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Remont zbiornika stalowego
w trudnych warunkach lokalnych

Remont stalowego zbiornika walcowego pionowego, obej-
mujący wymianę skorodowanego pokrycia dachowego, uszko-
dzonej konstrukcji nośnej dachu oraz górnego pierścienia pła-
szcza, jest zadaniem inżynierskim o przeciętnej trudności wów-
czas, gdy warunki lokalne zezwalają na użycie do obsługi robót
montażowego żurawia samochodowego. Remont zbiornika
omówiony w artykule miał zakres jak podano wyżej, ale warun-
ki realizacji robót należy określić jako skrajnie trudne (rys. 1), po-
nieważ dostęp do zbiornika ograniczony był przez:

1) murowaną obudowę o średnicy około 1,50 m większej od
średnicy płaszcza zbiornika i wysokości przewyższającej
płaszcz o około 700 mm,

2) sąsiedni eksploatowany zbiornik odgradzający zbiornik
remontowany od drogi dojazdowej,

3) kilkunastocentymetrową warstwę wody wypełniającej sta-
le wnętrza obwałowań remontowanego i sąsiednich zbiorników
(rys. 2), poziom terenu we wnętrzach obwałowań znajduje się
bowiem poniżej zwierciadła wód gruntowych,

4) wąskie korony wałów ziemnych (obwałowań) otaczających
zbiorniki; wykluczały one wykorzystanie wałów jako dróg dojazdo-
wych żurawia samochodowego i samochodów dostawczych,

5) liczne wysokie drzewa rosnące na wałach i w bezpośre-
dnim ich sąsiedztwie,

6) stałą pracę przeładunkowo-magazynową bazy paliwowej.
Innego rodzaju utrudnieniem był wyjątkowo zdeformowany
płaszcz zbiornika.

Zbiornik, wybudowany w okresie międzywojennym, miał kon-
strukcję nitowaną, został zniszczony wskutek pożaru w 1945 ro-
ku. W latach pięćdziesiątych na jego miejscu zmontowano
w sposób mało fachowy nowy zbiornik o konstrukcji spawanej.
Sama budowa i wieloletnia eksploatacja zbiornika spowodowa-
ły, że deformacje płaszcza były szczególnie duże na górnej jego
krawędzi, do której miała być mocowana nowa konstrukcja da-
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Rys. 1. Plan sytuacyjny bazy magazynowej paliw płynnych
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Rys. 2. Woda pomiędzy obwałowaniem a obmurzem zbiornika
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Rys. 3. Deformacje płaszcza zbiornika na wybranych przekrojach (lokalizacja
przekrojów - wg rys. 7)

chowa. Deformacje wzdłuż tworzących na trzech pionowych
przekrojach płaszcza pokazano na rys. 3.

Ogólna charakterystyka remontowanego zbiornika

Zbiornik jest walcowy pionowy, ze stałym dachem, o kon-
strukcji spawanej. Jego pojemność wynosi 3200 m3, a główne
wymiary są następujące:

- średnica płaszcza 19,300 m,
- wysokość płaszcza 11,018 m.
Płaszcz składa się z siedmiu pierścieni blach. Przed remon-

tem pomierzono metodą ultradźwiękową ich grubości, uzyskując
następujące wyniki: 11,7; 9,9; 7,7; 6,5; 6,5; 6,3; 4,7 mm. Dno
zbiornika jest płaskie, wykonane z blach grubości 7 mm. Funda-
ment zbiornika jest zwieńczony górą pierścieniem betonowym.
Rozwiązania fundamentu nie można było szczegółowo rozpo-
znać, ponieważ znajduje się on poniżej poziomu wód grunto-
wych. Przed kilku laty podczas eksploatacji wytworzono w zbior-
niku podciśnienie; spowodowało to uszkodzenie konstrukcji no-
śnej dachu i zapadnięcie się fragmentu pokrycia. Woda de-
szczowa miejscami zalegała we wklęśnięciach dachu powodu-
jąc przyspieszoną korozję blach (rys. 4). Pogarszający się stan
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Rys. 4. Widok załamanej i skorodowanej połaci dachowej zbiornika

techniczny pokrycia dachowego spowodował wyłączenie zbior-
nika z eksploatacji; był on jednak nadal potrzebny. Stwierdzono,
że od wewnątrz zbiornika korozja blach dna nie spowodowała
niebezpiecznych ubytków ich grubości. Również ubytki korozyj-
ne grubości blach płaszcza były bardzo małe, zarówno od stro-
ny zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Po stronie zewnętrznej wy-
stępowało tylko pasmo wżerów korozyjnych na płaszczu na wy-
sokości około 200 mm nad dnem. Była to strefa wahania się
zwierciadła wody gruntowej. Wżery miały głębokość do 1,0 mm.
Przy takim stanie technicznym zbiornik postanowiono poddać
remontowi.

Zakres i technologia remontu

Ustalono następujący zakres remontu:
- usunięcie istniejącego pokrycia oraz konstrukcji nośnej

dachu i zastąpienie jej nową,
- pokrycie laminatem epoksydowym dna od strony wewnę-

trznej zbiornika,
- wykonanie z laminatu opaski o wysokości 400 mm po ze-

wnętrznej stronie płaszcza w strefie jego połączenia z dnem;
uzgodniono, że opaska ta będzie wykonana odcinkowo po lokal-
nym obniżeniu poziomu wody gruntowej w strefie laminowania.

Brak dostępu żurawia montażowego do zbiornika spowodo-
wał konieczność nietypowego zaprojektowania nowej konstruk-
cji nośnej dachu, technologii jej wbudowania i demontażu starej
konstrukcji. Zadania tego podjęli się autorzy artykułu. Analiza
warunków lokalnych występujących na placu przyszłego remon-
tu doprowadziła do następujących założeń wyjściowych:

- płaszcz zbiornika należy nadbudować o 1020 mm i wyko-
rzystać stare pokrycie dachowe jako pomost roboczy do monta-
żu nowej konstrukcji nośnej dachu,

- konstrukcję nośną nowego dachu należy zaprojektować
z elementów montażowych nadających się do przemieszczania
bez użycia dźwigu,

- transport pionowy elementów konstrukcji należy zapewnić
specjalnie zaprojektowanym portalem montażowym opartym na
obmurzu i w osi zbiornika. Belka jezdna wciągnika jednoszyno-
wego tego portalu powinna zapewnić transport od osi zbiornika
do końca wspornika belki jezdnej, mającego wysięg 1,75 m za
obmurze.

Rozwiązanie transportu poziomego elementów konstrukcji
zaproponował wykonawca robót, Przedsiębiorstwo "Noton". Ele-
menty konstrukcji na odcinku od drogi wewnątrzzakładowej do
strefy przy zbiorniku przemieszczano na wąskotorowych wóz-
kach, po torze ułożonym na koronie obwałowania. Od miejsca
rozładunku konstrukcji na tej koronie do miejsca jej podnoszenia
portalem montażowym transport odbywał się ręcznie, po pomo-
ście wewnątrz obwałowania, ułożonym na pływakach (be-
czkach) na wodzie zalegającej obwałowanie (por. rys. 1). Kon-
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Rys. 6. Schemat nowej konstrukcji nośnej dachu: P1, P2 - płatwie, K1 - kro-
kiew, 81,82- stężenia, Z- zwornik, W- dźwigar kratowy
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Rys. 7. Deformacja płaszcza na poziomie "kątownika bazowego"
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Rys. 5. Usytuowanie nowej konstrukcji nośnej da-
chu nad istniejącym zdeformowanym pokryciem
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Rys. 8. Schemat nadbudowy płaszcza zbiornika (u góry) oraz jej realizacja

strukcję nośną dachu zaprojektowano jako kratownicę o pasach
równoległych. Pozwoliło to na jej zbliżenie do powierzchni zde-
formowanego starego dachu (rys. 5). Było to istotne, ponieważ
dążono do jak najmniejszego zwiększenia obciążenia na funda-
ment. Schemat konstrukcji nośnej dachu pokazano na rys. 6.
Płaszcz zbiornika na górnej krawędzi był silnie zdeformowany
i nie stanowił dobrej bazy do nadbudowywania go (rys. 7). Dla-
tego postanowiono na wysokości około 1530 mm od górnej kra-
wędzi płaszcza obciąć go i wspawać na tym poziomie "kątownik
bazowy" o dokładnym kształcie walcowym. Podobne rozwiąza-
nie zastosowano niedawno podczas naprawy zbiornika biogazu
w jednej z oczyszczalni ścieków [1]. Ponieważ stare pokrycie
dachowe miało służyć jako pomost roboczy do montażu nowej
konstrukcji nośnej dachu, dlatego instalowanie "kątownika bazo-
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Rys. 9. Widok nowej konstrukcji nośnej dachu nad istniejącym pokryciem

Rys. 10. Transport pionowy elementów konstrukcji

wego" musiało odbywać się z segmentów o długości po obwo-
dzie 3910 mm. Nie można było zbytnio osłabić płaszcza, do
którego było przymocowane stare pokrycie dachowe. Szczeliny
w płaszczu zbiornika wycięto z rusztowań zawieszonych na mu-
rowanej obudowie (rys. 8).

Kątownik bazowy montowano wraz z blachą stanowiącą od-
cinek górnej części płaszcza. Następny odcinek szczeliny mógł
być wykonany dopiero po przyspawaniu zamontowanego ką-
townika bazowego do znajdującej się niżej starej części pła-
szcza. Po zmontowaniu na całym obwodzie zbiornika kątownika
bazowego wraz z połączonym z nim nowym pierścieniem pła-
szcza przystąpiono do scalenia nowej 'konstrukcji nośnej dachu
(rys. 9). Elementy montażowe o .masie do 198 kg podnoszono
na dach portalem montażowym (rys. 10). Gdy nowa konstrukcja
nośna dachu była całkowicie zespawana (rys. 11), wykonano
w pokryciu dachowym odpowiednie otwory i podwieszono do

Rys. 11. Ogólny widok remontowanego zbiornika

Rys. 12. Podwieszenie starego, demontowanego dachu do nowej konstrukcji
nośnej

niej starą konstrukcję nośną dachu (rys. 12). Pozwoliło to na cię-
cie na segmenty starej konstrukcji dachowej i jej opuszczanie na
dno zbiornika. Tam była ona przemieszczana w zasięg wciągar-
ki zainstalowanej na portalu i usuwana na zewnątrz. Remont
zbiornika obejmujący prace konstrukcyjne (bez laminowania)
trwał 52 dni; zmontowano 33 135 kg konstrukcji stalowej.

Opisana technologia wymiany konstrukcji dachowej stanowi
rozwinięcie metody stosowanej już poprzednio przez Katedrę
Konstrukcji Metalowych Politechniki Gdańskiej na innych obiek-
tach [2], [3].
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