.  

Słowa kluczowe: żelbetowa chłodnia kominowa, analiza statyczno-wytrzymałościowa, współczynnik 
wytężenia konstrukcji, stan techniczny i bezpieczeństwa chłodni 

1. Wstęp 

 Przedmiotem badań była żelbetowa hiperboloidalna chłodnia kominowa wybudowana 
w roku 1963 w oparciu o projekt, który można by określić jako typowy projekt chłodni komi-
nowej z tamtych lat, wykonany według obowiązujących wówczas norm i zasad projektowania. 
Projekt konstrukcji chłodni kominowej był bazą porównawczą dla analizy jej stanu w całym 
okresie eksploatacji aż do dnia dzisiejszego. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zostały 
wykonane z uwzględnieniem istotnych dla wytężenia konstrukcji chłodni zmian jej stanu, jakie 
wystąpiły podczas eksploatacji. W tym zakresie wyróżniono zmiany geometrii (imperfekcje 
geometryczne), zmiany konstrukcyjne (nałożenie dodatkowego torkretu na całej powierzchni 
zewnętrznej powłoki chłodni) i zmiany stanu technicznego wywołane występowaniem uszko-
dzeń elementów konstrukcji i materiałów (znaczna degradacja elementów konstrukcyjnych, 
spękania powłoki chłodni). Na zmianę stanu technicznego, poza naturalnymi czynnikami 
jakimi są długotrwała eksploatacja w niekorzystnych warunkach środowiskowych, był brak 
należytej konserwacji konstrukcji i wykonywania bieżących remontów, a także dokonanie 
zmian konstrukcyjnych jakim było nałożenie torkretu, które to zmiany wywołały niekorzystne 
stany pracy statycznej konstrukcji.  
 Użyty w tytule, jak również w dalszej części tekstu, termin stan wytężenia rozumie się 
ogólnie jako poziom wyczerpania nośności konstrukcji. W pracy starano się odtworzyć histo-
rię stanu wytężenia konstrukcji chłodni kominowej poczynając od chwili jej wybudowania aż 
do chwili obecnej, uwzględniając w poszczególnych okresach eksploatacji chłodni: zmiany 
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normowych obciążeń, dokonania zmian konstrukcyjnych oraz zmian stanu technicznego posz-
czególnych elementów konstrukcyjnych. Analizę stanu wytężenia konstrukcji chłodni dla fazy 
projektowej wykonano przyjmując obciążenia i sposoby wymiarowania zgodne z normami 
obowiązującymi w okresie projektowania konstrukcji. Pozostałe analizy statyczno-wytrzyma-
łościowe wykonano przyjmując obciążenia i algorytmy wymiarowania zgodne z obowiązu-
jącymi obecnie normami. Tak postawiona analiza konstrukcji umożliwia ocenę stanu bezpie-
czeństwa konstrukcji chłodni z dzisiejszej perspektywy w jej stanie obecnym, a także daje 
obraz zmiany stanu bezpieczeństwa konstrukcji z perspektywy wymagań aktualnych norm 
projektowania. 
 Literatura naukowo-techniczna związana tematycznie z niniejszą pracą jest bogata. 
Problem trwałości żelbetowych chłodni kominowych po wieloletniej eksploatacji jest szeroko 
ujęty w pracach [1, 2]. Szereg prac poświęconych jest wpływie imperfekcji geometrycznych 
na stan bezpieczeństwa chłodni kominowych [3, 4]. Źródłem imperfekcji geometrycznych są 
błędy wykonawstwa w okresie wznoszenia chłodni, oraz trwałe deformacje powłoki chłodni 
powstałe w okresie eksploatacji. Wielokryterialne podejście do diagnostyki chłodni komino-
wych ujęto w pracy [5]. Wpływ zmian norm na poziom bezpieczeństwa chłodni przedstawiono 
w pracy [6]. 
 Na tle dostępnej literatury, zdaniem autorów, ujęcie problemu w niniejszej pracy ma orygi-
nalne elementy poznawcze i jednocześnie ważne z punktu widzenia praktyki inżynierskiej. 
Wnioski zawarte w niniejszej pracy mogą być przydatne w szerszej perspektywie, gdyż każda 
konstrukcja, na której wykonywane są prace remontowo-modernizacyjne podlega ocenie stanu 
technicznego i bezpieczeństwa zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Ze względu na 
zmiany jakie zachodzą w zakresie norm projektowania, zwykle idące w kierunku podwyższenia 
poziomu bezpieczeństwa, problem modernizacji konstrukcji po kilkudziesięcioletnim okresie 
eksploatacji jest skomplikowany i w wielu przypadkach nie jest możliwe uzyskanie właściwego 
normowego poziomu bezpieczeństwa. Powyższe problemy dotyczą większości żelbetowych 
chłodni kominowych wybudowanych w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. 

2. Podstawowe dane techniczne chłodni i dane z okresu eksploatacji w przeszłości 

 Analizowaną chłodnie kominową zaprojektowano jako typową żelbetową konstrukcją o cał-
kowitej wysokości 66,5 m, średnicy 50,80 m na poziomie terenu, średnicy 26,52 m w prze-
wężeniu i wysokości słupów 3,50 m wykonaną z betonu wodoszczelnego Rw = 200 kG/cm2 
i zbrojoną stalą St0 Qr = 2500 kG/cm2. Jedynie główne zbrojenie słupów podbudowy wykonano 
stalą St50B Qr = 3600 kG/cm2. Grubość projektowa powłoki chłodni na dolnym odcinku 12 m 
zmienia się od 0,30–0,12 m, powyżej grubość jest stała i wynosi 0,12 m. 
 Chłodnia po jej wybudowaniu w roku 1963 była eksploatowana w sposób ciągły. Z do-
stępnych historycznych informacji wynika, że w roku 1990 wykonano częściową ekspertyzę 
stanu technicznego powłoki zewnętrznej chłodni, w ramach której sporządzono inwentaryza-
cję uszkodzeń oraz przeprowadzono badania sklerometryczne szacując wytrzymałość betonu 
na poszczególnych podobszarach, cyklach betonowania. Szereg cykli betonowania wyka-
zywały zaniżoną klasę betonu, chociaż w podsumowaniu ogólnie stan betonu określono jako 
„dość dobry”. Ponadto stwierdzono występowanie odkrytego zbrojenia w dolnej części pow-
łoki, występowanie niedużych i nielicznych przecieków, a także występowanie kilkumetro-
wych rys pionowych w górnej części w dwóch miejscach oraz w jednym miejscu w dolnej 
części chłodni. Nie wykonano wtedy przeglądu powierzchni wewnętrznej powłoki chłodni, 
tak więc nie wiadomo, czy w tym czasie występowały rysy również na powierzchni wew-
nętrznej powłoki chłodni.  
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 Ekspertyza była podstawą wykonania remontu powłoki chłodni po stronie zewnętrznej. 
Brak jest informacji oraz jakiejkolwiek dokumentacji na temat zakresu wykonywania tego 
remontu. Efektem remontu było pokrycie całej powierzchni powłoki warstwą torkretu 
o średniej grubości 3,0 cm.  

3. Aktualny stan techniczny chłodni 

 W roku 2016 wykonano kompleksowe badanie chłodni (rys. 1a). Obejmowało ono szereg 
działań, w tym badania polowe chłodni w następującym zakresie: przegląd całej powierzchni 
powłoki chłodni po stronie zewnętrznej i wewnętrznej oraz słupów podbudowy wraz ze 
sporządzeniem dokumentacji uszkodzeń na arkuszach inwentaryzacyjnych, wykonanie doku-
mentacji fotograficznej, pobranie odwiertów rdzeniowych przeznaczonych do badań labora-
toryjnych, wykonanie badań gruntu i pomiarów geodezyjnych chłodni. 
 Przegląd powierzchni wewnętrznej wykazał bardzo zły stan techniczny tej powierzchni. 
Poza typowymi uszkodzeniami występującymi na całej powierzchni łącznie z dolną częścią 
chłodni zaobserwowano liczne rysy pionowe biegnące często przez niemal całą wysokość 
chłodni (rys. 1b). Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że zaobserwowane rysy są rysami 
przechodzącymi przez całą grubość materiału rodzimego na co wskazują zarysowania torkretu 
po stronie zewnętrznej w analogicznych miejscach. Na powierzchni torkretu, podobnie jak na 
powierzchni wewnętrznej zaobserwowano długie rysy, głównie pionowe. Ponadto na powie-
rzchni torkretu występują typowe uszkodzenia z jakimi mamy do czynienia po wieloletniej 
eksploatacji chłodni.  
 Stan korony i słupów określono jako wysoce niezadowalający. Stwierdzono występowanie 
głębokiej korozji betonu oraz korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej.  

     
Rys. 1. Widok chłodni w roku 2016 (a), widok fragmentu pionowej rysy na powłoce (b) 
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 W wyniku przeprowadzonych badań wytrzymałościowych beton powłoki chłodni zaklasy-
fikowano jako C25/30 [7], o klasę wyższy niż to zakładano w projekcie. Z badań wynika, że 
głębokość karbonatyzacji jest mniejsza od grubości otuliny zbrojenia oraz, spośród szkod-
liwych związków chemicznych, jedynie chlorki występują w ponadnormatywnej ilości.  
 Badania geotechniczne wykazały występowanie poniżej poziomu posadowienia piasków 
i pospółek w stanie zagęszczonym i bardzo zagęszczonym. Grunty tego typu posiadają dużą 
nośność i stanowią dobre podłoże do posadowień bezpośrednich. Stwierdzono, że podłoże, na 
którym posadowiono chłodnię było właściwie przygotowane. 
 Badania geodezyjne wykazały występowanie imperfekcji geometrycznych, których wiel-
kość nie przekracza grubości powłoki co można uznać za wartość na tyle małą, aby imperfekcji 
geometrycznych nie uwzględniać w modelowaniu geometrii powłoki chłodni. 
 W kontekście dalszych analiz statyczno-wytrzymałościowych wykonane kompleksowe 
badania chłodni wskazują, że dodatkowe czynniki w stosunku do założeń projektowych, wpły-
wające na stan wytężenia chłodni, które brane były pod uwagę to: 
− występowanie licznych pionowych rys, które w wielu przypadkach osiągają długość porów-

nywalną z wysokością powłoki,  
− narzucenie na powierzchnię zewnętrzną niezbrojonego torkretu o grubości średniej 3,0 cm.  

4. Analizy statyczno-wytrzymałościowe chłodni kominowej 

 W ramach kompleksowych badań chłodni kominowej wykonano szereg analiz statyczno-
wytrzymałościowych konstrukcji wykorzystując dane pozyskane z badań in situ. Celem tych 
analiz była ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa, ale jednocześnie starano się na podstawie 
tych analiz wyjaśnić przyczyny wystąpienia krytycznych uszkodzeń chłodni w postaci rozleg-
łych zarysowań powłoki. Ponieważ w długim okresie eksploatacji zmieniały się warunki pracy 
konstrukcji, stąd nieodzowne było wykonanie analiz dla kilku modeli konstrukcji, które 
modelowały pracę chłodni w kolejnych okresach eksploatacji. 
 Rozważono pięć modeli geometrycznych konstrukcji:  
– Model 1 – konstrukcja o geometrii projektowej, 
– Model 2 – konstrukcja niezarysowana; narzucony torkret po stronie zewnętrznej, 
– Model 3 – konstrukcja zarysowana; rysy modelowane jako liniowe przeguby, 
– Model 4 – konstrukcja zarysowana; rysy modelowane redukcją sztywności giętnej powłoki, 
– Model 5 – konstrukcja zarysowana; gęsty regularny układ 24 rys pionowych. 
 Zastosowane modele obliczeniowe MES pokazano na rys. 2. W modelu MES na rys. 2b 
pokazano układ 6-ciu rys przyjętych w Modelu_3 i Modelu_4. Dla Modelu_5 model MES był 
analogiczny jak na rys. 2b z tym, że zawierał 24 regularnie rozmieszczone rysy.  
 Analizy statyczno-wytrzymałościowe dla Modelu_1 wykonano dla geometrii projektowej 
oraz norm obciążenia i wymiarowania z okresu projektowania chłodni.  
 W kolejnych Modelach_2–5 zmieniona jest grubość powłoki w wyniku narzuconego 
z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku torkretu. Modele_3–5 reprezentują alternatywnie 
stan aktualny – różnią się sposobem modelowania zarysowania powłoki. Analizy wykonano 
w oparciu o aktualne normy obciążenia i wymiarowania PN-EN. 
 Przy ocenie stanu bezpieczeństwa konstrukcji brano pod uwagę ocenę stanu technicznego, 
warunek stateczności konstrukcji oraz lokalne warunki stanu granicznej nośności. Konstrukcję 
uznaje się za bezpieczną, jeżeli stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
jest właściwy oraz warunki stateczności i SNG są spełnione. Dla wszystkich Modeli warunek 
stateczności był spełniony – mnożnik obciążenia krytycznego λ był większy od mnożnika 
minimalnego, tzn. λ > γB = 5,0.   
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 Podstawową miarą oceny lokalnego stanu wytężenia konstrukcji był współczynnik wytę-
żenia e zdefiniowany jako względny poziom wyczerpania lokalnej nośności konstrukcji. 
Wartość współczynnika e ≤ 1,0 wskazuje, że w danym przekroju powłoki (przekroju słupa) 
nośność przekroju jest wystarczająca, tzn. spełniony jest warunek granicznej nośności. 
Wartości e > 1,0 wskazują, że nośność przekroju jest niewystarczająca (nie jest spełniony 
warunek stanu granicznej nośności). W konstrukcjach żelbetowych o spełnieniu bądź niespeł-
nieniu warunku granicznej nośności zwykle decyduje ilość zbrojenia. Odwrotność lokalnego 
współczynnika wytężenia można traktować jako względną miarę lokalnego współczynnika 
bezpieczeństwa. 
 Przy omawianiu wyników analizy dla poszczególnych modeli w kontekście stanu bezpie-
czeństwa, koncentrowano się na rozkładach lokalnego współczynnika wytężenia. W tym celu 
dla każdego węzła siatki modelu MES wyznaczono współczynnik e równy maksymalnej 
wartości zbioru współcz. ei dla wszystkich możliwych kombinacji obciążenia i = 1,2,... 
Na bazie dyskretnych wartości współczynnika e sporządzono graficzny obraz rozkładu funkcji 
e na powierzchni prostokąta obrazującego rozwiniętą powłokę chłodni. 

            
Rys. 2. Model MES a), układ rys b) 

Wyniki analiz dla Modelu 1 
 Reprezentatywny wynik analizy Modelu 1 w postaci rozkładu lokalnego współczynnika 
wytężenia przekroju powłoki pokazany jest na rys. 3. Wyniki dotyczą pojedynczego, najbar-
dziej niekorzystnego zorientowania parcia wiatru na kierunku ϕ = 255° i wybranego kierunku 
nasłonecznienia. Zakładając, że parcie wiatru może oddziaływać z dowolnego kierunku, 
rozkład wytężenia będzie „obracał się” zgodnie z kierunkiem parcia wiatru. Ekstremalne 
wartości dla innych kierunków mogą być nieco mniejsze z uwagi na mniejsze współczynniki 
kierunkowe dla parcia wiatru.  
 Należy zauważyć, że przekroczenia dopuszczalnych wartości wytężenia przekroju ma 
miejsce na znacznym obszarze powłoki: 
− w pasie podkoronowym, 
− w pasie równoleżnikowym pomiędzy poziomami +10,0 do +50,0 m. 
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 Ekstremalne współczynniki wytężenia w powłoce chłodni są równe emax = 1,39. Współ-
czynniki wytężenia w słupach konstrukcji wsporczej są rzędu e = 0,85, co jest poprawnym 
poziomem wytężenia. 
 W latach 60-tych ubiegłego wieku lokalne współczynniki bezpieczeństwa kształtowały się 
na poziomie sPN-B = 1,6–2,0 w zależności od rodzaju pracy przekroju. Dla zginania ze 
ściskaniem współczynnik był równy sPN-B = 1,8.  

 
Rys. 3. Rozkład współczynników wytężenia e dla Modelu 1 (emax = 1,39) 

 Generalnie, na około 50% powierzchni powłoki lokalne współczynniki bezpieczeństwa są 
poniżej normowego współczynnika bezpieczeństwa, przy czym minimalny lokalny współ-
czynnik bezpieczeństwa szacuje się na poziomie sM1 = 1,30. Najniższe współczynniki bezpie-
czeństwa występują dla przekrojów w pasie podkoronowym i pasie o szerokości 2,0 m na 
poziomie +12,0 m. 
  
Wnioski:  
– Wyniki analizy Modelu 1 wskazują, że powłoka chłodni kominowej nie spełniała normo-

wych warunków wytrzymałościowych SGN na etapie projektowania. Jednocześnie wyka-
zano, że maksymalne normowe obciążenia chłodni nie wyczerpują nośności granicznej pow-
łoki – teoretycznie pozostaje margines bezpieczeństwa około 28%. Warunki SNG dla słu-
pów były spełnione.  

– Brak spełnienia warunków SGN na etapie projektowania należy upatrywać w niedoskona-
łości metod analizy konstrukcji. W okresie projektowania chłodni przyjmowało się, że 
w osiowosymetrycznych konstrukcjach powłokowych występuje błonowy, bezmomento-
wego stan sił wewnętrznych [8]. Jedynie w obszarach zamocowania uwzględniało się zabu-
rzenia stanu błonowego i występowanie momentów zginających. 

 
Wyniki analiz dla Modelu_2 
 Na rys. 4 pokazano rozkład lokalnego współczynnika wytężenia przekroju powłoki. 
Podobnie jak dla Modelu 1 rozkład ten otrzymano dla najniekorzystniejszego kierunku parcia 
wiatru i kierunku nasłonecznienia. 
 Maksymalny współczynnik wytężenia w słupach konstrukcji wsporczej jest równy e = 1,28. 
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 Istotne różnice wyników analiz dla Modelu 2 i Modelu 1 są wynikiem różnic występują-
cych pomiędzy tymi modelami, i tak: 
– modele różnią się rozkładami grubości powłoki. W Modelu 2 uwzględniając nałożony tor-

kret, zwiększono grubość powłoki o 3 cm na całej wysokości powłoki chłodni, 
– w poszczególnych Modelach przyjęto różne modele obciążenia, 
– w poszczególnych Modelach zostały zastosowane różne procedury wymiarowania zgodnie 

z procedurami stosowanymi odpowiednio w latach 60-tych i procedurami zgodnymi aktual-
nie z PN-EN. 

 
Rys. 4. Rozkład współczynników wytężenia e dla Modelu 2 (emax = 1,80) 

 Po analizie wyników dla Modelu 2 można sformułować następujące uwagi: 
− przekroczenie dopuszczalnych współczynników wytężenia występuje na przeważającej po-

wierzchni powłoki, 
− najbardziej wytężonymi obszarami są pasma równoleżnikowe o zakresie pozio-

mów +22,0–60,0 i pas podkoronowy; emax = 1,80, 
− szczegółowa analiza wyników wskazuje, że powłoka na kierunku równoleżnikowym jest 

wyraźnie bardziej wytężona niż na kierunku południkowym, 
− na poziom wytężenia powłoki istotny wpływ ma obciążenie temperaturą. 
 Aktualne normy wymiarowania oparte są na metodzie częściowych współczynników 
obciążenia, stąd wyznaczenie „wypadkowego” współczynnika bezpieczeństwa, stanowiącego 
miarę bezpieczeństwa, nie jest oczywiste. Biorąc pod uwagę parcjalne udziały poszczególnych 
obciążeń, normowy minimalny współczynnik bezpieczeństwa można oszacować na poziomie 
nie większym niż sPN-EN = 2,0. Z analizy współczynników wytężenia wynika, że minimalny 
lokalny współczynnik bezpieczeństwa w powłoce chłodni wynosi około sM2 = 1,11 co jest 
znacznie poniżej współczynnika normowego. 
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Wnioski: 
– na znacznych obszarach powłoki chłodni nie są spełnione warunki wytrzymałości. 
– na 10% powierzchni powłoki graniczna nośność przekroju powłoki jest bliska wyczerpaniu 

– teoretycznie zwiększenie obciążenia o 12% wyczerpuje graniczną nośność przekroju. 
– w słupach konstrukcji wsporczej nie są spełnione warunki wytrzymałościowe. Współczyn-

nik bezpieczeństwa dla słupów jest na poziomie 1,56. Jest on co prawda wyższy niż w pow-
łoce, ale poniżej dopuszczalnego, 

– analiza wytężenia powłoki wykonana niezależnie dla kierunku równoleżnikowego i połud-
nikowego wykazuje, że w pierwszej kolejności zarysowania będą się pojawiały na kierunku 
południkowym. Rozważania teoretyczne są potwierdzeniem stanu rzeczywistego.  

 
Wyniki analiz dla Modelu 3, Modelu 4 i Modelu 5 
 Trzy kolejne modele są modelami konstrukcji zarysowanej. W trakcie wizualnego prze-
glądu chłodni stwierdzono występowanie co najmniej kilkunastu rys pionowych, w tym kilka 
o rozmiarach porównywalnych z wysokością płaszcza chłodni. Z uwagi na brak szczegóło-
wych danych dotyczących rys, zdecydowano się na pewne symulacje, które umożliwiają 
oszacowanie zachowania się konstrukcji zarysowanej.  
 Na rys. 5, 6 i 7 pokazano rozkłady lokalnych współczynników wytężenia przekroju pow-
łoki dla modeli zarysowanej powłoki chłodni. Podobnie jak dla Modelu 1 i 2 rozkłady te otrzy-
mano dla najniekorzystniejszego kierunku parcia wiatru i kierunku nasłonecznienia. 
 Poszczególne modele różnią się sposobem modelowania rysy oraz liczbą rys. Modelo-
wanie rysy jako przegubu liniowego jest wariantem skrajnym. Rzeczywiste rysy zachowują 
część sztywności, tak więc model rysy powinien to odwzorowywać – takie warunki spełnia 
Model 4. Wizja lokalna nie dała odpowiedzi jak gęsto rysy występują, stąd rozważa się pewien 
graniczny przypadek, kiedy rysy są stosunkowo gęsto, co modeluje Model 5. 

 
Rys. 5. Rozkład współczynników wytężenia e dla Modelu 3 (emax = 2,46) 

 Maksymalny współczynnik wytężenia w słupach konstrukcji wsporczej jest równy e = 1,08. 
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Rys. 6. Rozkład współczynników wytężenia e dla Modelu 4 (emax = 1,94) 

 Maksymalny współczynnik wytężenia w słupach konstrukcji wsporczej jest równy e = 1,45. 

 
Rys. 7. Rozkład współczynników wytężenia e dla Modelu 5 (emax = 1,96) 

Wnioski: 
– Analizując wyniki trzech modeli zarysowanej konstrukcji można przyjąć, że Model 4 jest 

modelem, który prawdopodobnie najlepiej oddaje pracę rzeczywistej konstrukcji.  
– Porównanie wyników analiz Modelu 3 i Modelu 5 wskazuje, że liczba modelowanych rys 

zmienia co prawda redystrybucję wytężenia powłoki, natomiast nie ma istotnego wpływu na 
poziom wytężenia powłoki konstrukcji. 

– Generalnie na znacznych obszarach powłoki chłodni nie są spełnione warunki SGN okreś-
lone w aktualnych normach obciążenia i wymiarowania (PN-EN). 
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– Dla Modelu 4 na znacznych obszarach powłoki współczynnik wytężenia jest rzędu 1,94, co 
wskazuje na wyczerpanie granicznej nośności przekroju – innymi słowy rzeczywisty 
współczynnik bezpieczeństwa jest na poziomie 1,0.  

5. Ocena stanu bezpieczeństwa chłodni 

 Przeprowadzone kompleksowe badania konstrukcji chłodni umożliwiają sformułowanie 
szeregu wniosków dotyczących stanu bezpieczeństwa konstrukcji chłodni z perspektywy 
dalszej jej eksploatacji w kontekście aktualnych norm: 
Konstrukcja nie spełnia normowych warunków wytrzymałościowych stanu granicznej nośnoś-
ci (SGN). Potwierdzają to wszystkie przeprowadzone analizy na każdym z modeli konstrukcji. 
Konstrukcja spełnia natomiast warunek stateczności, co potwierdzają wszystkie przeprowa-
dzone analizy. 
 Główną przyczyną niespełnienia warunków SGN jest zbyt mała ilość zbrojenia. 
 Przeprowadzone badania umożliwiły odtworzenie z dużym prawdopodobieństwem ewolu-
cji pracy konstrukcji: 
 Analizy wskazują, że ilość zbrojenia przyjęta w projekcie konstrukcji chłodni była zbyt 
mała w kontekście norm projektowania z lat 60-tych. Analiza współczynników wytężenia na 
rys. 3. pozwala oszacować, że w pasie równoleżnikowym pomiędzy +30,0 do +45,0 m szacun-
kowo brakuje do 30% zbrojenia. Przyczyn, dla których nie są zachowane warunki SGN należy 
upatrywać w niedoskonałości metod analizy konstrukcji w okresie projektowania konstrukcji 
i braku odpowiednich narzędzi informatycznych. Z reguły przyjmowało się, że ciężar własny 
konstrukcji i obciążenie wiatrem wywołują w powłoce hiperboloidalnej jedynie stan błonowy, 
bezmomentowy, co w świetle współczesnej wiedzy nie jest prawdą. 
 Zbyt małe zbrojenie w powłoce i pogorszenie się stanu technicznego chłodni prowadziło 
do pojawienia się pierwszych znaczących rys pionowych, co zostało zauważone w trakcie 
przeglądu w roku 1990.  
 W roku 1992 wyremontowano powierzchnię zewnętrzną powłoki chłodni i nałożono na 
powierzchnię warstwę torkretu. Warstwa niezbrojonego torkretu nie poprawiła stanu bezpie-
czeństwa konstrukcji, a w pewnych warunkach mogła negatywnie wpływać na stan wytężenia 
powłoki. Zwiększona grubość powłoki powoduje zwiększenie momentu od różnic temperatur 
na obu powierzchniach powłoki – moment rośnie proporcjonalnie do kwadratu grubości, co 
nie jest rekompensowane zwiększeniem nośności przekroju. 
 Po nałożeniu torkretu powłoka chłodni narażona była na zwiększone wpływy niemecha-
niczne. W przypadku dużych spadków temperatury w porze zimowej i pracującej chłodni, 
wytężenie powłoki na kierunkach równoleżnikowych mogło miejscami osiągać stan grani-
czny, co spowodowało pojawienie się rys pionowych. Kwestią czasu była propagacja tych rys 
przy kolejnych przeciążeniach chłodni. 
 Pojawienie się siatki rys było swego rodzaju mechanizmem przystosowania się konstrukcji 
do obciążenia. Powłoka została podzielona na mniejsze fragmenty. Rysy – przeguby reduko-
wały sztywność powłoki na kierunku równoleżnikowym. Zmieniło to proporcje sztywności 
powłoki, co skutkowało wyraźnym zwiększeniem się momentów południkowych kosztem 
zmniejszenia się momentów równoleżnikowych. 
 Zbyt małe zbrojenia na kierunku południkowym, przy wzroście momentów południko-
wych, miało istotny wpływ na połączenia powłoki z koroną i słupami. Skutki były zauważone 
w trakcie wizualnego przeglądu konstrukcji. Stwierdzono znaczne uszkodzenia połączenia 
powłoki z koroną. Również w konstrukcji wsporczej stwierdzono znaczne uszkodzenia 
pierścienia dolnego powłoki oraz uszkodzenia głowic słupów na znacznej ich liczbie. 
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 W podsumowaniu należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa chłodni nie spełnia kryteriów 
bezpiecznego użytkowania zgodnie z aktualnymi normami PN-EN. Jeżeli nawet weźmie się 
pod uwagę, że aktualne normy są bardziej restrykcyjne w stosunku do norm z okresu projek-
towania chłodni, to mimo tego stan bezpieczeństwa chłodni budzi poważne obawy. Podwyż-
szone wymagania zawarte w normach PN-EN wynikają z jednej strony z polityki podwyższa-
nia stopnia bezpieczeństwa, ale z drugiej strony są odpowiedzią na zmieniające się fizyczne 
warunki klimatyczne.  
 Wszystkie analizy wskazują, że w przypadku zaistnienia maksymalnych normowych 
obciążeń, przy obecnym stanie technicznym, może wystąpić awaria konstrukcji. 

6. Wnioski 

 Przedmiotem badań była konstrukcja chłodni kominowej wbudowana w latach 60-tych 
ubiegłego wieku. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji w niekorzystnych warunkach środowis-
kowych i braku właściwej konserwacji stan techniczny konstrukcji ulegał sukcesywnemu 
pogorszeniu. W takim przypadku, kiedy zużycie techniczne konstrukcji jest znaczne, przywró-
cenie jej właściwego stanu umożliwiającego jej dalszą eksploatację jest technicznie trudne i nie 
zawsze ekonomicznie uzasadnione. Jedną z możliwości jest zastąpienie chłodni nową konstruk-
cją, jednakże często z uwagi na uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i organizacyjne 
decyzję taką odwleka się w czasie. 
 Decydując się na remont konstrukcji należy brać pod uwagę następujące uwarunkowania: 
 – Przywrócenie konstrukcji właściwego stanu technicznego wymaga zastosowania nowoczes-

nej technologii. Obecnie dostępne są materiały pozwalające na odtworzenie powierzchni 
elementów żelbetowych, które uległy nawet głębokiej korozji. 

– Szczególną uwagę należy zwrócić na przywrócenie ciągłości elementów konstrukcyjnych, 
jak również ciągłości połączeń poszczególnych elementów. Można to uzyskać stosując inie-
kcje rys i pęknięć oraz naklejając materiały kompozytowe w postaci mat. Obecnie oprócz 
dobrze znanej technologii FRP pojawiła się technologia FRCM bazująca na matrycy cemen-
towej, co zapewnia pełną kompatybilność materiałową z elementami betonowymi.  

– Dobrze zaprojektowane i wykonane prace remontowe odtworzeniowe pozwalają co naj-
wyżej przywrócić stan techniczny porównywalny ze stanem technicznym obiektu w chwili 
jego budowy. Dotyczy to również nośności poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 

– Z uwagi na zmiany zachodzące w przepisach normowych, remonty przywracające konstru-
kcji właściwy stan techniczny, na ogół nie zapewniają osiągnięcia właściwego poziomu 
bezpieczeństwa, w sensie spełnienia warunków SGN i SGU zgodnie z aktualnymi normami. 
Analizy statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzone dla analizowanej chłodni kominowej 
wskazują, że taka sytuacja występuje w tym przypadku. 

– W celu osiągnięcia współczynnika bezpieczeństwa akceptowalnego z punktu widzenia aktu-
alnych norm należy konstrukcję wzmocnić, w szczególności wzmocnić powłokę chłodni oraz 
słupy konstrukcji wsporczej. Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem wzmocnienia powło-
ki jest wykonanie zewnętrznego rusztu żelbetowego zespolonego z powłoką. Najprostszym 
i skutecznym sposobem wzmocnienia słupów jest nałożenie na całą powierzchnię słupa 
zbrojonego torkretu, jednakże takie rozwiązanie zmniejsza światło wlotu powietrza co może 
zmniejszyć skuteczność chłodzenia. Innym sposobem może być wzmocnienie słupa matami 
kompozytowymi w technologii FRCM.  

 Na uwagę zasługuje fakt, że problemy występujące w analizowanej chłodni nie występują 
w chłodniach budowanych w latach późniejszych. Przykładowo w [9] przedstawiono wyniki 
analogicznych badań chłodni wybudowanych w połowie lat 80-tych, których nośność jest 
poprawna w kontekście aktualnych norm.  



804 Analiza stanu wytężenia konstrukcji chłodni kominowej w trakcie jej eksploatacji 
 

Literatura 

1. Ryszewski Cz., Gierczyk F., Zagadnienia trwałości żelbetowych chłodni hiperboloidalnych w świetle 
35-letnich doświadczeń. XXXIV Konferencja KILIW PAN i KN KN PZITB Gliwice- Krynica 1988, 
T6, s. 357–362.  

2. Lechman M., Chruściel W., Lamenta A., Program utrzymania z uwzględnieniem trwałości hiperbo-
loidalnych chłodni kominowych po 30 latach eksploatacji. Przegląd Budowlany, nr 5/2012, s. 30–35. 

3. Abramek W., Centkowski J., Gigiel J., Golczyk M., Kałuża R., Analiza bezpieczeństwa żelbetowych 
chłodni kominowych z uwzględnieniem imperfekcji geometrycznych. Inżynieria i Budownictwo, 
nr 6/1993, s. 247–250.  

4. Seręga Sz., Hołdys Ł., Krajewski P., Płachecki M., Ocena bezpieczeństwa chłodni kominowej z du-
żymi imperfekcjami, XXVI Konferencja naukowo – techniczna – Awarie budowlane, Szczecin-Mię-
dzyzdroje, 21–24 maja 2013, s. 727–734. 

5. Kamiński M., Wybrane problemy diagnostyki i oceny stanu technicznego chłodni kominowych. 
Przegląd Budowlany nr 5/2010, s. 51–54.  

6. Płachecki M., Seręga Sz., Ocena bezpieczeństwa istniejącej chłodni kominowej w świetle nowych 
wymagań normowych. XII Konferencja naukowo – techniczna – Warsztat pracy rzeczoznawcy 
budowlanego, Kielce, Cedzyna, 16–18 maja 2012, s. 209–221.  

7. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, PWN Warszawa 2010. 
8. Ledwoń, J., Golczyk, M.: Chłodnie kominowe i wentylatorowe, Arkady Warszawa 1967. 
9. Kasprzak T., Konderla P., Kutyłowski R. Waśniewski G.: Ocena skutków rozbudowy elektrowni na 

stan bezpieczeństwa istniejącej chłodni kominowej. Przegląd Budowlany, nr 5/2012, s. 36–39.  

THE STRESS ANALYSIS OF THE COOLING TOWER DURING ITS  OPERATION 

Abstract:  The results of analysis of the typical concrete cooling tower erected in ‘60s of XX century is 
presented in the paper. The objective of this study consists the description of operating time safety factor 
based on the changes of cooling tower technical conditions and structural scheme. Derivation of the 
operation safety factor was primarily built on the complex structural analysis. This study allows 
describing the most likely deterioration scenario of the cooling tower structure along with the main 
factors causing the structural damage. The considered cooling tower may be treated as a typical case of 
an obsolete structure erected in ‘60s and ‘70s, which can no longer be in operation due to numerous 
failures.  

Keywords: Cooling tower, strength analysis, stress coefficient, designing and operation state of the 
cooling tower 

 
 


