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Remont zbiornika stalowego
realizowany w trudnych warunkach lokalnych

R elnont stalowego zbiornika walcowego pionowego
obejmujący wymianę skorodowanego pokrycia da-

chowego, uszkodzonej konstrukcji nośnej dachu oraz gór-
nego pierścienia płaszcza jest zadanien1 inżynierskim
o przeciętnej trudności wówczas, gdy warunki lokalne ze-
zwalają na użycie do obsługi robót montażowego żurawia
salTIochodowego. Ren10nt zbiornika omówiony w artykule
nliał zakres jak podano wyżej, ale warunki realizacji robót
należy określić jako skrajnie trudne (rys. l) ponieważ do-
stęp 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;

Rys. 1. Plan syruoc)yn_l' ba:y l1wga:.l'l1oll'ej palili'
plYl1l1ych
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Rys. 2. "U/oda pOl77ifd:y ObHYtlOlvol1iem {[ obmur:e-
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Rys. 3. Deformacje p!as:c:a :biornika IW lI'ybra-
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3. kilkunastocentymetrową warstwę wody 'wypełniającej sta-
le wnętrza obwałowań remontowanego i sąsiednich zbiorni-
ków (rys. 2), poziom terenu we wnętrzach obwałowań znajdu-
jący się poniżej zwierciadła wód gruntowych;
4. wąside korony wałów ziemnych (obwałowań) otaczających
zbiorniki - wykluczały one wały jako drogi dojazdowe dla żu-
rawia samochodowego i samochodów dostawczych;
5. liczne wysokie drzewa rosnące na wałach iw bezpośrednim
ich sąsiedztwie;
6. stałą pracę przeładunkowo-magazynową bazy paliwowej.

Innego rodzaju utrudnienienl był wyjątkowo zdeformowa-
ny kształt płaszcza zbionuka. Zbio1l1ik w obecnynl kształcie
został wykonany w latach pięćdziesiątych. Sama budowa iwie-
loletnia eksploatacja spowodowały, że defonnacje płaszcza by-
ły szczególnie duże na górnej jego krawędzi, do której nuała
być 1110cowana nowa konstrukcja dachowa. Deforn1acje
wzdłuż tworzących na trzech pionowych przekrojach płaszcza
pokazano na rys. 3.

Ogólna charakterystyka-
remontowanego zbiornika

Zbio1l1ik jest walcowy pionowy ze stałyn1 dachenl, o kon-
strukcji spawanej. Jego pojenul0ść wynosi 3200 n13, a główne
wyn1iary są następujące:

- średnica płaszcza 19,300 m,
- wysokość płaszcza 11,018 m.
Płaszcz składa się z siednuu pierścieni blach. Pomierzone

n1etodą ultradźwiękową grubości blach dały następujące wyni-
ki: 11,7; 9,9; 7,7; 6,5; 6,5; 6,3; 4,7 nUl1. Dno zbiornika jest pła-
skie wykonane z blach o grubości 7 111111.Fundan1ent zbiorni-
ka zwieI1czony jest górą pierścienie111 betonowyn1. Dokładne-
go typu fundall1entu nie n10żna było szczegółowo rozpoznać,
ponieważ znajduje się on poniżej pOZi0111Uwód gruntowych.
Przed kilku laty podczas eksploatacji wytworzono w zbiorni-
ku podciśnienie, które spowodowało uszkodzenie konstrukcji
nośnej dachu i zapadnięcie się fragmentu pokrycia. Woda
deszczowa nuejscan-u zalegała we wklęśnięciach dachu powo-
dując przyspieszoną korozję blach (rys. 4). Stan techniczny po-
krycia dachowego zn1usił użytkownika do wyłączenia zbio1l1i-

Rys. 4. Widok :a!amal1ej i skorodoll'([Iu!j połaci dacholl'ej :biornika
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ka z eksploatacji. Stwierdzono, że od wewnątrz zbiornika koro-
zja blach dna nie spowodowała niebezpiecznych ubytków ich
grubości. Również ubytki korozyjne grubości blach płaszcza
były bardzo małe zarówno od strony zewnętrznej jak i we-
wnętrznej. Po stronie zewnętrznej występowało tylko pasmo
wżerów korozyjnych na płaszczu na wysokości około 200 nilll
ponad dnem. Była to strefa wahania się zwierciadła wody grLll1-
towej. Wżery miały głębokość do 1.0 nilll. 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 konstrukcją,

- pokrycie laminatem epoksydowym dna od strony we-
wnętrznej zbiornika,

- wykonanie z laminatu opaski o wysokości 400 mm po ze-
wnętrznej stronie płaszcza w strefie połączenia go z dnem;
uzgodniono, że opaska ta będzie wykonana odcinkowo po lo-
kalnym obniżeniu poziomu wody gruntowej w strefie lamino-
wania.

Brak dostępu żurawia montażowego do zbiornika spowo-
dował konieczność zaprojektowania w sposób oryginalny nowej
konstrukcji nośnej dachu, technologii jej wbudowania i demon-
tażu starej konstrukcji. Analiza waIl.lnków lokalnych występują-
cych na placu przyszłego remontu doprowadziła do następują-
cych założeń wyjściowych:

- płaszcz zbiornika należy nadbudować o 1020 mm i wyko-
rzystać stare pokrycie dachowe jako pomost roboczy do mon-
tażu 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
przez specjalnie zaprojektowany portal montażowy oparty na
obmurzu i w osi zbiornika. Belka jezdna wciągnika jednoszy-
nowego tego portalu powinna zapewnić transport od osi zbior-
nika do końca wspornika belki jezdnej.

Rozwiązanie transportu poziomego elementów kon-
strukcji zaproponowal wykonawca robót - przedsiębiorstwo
"Noton". Przemieszczenie elementów konstrukcji odbywało
się na odcinku od drogi wewnątrzzakładowej do strefy przy
zbiorniku na wąskotorowych wózkach po torze ułożonym
na koronie obwałowania. Od miejsca rozładunku konstruk-
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przecięcie plaszeza /1---"""----1H
.) montal segmentó",!,
kątownika bazowego

rusztowanie wieszakowe
zawieszone na obmurzu

R.l's. 5. US1'tuolt'anie nowej konstrukcji nośnej dachul1ad istl1iejąo'm ~delormoH'al1yl71 pokryciem

7- - -.31 ptoszczyzno przekroju pionowego
cji na koronie obwałowania do miejsca jej podnoszenia por·
talem montażowym. transport odbywał się ręcznie po pomo- RI's. 6. De(in'll/l/(jo plas:ca na jJo:iomie Ji/foll'nika ba:oll'ego"
ście wewnątrz obwałowania pływającym za pośrednictwem
pływaków (beczek) na wodzie zalegającej obwałowanie
(patrz rys. I). Konstrukcję nośną dachu zaprojektowano ja-
ko kratownicę o pasach równoległych. Pozwoliło to na mak-
symalne jej zbliżenie do powierzchni zdeformowanego stare·
go dachu (rys. 5). Było to istotne ponieważ przy braku roze-
znania konstrukcji fundamentu dążono do jak najmniejsze-
go zwiększenia obciążenia na fundament. Płaszcz zbiornika
na górnej krawędzi był bardzo zdeformowany, nie stanowił
więc dobrej bazy clo nadbudowywania go (rys. 6). Dlatego
postanowiono na wysokości około 1530 111111 od górnej kra-
wędzi płaszcza obciąć go i wspawać na tym poziol11ie "ką-
townik bazowy" o dokładnym kształcie walcowYI11 [I). Po-
nieważ stare pokrycie dachowe miało służyć jako pomost ro-
boczy do montażu nowej konstmkcji nośnej dachu. dlatego
instalowanie "kątownika bazowego" musiało odbywać się
z segmentów o długości po obwodzie 3910 111111. Nie można RI's 7. Widok nOIl'ej kons/mlccji nośnej dachu nud is/niejl(cl'l7I
było zbytnio osłabić płaszcza do którego przymocowane by- pol"Tclel7l
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Rl's. 8. Tronsporl pionolv!' elemen/ólI' konstrukcji Rys. 9. Podll'ies:enie starego, demon/oll'onego dachu do
nOlJ'ej konstrukcji nośnej dachu

lo stare pokrycie dachowe. Wycinanie szczeliny w płaszczu zbiornika wy-
konano z rusztowaI1 zawieszonych na murowanej obudowie, Kątownik
bazowy montowano wraz z blachą stanowiącą odcinek górnej części
płaszcza, Następny odcinek szczeliny mógł być wykonany dopiero po
przyspawaniu zamontowanego kątownika bazowego do znajdującej się
poniżej starej części płaszcza. Po zmontowaniu na całym obwodzie zbior-

nika kątownika bazowego wraz z połączo-
nym z nim nowym pierścieniem płaszcza
przystąpiono do scalenia nowej konstruk-
cji nośnej dachu (rys. 7). Elementy monta-
żowe o maksymalnej masie 198 kg podno-
szono na dach portalem montażowym
(rys. 8). Gdy nowa konstrukcja nośna da-
chu była całkowicie zespawana wykonano
w pokryciu dachowym odpowiednie otwo-
ry i podwieszono do niej starą konstrukcję
nośną dachu (rys. 9). Pozwoliło to na cię-
cie na segmenty starej konstrukcji dacho-
wej i opuszczanie jej na dno zbiornika,
skąd była usuwana na zewnątrz.

Remont zbiornika obejmujący prace
konstrukcyjne tlwał 52 dni, zmontowano
33135 kg konstrukcji stalowej. Opisana tech-
nologia wymiany konstrukcji dachowej sta-
nowi rozwinięcie metody stosowanej już po-
przednio przez Katedrę Konstrukcji Metalo-
wych Politechniki GdaI1skiej na innych
obiektach [2), [3).
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