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1. Wprowadzenie

Woda przeznaczona do picia wydaje się być medium, 
które nie powinno oddziaływać negatywnie czy agre-

sywnie na konstrukcje żelbetowe. Dlatego też często 
w projektowaniu żelbetowych zbiorników na wodę po-

mijano aspekt korozyjny. Nie projektowano chociażby 
zwiększonej grubości otuliny, nie unikano też rozwią-

zań konstrukcyjnych wrażliwych na skutki korozji stali 
(np. konstrukcji sprężonych).
Problem korozji dotyczy głównie górnych fragmentów 
ścian i przekrycia zbiorników, które znajdują się w strefie 
wilgotnego powietrza. Ściany i słupy znajdują się cały 
czas w środowisku wodnym i są w znacznie mniejszym 
stopniu narażone na wpływy korozyjne. W przebada-

nych zbiornikach na wodę pitną, eksploatowanych kil-
kadziesiąt lat stwierdzono obraz uszkodzeń potwierdza-

jących powyższe stwierdzenie. Jest on również zbieżny 
z obserwacjami innych autorów [1].
Poniżej zestawiono podstawowe dane techniczne do-

tyczące badanych zbiorników, a w tabeli 1 zestawiono 
wyniki oględzin i badań. Niniejszy referat nie odnosi się 
do spękań zbiorników i ich przyczyn.

2. Dwukomorowy zbiornik prostopadłościenny
z okresu międzywojennego

Zbiornik wykonany został w latach 1927–28 przez fir-
mę amerykańską, znajduje się w dolinie rzeki w tere-

nie o zmieniającym się okresowo, wysokim poziomie 
wody gruntowej. Składa się z dwóch komór, każda o po-

jemności roboczej 1617 m3 i wymiarach wewnętrznych 
13,50 m x 37,80 m x 4,00 m. Zbiornik jest zagłębiony 
w gruncie i obsypany.
Przekrycie zbiornika tworzy monolityczna płyta żelbe-

towa oparta na krzyżujących się belkach, które z kolei 
opierają się ścianach zewnętrznych, wewnętrznej ścia-

nie rozdzielającej komory oraz na pośrednich słupach. 
Na elementach konstrukcyjnych zbiornika nie ma żad-

nej wyprawy czy powłoki.
Tuż po wykonaniu zbiornik uległ znacznym spękaniom, 
co było przyczyną decyzji o jego częściowym palowa-

niu. Odtworzoną historię wybudowania i uszkodzenia 
zbiornika opisano w pracy [4].

3. Dwukomorowy zbiornik prostopadłościenny 
z lat 50. XX wieku

Zbiornik żelbetowy z roku 1959 składa się z dwóch komór, 
każda o pojemności roboczej 1850 m3 i wymiarach we-

wnętrznych 42,15 m x 12,60 m x 4,50 m. Zbiornik jest zagłę-

biony i obsypany gruntem od góry, znajduje się w dolinie 
rzeki i posadowiony jest w słabym, nawodnionym gruncie 
o okresowo zmiennym zwierciadle wody gruntowej.
Przekrycie stanowi strop żelbetowy – płyta na belkach 
opartych na ścianach zewnętrznych oraz na wewnętrz-

nych słupach żelbetowych. Każda z komór podzielona 
jest w środku szerokości dodatkową ścianą działową 

Rys. 1. Zbiornik prostopadłościenny z okresu międzywojennego: a) wnętrze jednej z komór, b) nacieki na ścianach, c) stan 
stropu: zacieki, korozja zbrojenia, zarysowania z wysoleniem
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Tabela 1. Zestawienie danych o stanie technicznym analizowanych zbiorników

Zbiornik prostopadłościenny
z okresu międzywojennego

Zbiornik prostopadłościenny
z lat 50. XX wieku

Zbiorniki cylindryczne
z lat 60. XX wieku

Woda 
gromadzona 
w zbiorniku

pH 7,2
żelazo 40–210 mg/l, siarczany –  
24,1–44,0 mg/l, chlorki 16–29,3 
mg/l, wolny chlor 0,1–0,24 mg/l, 

sumarycznie wapń i magnez  
378–384 mg/l

pH 7,2,
żelazo 71 mg/l, siarczany 37,8 mg/l, 

chlorki 22,5 mg/l,
wolny chlor 0,2 mg/l, wapń 340 mg/l

pH 7,3–7,5
żelazo < 40 mg/l, siarczany 

30,4–40,1 mg/l, chlorki 19,7–
21,8 mg/l, wolny chlor 0,15–0,24 mg/l, 

sumarycznie wapń i magnez
378–383 mg/l

Ocieplenie
zbiornik częściowo zagłębiony, 

zasypany
zbiornik częściowo zagłębiony, 

zasypany
zbiornik częściowo zagłębiony, 

ocieplony

Wyprawa brak

tynk cementowy wypalany:
na ścianach 10–12 mm, na słupach 

5–10 mm, na stropie 3–5 mm, w wielu 
miejscach zarysowany lub odspojony

tynk cementowy wypalany:
na ścianach 15 mm – nieodspojony, 
jedynie ponad zwierciadłem wody – 

zarysowany

Przekrycie strop płytowo-belkowy strop płytowo-belkowy kopuła żelbetowa

Stan techn. 
przekrycia

zły: zawilgocenia,
otulina 10–15 mm, rdzawe plamy 

wzdłuż zbrojenia, znaczne ubytki otuliny 
i korozja zbrojenia (ubytki prętów 

do 50%, strzemion do 100%)

dostateczny: zawilgocenia,
miejscowe ubytki wyprawy, niewielkie 

ubytki otuliny, odkryte zbrojenie z lekkim 
nalotem korozji

zły: zawilgocenia,
na większej części powierzchni 
– siateczka rys wskazujących 

na odspajanie otuliny lub widoczne 
po odspojeniu otuliny pręty silnie 

skorodowane

Stan słupów
dobry: otulina 30–45 mm,
zbrojenie nieskorodowane

dobry: otulina 20–40 mm
zbrojenie nieskorodowane

–

Stan techn. ścian
dobry: otulina 30–45 mm,
zbrojenie nieskorodowane

dobry: otulina 17–35 mm,
zbrojenie nieskorodowane

dobry: otulina 25–35 mm,
zbrojenie nieskorodowane

Kolor ścian 
i słupów

brązowy,
nierówne nasycenie barwy

brązowo-rdzawy
brązowo-brunatny, u góry pas mniej 

intensywnej barwy

Beton

w wewnętrznych partiach: beton 
zwarty, kruszywo łamane wapienne (gł. 

frakcja gruba – ziarna do 80 mm),
w warstwach przypowierzchniowych 

mniej kruszywa, beton słabszy, 
w narożnikach odspaja się pod 

uderzeniem młotka
wytrzymałość od 60,4 do 67,8 MPa 

(metoda niszcząca)

zwarty, bez pustek,
kruszywo żwirowo-piaskowe do 20 mm
w miejscach ubytku wyprawy – ubytki 

betonu, beton słabszy (odsłonięte 
kruszywo),

wytrzymałość od 38,5 do 47,5 MPa 
(metoda niszcząca)

bez pustek
kruszywo żwirowe o średnicy ziaren 

do 20 mm
w ścianach beton zwarty

w kopule – beton słabszy, od strony 
wewnętrznej łatwo się odłupuje pod 

uderzeniem młotka
wytrzymałość minimalna kostkowa 

33 MPa (metoda nieniszcząca)

Otulina
badania chem.

(ilości podano 
w stos. do

masy cem.)

pH: od 12,08 (strop) do 12,69
siarczany:

rozpuszczalne 0,17–0,52%,
całkowite 0,34–1,15%
chlorki rozpuszczalne:
ściany – 0,09–0,17%

słupy – przypowierzchniowo 
0,07–0,20%, głębiej 0,07–0,12%

strop – 0,09–0,18%, 
głębiej 0,09–0,10%

pH: od 11,97 (strop) do 12,61
siarczany:

rozpuszczalne 0,004%–0,01%
całkowite 1,94–4,57%
chlorki rozpuszczalne:

ściany – przypowierzchniowo 
0,06–0,10%,

głębiej 0,03–0,09%,
słupy – przypowierzchniowo 
0,20–0,24%, głębiej 0,18%

strop – 0,06–0,15%

pH: od 11,70 (kopuła) do 12,60
siarczany

rozpuszczalne 0,46–0,69%
całkowite 0,63–2,24%
chlorki rozpuszczalne
ściany: 0,04–0,10%,
kopuła: 0,13–0,17%

Nacieki 
i wysolenia

biało-żółte: w rysach ścian i stropu 
(stalaktyty), spływające ze stropu 

na ściany, skład chem.: CaCO3, SiO2, 
ale też tlenki Fe, Mg

biało-żółte: w rysach tynku, pomiędzy 
odspojonym tynkiem a elementami 

kontr., skład chem. gł. CaCO3

brak

Zalecenia
remont stropu (uzupełnienie ubytków 

zbrojenia, reprofilacje)
usunięcie odspojonej wyprawy 

i reprofilacja

remont kopuł (uzupełnienie ubytków 
zbrojenia, reprofilacje) lub ich wymiana 

na wykonane w innej technologii

wypełniającą pola między słupami. Żelbetowe elementy 
konstrukcyjne zbiornika są pokryte warstwą drobnoziar-
nistej wyprawy mineralnej (tynku wypalanego) o grubości 
na ścianach 10–12 mm, na słupach 5–10 mm, na pod-

ciągach i stropie 3–5 mm.

Głównymi uszkodzeniami są zarysowania i odspojenia wy-

prawy mineralnej, którą pokryte są żelbetowe ściany i słu-

py. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych oceniono 
jako dobry, jedynie w nielicznych miejscach ubytku betonu 
w stropie na zbrojeniu stwierdzono naloty korozji.
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4. Zbiorniki cylindryczne z lat 60. XX wieku

Dwa zbiorniki cylindryczne, przekryte kopułami żelbe-

towymi znajdujące się w dolinie rzeki, oddane zosta-

ły do użytku w 1961 roku. Zbiorniki mają średnicę we-

wnętrzną 21,0 m, wysokość ścian 5,0 m, wysokość 
maksymalną 8,0 m i pojemności 1720 m3. Są zagłębio-

ne w gruncie, nad gruntem ocieplone szkłem pianko-

wym chronionym cegłą silikatową.
Obok zarysowań kopuły oraz w strefie połączenia ścian 
i kopuły, w obydwu zbiornikach stwierdzono destrukcję 
kopuł: odpadającą na większej części powierzchni otu-

linę i widoczne silnie skorodowane zbrojenie.

5. Podsumowanie

Pomimo różnego wieku i układu konstrukcyjnego bada-

nych zbiorników na wodę, obraz uszkodzeń korozyjnych 
jest podobny. Destrukcji uległy ich przekrycia, podczas 
gdy ściany pozostają w stanie dobrym (poza odspojeniem 
wyprawy cementowej w jednym ze zbiorników). Beton 
we wszystkich zbiornikach jest dobrej jakości i wytrzyma-

łości, pH otuliny uległo niewielkiemu zmniejszeniu tylko 
w przekryciu, zawartość siarczanów i chlorków w otuli-
nie nie przekracza wartości dopuszczalnych.
Za czynnik sprzyjający zaistniałym uszkodzeniom uzna-

no zbyt cienką otulinę zbrojenia, wynikającą ze słabej ja-

kości wykonawstwa oraz nieświadomości projektantów. 
Wilgotne środowisko ponad wodą pitną również stwarza 
warunki agresywne w stosunku do betonu i zbrojenia. 
W zbiorniku prostopadłościennym z lat 60. XX wieku, 
gdzie otulina była większa niż w pozostałych, a ponad-

to na przekryciu wykonano wyprawę, uszkodzenia ko-

rozyjne są znacznie mniejsze.
Wszystkie opisane zbiorniki zakwalifikowano do remon-

tu, zalecając użycie systemowych materiałów natrysko-

wych z mikrokrzemionką, jako jedynych dopuszczonych 
do kontaktu z wodą pitną. Zakres remontu będzie jed-

nak różny w poszczególnych przypadkach.
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Rys. 2. Prostopadłościenny zbiornik z lat 50. XX wieku: a) zarysowania wyprawy na podciągach i wysolenia, b) zarysowanie 
wyprawy na słupie, c) odspojenie wyprawy na ścianie (widoczna wyciekająca woda)

Rys. 3. Powierzchnia kopuł zbiorników cylindrycznych: a) siatka rys wskazująca na odpadanie otuliny, b) odpadnięta otulina 
i widoczne skorodowane zbrojenie


