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1. Wprowadzenie

W ramach pracy wykonano wariantowy projekt żelbetowe-
go zbiornika fermentacyjnego biogazowni rolniczej. Przed-
stawiono dwie koncepcje przekrycia zbiornika – żelbeto-
we w kształcie stożka ściętego i przekrycie membranowe 
na konstrukcji stalowej. Zwymiarowano żelbetową powło-
kę stożkową, cylindryczne ściany zbiornika oraz stalową 
kratownicę wraz z wybranymi połączeniami. Na etapie ob-
liczeń statycznych dokonano analizy porównawczej sił we-
wnętrznych uzyskanych w programie komputerowym i wy-
znaczonych metodą analityczną.

2. Metody obliczeń statycznych

2.1. Teoria błonowa – według [7, 8]
Obliczenie sił wewnętrznych (siły południkowej No, równo-
leżnikowej Ro, stycznej To) w powłokach według teorii bło-
nowej polega na nieuwzględnieniu w nich zginania (teoria 
bezmomentowa). Zgodnie z założeniami teorii grubość po-
włoki jest mała w porównaniu z pozostałymi jej wymiara-
mi. Naprężenia normalne są małe i rozłożone równomiernie 
na grubości powłoki. Odkształcenia są małe w stosunku do 
jej grubości. Punkty leżące na prostej prostopadłej do po-
wierzchni środkowej przed odkształceniem, po odkształce-
niu również będą znajdować się na prostej prostopadłej do 
odkształconej powierzchni środkowej. Przy stosowaniu teo-
rii błonowej obciążenie powłoki powinno być ciągłe, stała 
lub ciągła zmiana grubości powłoki, ciągła zmiana krzywi-
zny, jednakowe odkształcenia brzegu powłoki i konstruk-
cji podpierającej oraz powinna być możliwość swobodne-
go przesunięcia w kierunku normalnym do stycznej przy 
podporze (gdy powłoka pracuje niezależnie od podparcia).

2.2. Teoria zgięciowa – według [7, 8]
W przypadku niespełnienia warunków stanu błonowego 
w powłoce powstają momenty zginające. Strefy zaburzeń 
obserwuje się w pobliżu przyłożenia siły skupionej, miejsc 
o skokowej zmianie grubości, łączenia powłok o różnych 
krzywiznach, w miejscach, gdzie powłoka ma ograniczoną 
swobodę odkształceń. Momenty te mają ograniczony zasięg, 
im dalej od miejsca powstania zaburzenia, tym są mniejsze. 
W wyniku zmiany krzywizny powłoki momenty są niewielkie 

i można je pominąć. Niemożliwe jest pominięcie różnic od-
kształceń pierścieniowych w sąsiednich, myślowo wydzielo-
nych, pasmach. Moment zginający powstaje w strefie przy-
podporowej elementów połączonych monolitycznie, ale 
jego zasięg jest na ogół nieznaczny. Zaburzenia stanu bło-
nowego oznaczają powstanie południkowych, równoleż-
nikowych momentów zginających oraz zmianę sił w tych 
płaszczyznach (N i R). Przy obliczaniu zburzenia stanu bło-
nowego istotna jest podatność powłoki na odkształcenia, 
którą charakteryzuje współczynnik zanikania. Przy połą-
czeniu cylindrycznych ścian zbiornika z dnem i kopułą jako 
przekryciem zaburzenia powstają na dwóch brzegach po-
włoki. Jeżeli powłoka jest „długa”, to zaburzenia te są nieza-
leżne. Ma to miejsce w przypadku, gdy spełniony jest waru-
nek: H0 > 2Lc – dla zbiornika cylindrycznego, (S0 – s0) > 2Ls 
– dla stożka, (α – β) > 2Lc – dla kuli (rys. 1).

2.3. Metoda elementów skończonych (MES)
Programy komputerowe bazujące na MES pozwalają na lep-
sze odwzorowanie rzeczywistej pracy konstrukcji. Modelo-
wanie trójwymiarowe pozwala na uzyskanie dokładniej-
szych wyników, należy jednak pamiętać o występowaniu 
uproszczenia geometrii, parametrów materiałowych i ob-
ciążeń. Najczęściej sprawdza się stany graniczne przy zało-
żeniu liniowo sprężystego modelu materiałowego. Podczas 
budowy modelu zagęszcza się siatkę w strefach zaburzeń 
w miejscach spodziewanych koncentracji naprężeń.

Wariantowy projekt żelbetowego zbiornika 
fermentacyjnego biogazowni
Mgr inż. Sylwia Kulik-Dunikowska, dr inż. Mariusz Gnatowski – promotor,  
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka

Rys. 1. Powłoki długie: walcowa, stożkowa [8]
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3. Obliczenia statyczne – metoda numeryczna

Model zbudowano, definiując obiekty powłokowe: stoż-
ki ścięte (dno 30 cm, przekrycie 10 cm) oraz walec (płaszcz 
20 cm), połączone monolitycznie. Dokonano podziału na 
11 296 elementów skończonych. Siatkę o oczku 0,5 m wy-
generowano automatycznie. Zagęszczono ją przy połącze-
niu ściany z przekryciem i fundamentem oraz przy otwo-
rze – rysunek 2. 

Rozpatrzono trzy kombinacje obciążeń. Pierwsza sytuacja 
obliczeniowa to tzw. próba wodna (zbiornik wypełniony 
cieczą i obciążony śniegiem), druga – zbiornik pusty, obcią-
żony wiatrem i śniegiem, trzecia – to sytuacja wyjątkowa.

4. Obliczenia statyczne – metoda analityczna

W celu weryfikacji otrzymanych wyników numerycznych 
dokonano obliczeń metodą analityczną. Analizę porównaw-
czą przeprowadzono dla obciążenia ciężarem własnym. Za-
stosowano algorytmy bazujące na klasycznej metodzie sił.

4.1. Obliczenie sił wewnętrznych w stanie błonowym [8]

Przekrycie – ścięta powłoka stożkowa
Siła południkowa:

Rys. 2. Geometria zbiornika i jego model numeryczny

Rys. 3. Przykładowa mapa sił równoleżnikowych i południkowych 
(przekrycie zbiornika)

Rys. 4. Przykładowa mapa sił równoleżnikowych i południkowych 
(płaszcz zbiornika)
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N0 =  
ℎ2sin2α

–g(ℎ2 – ℎ2
0)

gdzie: g = 2,5 kN/m2 – wartość charakterystyczna ciężaru 
własnego stożka, ℎ – odległość od wierzchołka stożka do 
punktu, w którym obliczana jest siła, ℎ0 = 0,83 m – wyso-
kość części ściętej stożka, α = 30° – pochylenie tworzącej, 
γc = 25 kN/m3 – ciężar objętościowy żelbetu.

Siła równoleżnikowa: 
R0 = –gℎctg2α

Płaszcz – powłoka cylindryczna

Siła południkowa:

N0 = 2H0

H0 – x
∙ (1 – m) + m  ∙ t1 ∙ (Ho – x) ∙ γB – Q1

gdzie:  H0 = 15,0 m – wysokość ścian zbiornika, x – odle-
głość rozpatrywanego przekroju od dolnej krawędzi ścia-
ny, 

t1

t2m =      , t1 = t2 = const, t = 0,2 m – grubość ścianki walca,  
γB = 25 kN/m2 – ciężar objętościowy betonu,

H 4,33
g 2,5

2 sin2α 2 sin230°Q1 = = = 20,85 kN/m
H2 – ℎ2

0 4,332 – 0,832

( () )
– obciążenie od 

przekrycia. 

Siła równoleżnikowa:

H0

p1 – p2R0 = r   p1 –                  x ( )

gdzie: r = 7,5 m – promień powłoki cylindrycznej, p1, p2 – par-
cie gruntu, parcie cieczy, przyjęto zerowe, H0 = 15,0 m – wy-
sokość ścian zbiornika, x – odległość rozpatrywanego prze-
kroju od dolnej krawędzi ściany.

4.2. Obliczenie sił wewnętrznych – według teorii 
zgięciowej [8]

Równania kanoniczne: 
(δs

11 + δw
11)X1 + (δs

12 + δw
12)X2 + δs

1H+ δs
10+ δw

10 = 0
(δs

12 + δw
12)X1 + (δs

22 + δw
22)X2 + δs

2H+ δs
20+ δw

10 = 0{
δs

11, δs
21 = δs

12, δs
22 – odkształcenia od zaburzeń brzegowych dla 

dolnej powłoki stożkowej,
δs

10, δs
20, δs

1H, δs
2H – odkształcenie od sił zewnętrznych dla po-

włoki stożkowej,
δs

11, δs
12, δs

22 – odkształcenia od zaburzeń brzegowych dla gór-
nej powłoki walcowej,
δw

10, δw
20 – odkształcenie od sił zewnętrznych dla powłoki 

stożkowej.
Przyjęto współczynnik zanikania dla stożka:

Lw = √   3(1 – v2)tg2α
l2d2

 = 0,94 m
4

gdzie: l – długość tworzącej, l = 8,66 m = 866 cm, d– gru-
bość ścianki, d = 0,10 m = 10 cm, α – pochylenie tworzą-
cej, α = 30°, ν – współczynnik Poissona dla betonu, ν = 0,2.
Przyjęto współczynnik zanikania dla walca:

Lw = √   3(1 – v2)
r2d2

1  = 0,94 m4

gdzie: r – promień cylindra zbiornika, r = 7,5 m, d1 – gru-
bość ściany, d1 = 0,20 m, ν – współczynnik Poissona dla be-
tonu, ν = 0,2.

4.3. Obliczenie wartości całkowitych sił wewnętrznych 

Powłoka stożkowa
N = N0 + NH + NM

R = R0 + RH + RM

Powłoka walcowa
Siły południkowe No w powłoce walcowej określa się wg teo-
rii błonowej, warunki brzegowe odkształceń nie wpływają 
na wielkości tych sił. 

N = N0 = – 2H0

H0 – x
(1 – m) + m  t1(H0 – x)γB – 2πr

Q1

gdzie: Ho – wysokość ściany, t1 – grubość ściany na dole, 
ℎ – odległość obliczanego przekroju od górnej krawędzi, 
γb – ciężar objętościowy betonu, m = t2 / t1, t2 – grubość ścia-
ny na górze, r – promień walca, Q1– całkowite obciążenie 
zewnętrzne działające na obwodzie powłoki.

Dla ściany o stałej grubości t:

t1 = t,       m = 1       N = N0 = –tℎγb – 2πr
Q1

Siła równoleżnikowa (teoria błonowa) przy obciążeniu cię-
żarem własnym powłoki (R0 = 0).
Stan błonowy zaburza pozioma siła obwodowa H oraz mo-
ment zginający M. Wielkości sił wewnętrznych w powło-
ce walcowej o stałej grubości można wyznaczyć z poniż-
szych zależności.

Rys. 5. Charakterystyka geometryczna powłoki stożkowej [8]
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Wpływ siły poziomej H: 
NH = 0,       RH = H L

2r e–ηcosη

Wpływ momentu M:

NM = 0,       RM = –M 
L2

2√2re–ηcos(η + 4
π )

5. Analiza porównawcza uzyskanych wyników

Powłoka stożkowa

Rys. 6. Porównanie wartości sił południkowych w stożku

Rys. 7. Porównanie wartości sił równoleżnikowych w stożku

Powłoka walcowa

Rys. 8. Porównanie wartości sił południkowych w walcu

Rys. 9. Porównanie wartości sił równoleżnikowych w walcu

W powłoce stożkowej stwierdzono zbieżność wartości sił 
wewnętrznych uzyskanych w metodzie analitycznej i nu-
merycznej. Poza strefą zaburzeń wartości pokrywają się 
(rys. 6, 7). Zauważalna rozbieżność między otrzymanymi 
wynikami sił równoleżnikowych występuje przy przejściu 
przez zero. W odległości 0,5 m od wierzchołka (licząc po 
tworzącej) w obliczeniach analitycznych uzyskuje się siły 
ściskające, natomiast obliczenia numeryczne wykazują siłę 
rozciągającą. Różnice pojawiające się w strefie zaburzeń są 
spowodowane sposobem uwzględnienia współpracy mię-
dzy stożkiem i walcem oraz wyznaczania sztywności ele-
mentów. Rozbieżności między wartościami sił są głównie 
wynikiem dokładności w przyjętych metodach obliczeń. 
W powłoce cylindrycznej wartości sił południkowych (rys. 8) 
obliczone dwiema metodami pokrywają się. Widoczne są 
różnice wartości sił równoleżnikowych (rys. 9) w miejscach 
wpływu zaburzeń (przy połączeniach ze stożkami). W środ-
ku wysokości ściany obserwuje się wartości zerowe. 
Uzyskane rozbieżności wyników są akceptowalne. Pomimo 
różnic w wartościach sił w strefach zaburzeń potwierdzono 
poprawność obliczeń. 

6. Wymiarowanie konstrukcji zbiornika 
– wariant I

Poniżej przedstawiono wartości sił wewnętrznych dla naj-
mniej korzystnej kombinacji (ciężar własny + ciężar warstw 
+ obciążenie użytkowe + ciężar gnojowicy + obciążenie śnie-
giem + parcie gruntu) – rysunki 10, 11 (przekrycie) oraz ry-
sunek 12 (ściana zbiornika). 

Rys. 10. Wykresy sił równoleżnikowych i południkowych – przekry-
cie zbiornika
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Rys. 11. Wykresy momentów równoleżnikowych i południkowych 
– przekrycie zbiornika

Rys. 12. Wykresy sił (równoleżnikowych i południkowych) oraz 
momentów (równoleżnikowych i południkowych) – ściana zbiornika

W kopule stożkowej w przekrojach poziomych występują siły 
równoleżnikowe ściskające lub rozciągające, stąd przekro-
je zwymiarowano jako osiowo i mimośrodowo rozciągane, 
a także jako mimośrodowo ściskane (z uwzględnieniem me-
tody nominalnej sztywności do oszacowania efektów II rzę-
du). Siła krytyczna powodująca utratę stateczności w płasz-
czyźnie równoleżnikowej – według [8]:

NB = RB =  δcritt
gdzie: RB – siła równoleżnikowa odpowiadająca napręże-
niom krytycznym, t – grubość powłoki, t = 0,2 m, δcrit – na-
prężenia krytyczne z uwagi na utratę stateczności powłoki, 
obliczone ze wzoru Zoellyego-Bacha:

δcrit = 
√ 3(1 – v2)r
0,286 Ecmt  = 

√ 3(1 – 0,22) ∙ 75

0,286 ∙ 33 ∙106∙ 0,2 = 148303,7 kN/m2

 

Ecm – średni moduł sprężystości,, Ecm = 33 GPa, v – współ-
czynnik Poissona betonu, v = 0,2,
r – promień zbiornika cylindrycznego, r  = 7,5 m

RB = 148303,7 ∙ 0,2 = 29660,8 kN/m

Rmax = 175,96 kN/m – maksymalna siła równoleżnikowa 
w powłoce stożkowej,

RB = 29660,8 kN/m > Rmax = 175,96 kN/m

Ze względu na niewielką siłę równoleżnikową oraz dużą 
wartość siły krytycznej przyjęto minimalne pole przekro-
ju zbrojenia.

As,min = 0,004bℎ = 0,004 ∙ 100 ∙ 20 = 8,0 cm2

Przyjęto pręty równoleżnikowe obustronnie Ø12 co 28 cm, 
As,prov = 4,04 cm2. 
W przekrojach pionowych występują południkowe siły ści-
skające, a w strefie połączenia z powłoką cylindryczną połu-
dnikowe momenty zginające. Przekroje zwymiarowano jako 
mimośrodowo ściskane, obliczając siłę krytyczną z uwagi na 
wyboczenie (dla zbiornika jako całości). Wartość południko-
wych naprężeń krytycznych, powodujących utratę statecz-
ności, owalizację przekroju wynosi – według [8]: 

σcrit = 
12(1 –v2)l2

π2Ecmt2

 1+0,0918(
r
l )4 

gdzie: l – wysokość zbiornika, l = 18,5 m

σcrit = 
12(1 – 0,22) ∙ 18,52

π2 ∙ 33 ∙ 106 ∙ 0,22

 ∙ 1+0,0918∙(
7,5

18,5)4 
 = 14533,8 kN/m2

NB = 14533,8 ∙ 0,2 = 2906,8 kN/m 

Nmax = 66,43 kN/m – maksymalna siła południkowa w stożku

NB = 2906,8 kN/m > Nmax = 66,43 kN/m

Przyjęto minimalne pole przekroju zbrojenia pionowego, 
rozłożone obustronnie, Ø12 co 28 cm, As,prov = 4,04 cm2. Ze 
względu na zbyt duży rozstaw zbrojenia na obwodzie do-
dano pręty proste Ø12 o długości 4 m.
W celu optymalizacji zbrojenia ściany zbiornika powłokę 
walcową podzielono na kilka stref. Dla stref odczytano mak-
symalne wartości sił i momentów, dla których przeprowa-
dzono obliczenia. Założono przekrój prostokątny o wymia-
rach b × ℎ = 1,0 × 0,40 m.
W przekrojach poziomych (równoleżnikowych) występują 
osiowe siły rozciągające (zbiornik obciążony ciśnieniem cie-
czy). Zbrojenie obliczono wg wzoru:

As1 = 
fyd

m1R

gdzie: m1 – współczynnik warunków pracy (m1 = 1,3), R – ob-
liczeniowa siła rozciągająca na jednostkę wysokości. 

Przyjęto zbrojenie dwustronne Ø16 w rozstawie co 20 cm 
do 7,5 m wysokości płaszcza zbiornika, zagęszczając do roz-
stawu co 10 cm w dolnej połowie ściany.
W płaszczyznach południkowych występują siły ściskające, 
a przy połączeniu z dnem pojawiają się momenty zginające 
południkowe. Przekroje zwymiarowano jako mimośrodowo 
ściskane. Przyjęto zbrojenie symetryczne (Ø12 co 14,0 cm) 
na całej wysokości ściany.
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Sprawdzenie naprężeń krytycznych – według [8]
Wartość południkowych naprężeń krytycznych, powodują-
cych utratę stateczności, owalizację przekroju (t – grubość 
elementu, t = 0,4 m): 

σcrit = 
12(1 –v2)l2

π2Ecmt2

 1+0,0918(
r
l )4 

σcrit = 
12(1 – 0,22) ∙ 18,52

π2 ∙ 33 ∙ 106 ∙ 0,42

 ∙ 1+0,0918∙(
7,5

18,5)4 
 = 58135 kN/m2

NB = σcritt = 58135 ∙ 0,4 = 23254,1 kN/m

NB = 23254,1 kN/m > Nmax = 667,81 kN/m

Warunek został spełniony. Naprężenia nie zostały przekro-
czone. 

7. Wymiarowanie konstrukcji – wariant II

W drugim wariancie zaproponowano stalową konstrukcję 
przekrycia zbiornika. Konstrukcja składa się z centralnego ko-
sza w kształcie graniastosłupa o podstawie 12-kąta oraz 12 
dźwigarów kratowych trapezowych o skratowaniu trójkąt-
nym. W celu zabezpieczenia konstrukcji przed skręceniem 
wprowadzono w graniastosłupie skratowania typu X. Dźwi-
gary kratowe połączono stężeniami, które zapewniają geo-
metryczną niezmienność układu, zwiększając jednocześnie 
jego nośność i sztywność (rys. 13). Na podstawie literatury 
[14] dobrano geometrię dźwigara. Jego wysokość określo-
no na podstawie przedziału wartości zależnych od rozpięto-
ści: ( 6

1 ÷12
1 )L. Kąt nachylenia dźwigara przyjęto 25°. W oblicze-

niach uwzględniono zwichrzenie. Zastosowano połączenie 
przegubowe kratownic ze ścianą zbiornika. Pręty kratownicy 
zaprojektowano z rur kwadratowych – pasy jako RK 50×50×4, 
krzyżulce, słupki i stężenia jako RK 40×40×3 ze stali klasy S275.

Rys. 13. Konstrukcja stalowa przekrycia

8. Podsumowanie

Proces fermentacji metanowej od lat wykorzystywany jest 
do produkcji biogazu i metanu na całym świecie. Pozwala 
na unieszkodliwienie odpadów organicznych oraz wyko-
rzystanie produktów powstałych podczas zachodzących 
reakcji chemicznych, a więc przyczynia się tym samym do 
ochrony środowiska. 
W pracy dyplomowej przedstawiono dwa rozwiązania kon-
strukcji przekrycia zbiornika – żelbetowy stożek ścięty oraz 
kratowa konstrukcja stalowa, przykryta membraną. 
Przeprowadzono analizę porównawczą sił wewnętrznych 
uzyskanych metodą numeryczną i analityczną. Wykazano 
zbieżność wartości. Większe różnice pojawiły się w strefie 
zaburzeń, co spowodowane jest dokładnością zastosowa-
nych metod obliczeniowych oraz sposobem uwzględniania 
sztywności i współpracy elementów konstrukcji. 
Przyjmując wartości sił wewnętrznych uzyskane numerycz-
nie, zwymiarowano żelbetowe przekrycie oraz ściany zbior-
nika. W stożku, z uwagi na niewielkie siły, przyjęto dwustron-
nie siatki z prętów Ø12 rozstawionych co 28 cm, dodając 
dodatkowo pręty południkowe na obwodzie, aby zachować 
minimalny rozstaw. Zaprojektowana 40 cm grubość ściany 
zbiornika wynika z warunku szczelności. Zbrojenie równo-
leżnikowe powłoki walcowej obliczono ze względu na siły 
rozciągające, które powstają w wyniku parcia medium na 
ściany. Zapewniając nośność przekroju, założono pręty po-
ziome Ø16 w rozstawie co 20 cm, zagęszczając w dolnej czę-
ści do 10 cm. Pionowe pręty Ø12 co 14 cm na całej wysoko-
ści ściany przyjęto z uwagi na minimalne wymagane pole 
przekroju stali zbrojeniowej. 
Za pomocą technik komputerowych zamodelowano i zwy-
miarowano drugi wariant konstrukcji zbiornika. Konstruk-
cja stalowa, lżejsza od żelbetowej, generowała mniejsze siły 
w powłoce cylindrycznej. Obliczając zbrojenie żelbetowej 
ściany, otrzymano zwiększone rozstawy zbrojenia równoleż-
nikowego, co teoretycznie wpływa na redukcję kosztów wy-
konania. Zmniejszenie pola przekroju zbrojenia nie okazało 
się jednak duże, ponieważ obciążeniem wiodącym w wy-
miarowaniu ścian jest parcie gnojowicy, którego wartość 
w obu przypadkach była taka sama. Minimalne wymaga-
ne pole przekroju zbrojenia nie pozwoliło na zredukowanie 
zbrojenia południkowego w ścianach. Ostatecznie wariant 
drugi wymaga 2,6 ton stali zbrojeniowej mniej.

Praca dyplomowa magisterska „Wariantowy projekt 
żelbetowego zbiornika fermentacyjnego biogazowni” 

otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej 

w 2018 roku oraz została nagrodzona w Konkursie 
PZITB „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów 

Studiów Wyższych kierunku Budownictwo” 
w 2019 roku. 
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