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1. Wstêp

Do obliczeñ projektowych, analiz sprawdzaj¹cych, badañ stanu technicznego
i ocen bezpieczeñstwa kominów przemys³owych potrzebna jest znajomoœæ ich w³aœ-
ciwoœci dynamicznych, to jest spektrum czêstotliwoœci drgañ w³asnych, odpowia-
daj¹cych im postaci drgañ oraz t³umienia.

Zagadnienia te s¹ szczególnie istotne na terenach górniczych w rejonach wy-
stêpowania intensywnych wstrz¹sów parasejsmicznych, m.in. na terenie Legnicko-
-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego (LGOM).

Czêstotliwoœci drgañ w³asnych i ich postacie z regu³y oblicza siê dla przyjêtych
modeli teoretycznych z zastosowaniem zaawansowanych metod numerycznych.
Model t³umienia przyjmowany jest a priori. Wyniki takich analiz obliczeniowych
nie s¹ jednak dok³adne, gdy¿ podstawowe dane przyjmowane do modelu, jak
rozk³ad mas, cechy sprê¿yste i wytrzyma³oœciowe materia³ów konstrukcyjnych
oraz warunki posadowienia na pod³o¿u gruntowym, maj¹ du¿y rozrzut, a niektóre
wartoœci w modelu przyjmowane s¹ jako sta³e.

Z powy¿szych wzglêdów wyniki bezpoœrednich pomiarów dynamicznych ko-
minów ¿elbetowych w ich naturalnej skali in situ nabieraj¹ szczególnego znaczenia,
gdy¿ umo¿liwiaj¹ weryfikacjê (identyfikacjê) teoretycznych modeli obliczenio-
wych [4, 8–10].

Najwiêkszym problemem w trakcie badañ w³aœciwoœci dynamicznych komi-
nów jest wzbudzenie drgañ swobodnych, gdy¿ obiekty te charakteryzuj¹ siê bar-
dzo du¿ymi masami i sztywnoœciami. Wzbudzanie drgañ mo¿e mieæ charakter na-
turalny lub sztuczny.
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Do naturalnych przyczyn powstawania drgañ zaliczamy trzêsienia ziemi i dzia-
³anie wiatru. Trzêsienia ziemi stanowi¹ realne zagro¿enie bezpieczeñstwa komi-
nów. Przyk³adem tego mog¹ byæ skutki wielkiego trzêsienia ziemi w Tangshan
w Chinach, podczas którego dosz³o do uszkodzeñ ponad tysi¹ca kominów wolno
stoj¹cych, przewa¿nie murowanych [2, 3].

Dzia³alnoœæ cz³owieka mo¿e równie¿ powodowaæ drgania pod³o¿a gruntowe-
go przenosz¹ce siê na budowle. Do zjawisk tych zaliczamy m.in. wstrz¹sy parasej-
smiczne wywo³ane eksploatacj¹ górnicz¹ (t¹pniêcia), odstrza³y w kamienio³omach
oraz drgania komunikacyjne [7].

Wymuszenia sztuczne to celowe wzbudzenia drgañ realizowane planowo
w trakcie badañ dynamicznych. Mo¿na do nich zaliczyæ: nag³e zerwanie napiêtej
liny przymocowanej do trzonu komina, miarowe ko³ysanie siê ludzi znajduj¹cych
siê na najwy¿szej galerii komina, uderzenie w trzon komina, np. ramieniem dŸwigu,
odrzut spowodowany odstrza³em „rakiety”, uderzenia w pod³o¿e lub eksplozjê
materia³ów wybuchowych w s¹siedztwie komina.

W niniejszej pracy podano syntetyczne informacje o stosowanych metodach
badañ w³aœciwoœci dynamicznych oraz przyk³adowe wyniki pomiarów kilkunastu
wysokich kominów. Ograniczono siê do dwóch metod wzbudzania drgañ w³as-
nych, tj. podmuchów wiatru oraz zerwania napiêtej liny przymocowanej do trzonu
komina.

2. Badania drgañ wzbudzanych podmuchami wiatru

Badania drgañ kominów, wzbudzonych naturalnymi, sta³ymi podmuchami
wiatru, wymagaj¹ stosunkowo ma³ego nak³adu œrodków. Jest to najczêœciej wyko-
rzystywana w pomiarach dynamicznych metoda wymuszania drgañ w³asnych ko-
minów ¿elbetowych. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje siê w trakcie wystêpowa-
nia wiatrów o œredniej prêdkoœci oraz podmuchów typu impulsowego. Okresy
bezwietrznej pogody oraz silne wiatry o zmieniaj¹cych siê kierunkach znacznie
utrudniaj¹ realizacjê programu badawczego [5, 10].

W trakcie tych badañ najczêœciej wykonuje siê pomiary tensometryczne. Czujni-
ki tensometryczne do pomiarów odkszta³ceñ nakleja siê na zewnêtrzn¹ powierzch-
niê ¿elbetowego trzonu komina w dwu wzajemnie prostopad³ych kierunkach na
wysokoœci oko³o metra powy¿ej poziomu terenu. Przebiegi drgañ s¹ rejestrowane
i poddawane analizie numerycznej. Z uwagi na losowy charakter, wymuszenia
drgania nale¿y rejestrowaæ w d³u¿szym okresie. Umo¿liwia to w póŸniejszej anali-
zie laboratoryjnej wybranie tych fragmentów przebiegów drgañ, które pozwalaj¹
na dok³adne i jednoznaczne okreœlenie czêstotliwoœci drgañ w³asnych komina.
W sprzyjaj¹cych okolicznoœciach mog¹ wystêpowaæ porywy wiatru o charakterze
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impulsowym, które umo¿liwiaj¹ okreœlenie z zarejestrowanych przebiegów tak¿e
t³umienia drgañ. Zdarza siê to jednak stosunkowo rzadko i wymaga bardzo d³u-
giego oczekiwania na porywy wiatru o odpowiedniej sile.

Zarejestrowane przebiegi drgañ poddaje siê analizie spektralnej za pomoc¹
specjalistycznych programów komputerowych.

Wyniki pomiarów trzech pierwszych okresów drgañ w³asnych kilkunastu wy-
branych kominów ¿elbetowych, których drgania spowodowane by³y podmuchami
wiatru, przedstawiono w tabeli 1 [5, 10]. Przyk³adowy przebieg drgañ komina
o wysokoœci 150 m wraz z ich analiz¹ spektraln¹ pokazano na rysunku 1.

Tabela 1. Wyniki pomiarów trzech pierwszych okresów drgañ w³asnych wybranych komi-
nów ¿elbetowych – losowe wymuszenie drgañ kominów poprzez podmuchy wiatru [5, 10]

Lp.
Lokalizacja komina

(elektrownia)
Wysokoœæ

[m]

Okres drgañ w³asnych

[s]

T1 T2 T3

1 Jaworzno III 300 5,21 1,40 0,58

2 Kozienice (k. 3) 300 4,99 1,43 0,67

3 Trzebinia Siersza (k. 2) 260 4,54 1,31 0,55

4 Kraków-£êg 260 5,96 1,83 0,73

5 Kraków-£êg 225 4,61 1,36 0,59

6 Kozienice (k. 1) 200 4,30 1,14 0,46

7 Kozienice (k. 2) 200 4,41 * 0,45

8 Huta TS (k. zach.) 200 3,74 1,05 0,36

9 Huta TS (k. wsch.) 200 4,12 1,11 0,46

10 Trzebinia Siersza (k. 1) 150 2,92 0,72 *

11 Turów (k. 3) 150 2,65 0,59 0,19

12 Turów (k. 4) 150 2,33 0,56 0,22

13 Jaworzno II 120 1,93 0,41 0,17

14 Jaworzno II 100 2,29 0,48 *

* brak pomierzonej dok³adnej wartoœci

Nale¿y dodaæ, ¿e w Zak³adzie Geodezji In¿ynieryjnej i Budownictwa Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadzono z dobrym skutkiem próby
pomiarów w³aœciwoœci dynamicznych ¿elbetowych kominów przemys³owych z za-
stosowaniem techniki GPS. Antenê GPS (stacja ruchoma) mocuje siê do konstrukcji
komina na dowolnym jego poziomie, najczêœciej na najwy¿szej galerii w rejonie
wierzcho³ka komina. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów drgañ mo¿na
oceniæ czêstotliwoœæ drgañ w³asnych komina oraz wielkoœci przemieszczeñ w ba-
danym punkcie pomiarowym [1].
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3. Pomiary w³aœciwoœci dynamicznych kominów ¿elbetowych
wprowadzanych w drgania poprzez zerwanie napiêtej liny
przymocowanej do ich trzonów noœnych

Bardzo skuteczn¹, ale technicznie skomplikowan¹ metod¹ wzbudzania drgañ
kominów ¿elbetowych jest nag³e zwolnienie naci¹gu napiêtej liny stalowej przy-
mocowanej do ich trzonów.

Poni¿ej przedstawiono przebieg dynamicznych pomiarów kominów ¿elbeto-
wych o wysokoœci 150 m Elektrowni „Turów”, w których zastosowano ten rodzaj
wymuszenia drgañ [4, 6, 10]. Kominy o jednakowej wysokoœci wznosi³y siê w bezpo-
œrednim s¹siedztwie (odleg³oœæ 65 m), dzieki czemu mo¿liwa by³a realizacja badañ.
Fakt, ¿e kominy o prawie identycznej konstrukcji charakteryzowa³y siê znacznie
zró¿nicowanym zakresem uszkodzeñ, umo¿liwi³ ponadto dokonanie ciekawych ana-
liz porównawczych uzyskanych wyników pomiarów dynamicznych tych obiektów.
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Rys. 1. Przyk³adowy przebieg drgañ (a) i analiza spektralna (b) – komin ¿elbetowy H = 150 m,
losowe wymuszenie drgañ podmuchami wiatru [5, 10]

a)

b)



Dwa s¹siaduj¹ce ze sob¹ kominy wprowadzano w ruch drgaj¹cy poprzez
nag³e zwolnienie napiêtej wczeœniej liny ³¹cz¹cej ich wierzcho³ki (rys. 2).

Kolejnoœæ czynnoœci jednego cyklu pomiarowego przedstawia³a siê nastê-
puj¹co:

1. Monta¿ liny ³¹cz¹cej wierzcho³ki dwu kominów oraz urz¹dzeñ umo¿liwia-
j¹cych jej naprê¿enie, a póŸniej nag³e zwolnienie naci¹gu.

2. Zainstalowanie aparatury pomiarowej na galeriach (sejsmografy i akcelero-
metry) oraz przyklejenie na podstawach ¿elbetowych trzonów kominów
czujników tensometrycznych.

3. Naprê¿enie liny urz¹dzeniami naci¹gowym.
4. Pomiar wychylenia statycznego wierzcho³ków kominów metodami geo-

dezyjnym.
5. Nag³e zwolnienie naci¹gu napiêtej liny.
6. Pomiar wielkoœci charakteryzuj¹cych drgania w³asne kominów.

Naci¹g liny realizowano na poziomie najwy¿szej galerii jednego z kominów
za pomoc¹ dwóch rêcznych linoci¹gów o udŸwigu do 30 kN ka¿dy. Jeden z nich
s³u¿y³ do wstêpnego naci¹gu liny. Wartoœæ si³y odczytywano na dynamometrze
wpiêtym szeregowo w zespó³ naci¹gowy. Wychylenie wierzcho³ka mierzono geode-
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Rys. 2. Kominy nr 1 i 2 Elektrowni „Turów” w trakcie badañ (wierzcho³ki kominów
po³¹czone s¹ lin¹ stalow¹) [4, 10] (fot. R. Oruba)



zyjnie za pomoc¹ precyzyjnego teodolitu i elementu ³aty niwelacyjnej przymoco-
wanej poziomo do konstrukcji najwy¿szej galerii, równolegle do kierunku naci¹gu.
Statyczne wychylenie wierzcho³ka komina od si³y naci¹gu 28 kN wynosi³o 11 mm.

W trakcie pomiarów zastosowano nastêpuj¹c¹ aparaturê: wzmacniacz tenso-
metryczny, czujniki sejsmograficzne, zestaw bocznikuj¹cy, oscylograf œwietlny, piezo-
elektryczne czujniki przyspieszeñ, normalizuj¹ce wzmacniacze ³adunku, rejestra-
tor magnetyczny i magnetoelektryczny, oscyloskopy katodowe oraz stopery i sprzêt
pomocniczy.

Wartoœci okresów drgañ w³asnych kominów okreœlono z zarejestrowanych
przebiegów pomiarów tensometrycznych oraz z sygna³ów sejsmografów i akcele-
rometrów.

Pomiarów podstawowych okresów drgañ w³asnych T1 dokonano tak¿e za po-
moc¹ stopera, korzystaj¹c z bezpoœredniej obserwacji wychyleñ wierzcho³ka komi-
na poprzez lunetê teodolitu. Przyk³ad przebiegu drgañ badanego komina nr 1 po
zwolnieniu naci¹gu linowego przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Przebieg drgañ komina nr 1 H = 150 m Elektrowni „Turów” po zwolnieniu naci¹gu
linowego [10]



Po cyfrowej obróbce zarejestrowanych przebiegów drgañ uzyskano wartoœci
trzech pierwszych okresów drgañ w³asnych kominów nr 1 i 2 (tab. 2). Komin nr 1,
najbardziej uszkodzony, charakteryzowa³ siê wiêkszymi wartoœciami okresów drgañ
w³asnych w porównaniu z kominem nr 2.

Tabela 2. Wyniki pomiarów okresów drgañ w³asnych kominów nr 1 i 2 H = 150 m Elektrowni
„Turów” – wymuszenie drgañ poprzez nag³e zerwanie napiêtej liny ³¹cz¹cej wierzcho³ki

obu kominów [4, 10]

Nr komina
Okres drgañ w³asnych [s]

T1 T2 T3

1 2 3 4

1 2,89 0,65 0,29

2 2,76 0,61 0,22

Nale¿y dodaæ, ¿e silne wzbudzenie drgañ komina osi¹gane przez zwolnienie
naci¹gu napiêtej liny daje tak¿e mo¿liwoœæ oceny t³umienia drgañ kominów ¿elbe-
towych. Jednak z uwagi na zbyt ma³¹ liczbê wykonanych dotychczas pomiarów
dane te uda³o siê tylko wstêpnie oszacowaæ w trakcie opisywanych badañ. Wynika
z nich, ¿e uszkodzenia i niejednorodnoœci trzonu noœnego komina wp³ywaj¹ na
zwiêkszenie jego t³umienia.

Mo¿liwe jest zastosowanie powy¿szej metody wzbudzania drgañ tak¿e za po-
moc¹ liny stalowej o przebiegu ukoœnym, której jeden koniec przymocowany jest
do wierzcho³ka komina, a drugi do sta³ego punktu na poziomie terenu.

4. Uwagi koñcowe

Pomiary dynamiczne ¿elbetowych kominów przemys³owych w ich naturalnej
skali umo¿liwiaj¹ weryfikacjê (identyfikacjê) teoretycznych modeli obliczenio-
wych. Wyniki badañ u³atwiaj¹ tak¿e diagnostykê oraz ocenê stanu technicznego
uszkodzonych i technicznie zu¿ytych kominów. Problem ten jest szczególnie istot-
ny na terenach wystêpowania wstrz¹sów górniczych.

Najwiêksz¹ trudnoœæ w badaniach dynamicznych kominów ¿elbetowych sta-
nowi wzbudzenie ich drgañ w³asnych. Najczêœciej wykorzystuje siê naturalne
dzia³anie porywów wiatru o œrednich prêdkoœciach.

Technicznie skomplikowana, ale najskuteczniejsza metoda wzbudzenia drgañ
kominów, to zerwanie napiêtej wczeœniej liny przymocowanej do trzonu noœnego
komina. Badania te umo¿liwiaj¹ pomiar nie tylko czêstotliwoœci drgañ w³asnych
i odpowiadaj¹cych im postaci, ale tak¿e t³umienie drgañ.
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Zadowalaj¹ce wyniki uzyskane w czasie pomiarów drgañ ¿elbetowych ko-
minów przemys³owych specjalistyczn¹ aparatur¹ GPS wskazuj¹ na mo¿liwoœæ za-
stosowania tej techniki pomiarowej do opisywanych badañ.

Literatura

[1] Ba³ut A., Strach M.: Metoda RT-GPS w geodezyjnej obs³udze wznoszenia i eksploa-

tacji budowli wie¿owych. Pó³rocznik AGH Geodezja, t. 5, z. 2, 1999

[2] Ciesielski R.: Safety of brick chimneys in seismic regions. Conclusions from analysis

of effects of great Tangshan earthquake 1976. CICIND Meeting Materials, Lisbo-
na – Portugal 1992

[3] Ciesielski R.: Analiza uszkodzeñ i zniszczeñ kominów murowanych przy silnych

trzêsieniach ziemi wg materia³ów z trzêsienia ziemi w Tangshan. Materia³y po-
konferencyjne XXXVIII Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB, £ódŸ
– Krynica 1992, Referaty, t. 6

[4] Ciesielski R., Oruba R.: Badanie doœwiadczalne wp³ywu uszkodzeñ na sztywnoœæ

i w³aœciwoœci dynamiczne ¿elbetowych kominów przemys³owych. In¿ynieria i Bu-
downictwo, nr 6, 1993

[5] Ciesielski R., Oruba R.: Low-speed wind guests used for experimental evaluation of

eigenfrequencies of tall reinforced concrete chimneys. Journal of Wind Engineering
and Industrial Aerodynamics, No. 65, 1996

[6] Ciesielski R., Oruba R.: Dynamic behaviour of damaged reinforced concrete chim-

neys. Konferencja RILEM „Dynamic behaviour of concrete structure”, Ko-
szyce – S³owacja 1995

[7] Ciesielski R., Duliñska J., Oruba R.: Analiza wp³ywów parasejsmicznych na kon-

strukcjê komina ¿elbetowego. [w:] Wp³ywy sejsmiczne i parasejsmiczne na bu-
dowle, Kraków, Politechnika Krakowska 1997

[8] Kawecki J.: Wykorzystanie badañ doœwiadczalnych w modelowaniu budowli wie-

¿owych. Sympozjum „Modelowanie w mechanice”, PTMS, Gliwice – Wis³a
1981

[9] Kawecki J.: Wyznaczenie parametrów modelu matematycznego budowli wie¿owych

na podstawie wyników badañ dynamicznych. In¿ynieria i Budownictwo, nr 11–12,
1983

[10] Oruba R.: Analiza wp³ywu uszkodzeñ na sztywnoœæ i w³aœciwoœci dynamiczne ¿el-

betowych kominów przemys³owych. Kraków, Politechnika Krakowska 1994
(praca doktorska)

78 R. Oruba


