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NOMOGRAMY DO OKREĝLANIA WARTOĝCI SIà WEWNĉTRZNYCH
W OBUDOWIE SKLEPIONEJ BETONOWEJ

1. WstĊp
W związku z rozpowszechnieniem obudowy powáokowej spadáo w ostatnim okresie
zainteresowanie zastosowaniem obudowy sklepionej w podziemnych zakáadach górniczych [9]. Zgodnie z normą [6] obudowĊ tĊ zaleca siĊ stosowaü w dáugotrwaáych wyrobiskach korytarzowych i komorowych:
— zlokalizowanych w górotworze zawodnionym lub silnie gazonoĞnym,
— páytko zalegających,
— w innych przypadkach technicznie uzasadnionych.
Do wspomnianych w normie [6] przypadków technicznie uzasadnionych moĪna zaliczyü przede wszystkim dáugotrwaáe podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe
(górnicze i niegórnicze), w których ewentualna obudowa powáokowa bĊdzie posiadaü
za maáą noĞnoĞü w stosunku do wystĊpujących obciąĪeĔ (np. w warunkach skaá sáabych
zawodnionych) lub zbyt duĪą odksztaácalnoĞü (np. w warunkach páytkiego zalegania
wyrobiska) — przypadki takie wystĊpują znacznie czĊĞciej w budownictwie tunelowym.
Projektowanie obudowy sklepionej dla takich warunków wymaga czĊsto przeprowadzenia pracocháonnych obliczeĔ statycznych, których w wielu przypadkach moĪna uniknąü,
dysponując odpowiednimi nomogramami.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zasadniczych wyników badaĔ nad
opracowaniem nomogramów do okreĞlania wartoĞci siá wewnĊtrznych w obudowie
sklepionej betonowej, potrzebnych do sprawdzenia noĞnoĞci tej obudowy zgodnie
z normami [5, 6].
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2. Tok projektowania obudowy sklepionej
Przed przystąpieniem do projektowania obudowy okreĞla siĊ zaáoĪenia wstĊpne, czyli:
— rodzaj i przeznaczenie wyrobiska,
— wymagania uĪytkowe,
— lokalizacjĊ wyrobiska,
— wystĊpowanie wpáywów eksploatacyjnych na krawĊdzie, ﬁlary i sąsiednie wyrobiska [2].
NastĊpnie projektowanie przeprowadza siĊ w nastĊpujących etapach [6, 9]:
— okreĞlenie obciąĪenia,
— dobór ksztaátu obudowy i wstĊpny dobór wymiarów,
— wybór schematu statycznego oraz wyznaczenie reakcji i przemieszczeĔ pod wpáywem obciąĪenia,
— uwzglĊdnienie odporu sprĊĪystego,
— obliczenie caákowitych wartoĞci siá wewnĊtrznych,
— okreĞlenie oraz sprawdzenie przekrojów niebezpiecznych.
Konstrukcje podziemne stanowią ustroje przestrzenne, ale z reguáy nie zmieniają w znaczący
sposób swoich ksztaátów i wymiarów. ObciąĪenia dziaáające wzdáuĪ obudowy wyrobiska nie zmieniają siĊ lub dzieje siĊ to bardzo wolno. W związku z tym konstrukcje podziemne moĪna traktowaü
jako ukáady páaskie; podczas ich obliczania analizuje siĊ odcinki o jednostkowej dáugoĞci, z reguáy
jednometrowe, wzdáuĪ podáuĪnej osi wyrobiska. W zakres obliczeĔ wchodzi wyznaczenie caákowitych wartoĞci siá wewnĊtrznych w obudowie i sprawdzenie jej noĞnoĞci w przekrojach o najwiĊkszym
wytĊĪeniu. Sprawdzenie noĞnoĞci konstrukcji podziemnej obejmuje nie tylko obliczenia wytrzymaáoĞciowe, ale naleĪy równieĪ uwzglĊdniü wspóápracĊ z otaczającym górotworem [3, 6, 8, 9].
Obudowy sklepione oblicza siĊ jako konstrukcje áukowe, ramowo-áukowe lub pierĞcieniowe,
wspóápracujące z otaczającym górotworem. WspóápracĊ górotworu z obudową zapewnia siĊ poprzez przyjĊcie w schemacie statycznym ciągáych lub punktowych sprĊĪystych rozparü — wahaczy. Rozparcia te umieszcza siĊ w odcinkach obwodu obudowy, w których oĞ odksztaácona ustroju
podstawowego statycznie wyznaczalnego przemieszcza siĊ w kierunku do górotworu (rys. 1) [6].
W pracy przyjĊto do obliczeĔ, Īe obudowa sklepiona jest ramą przegubowo — nieprzesuwnie podpartą w miejscu zetkniĊcia ze spągiem, oraz rozpartą do nieodksztaácalnego
podáoĪa przy uĪyciu wahaczy zamocowanych przegubowo do ramy i do podáoĪa.

Rys. 1. ZasiĊg odporu na podstawie przemieszczeĔ ukáadu podstawowego:
a) w ociosach wyrobiska, b) w stropie wyrobiska [6]
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3. ZaáoĪenia do opracowania nomogramów
Nomogramy wykonano zgodnie z zasadami obliczeĔ zawartymi w normie [6], przy
czym, biorąc pod uwagĊ pilotaĪowy charakter nomogramów, przyjĊto trzy podstawowe rodzaje skaá, którym przyporządkowano nastĊpujące parametry:
— áupek ilasty (iáowiec) o podzielnoĞci páytowej, wskaĨniku zwiĊzáoĞci Protodiakonowa
f = 1,5 oraz rozmakalnoĞci 0,5  r  0,8,
— áupek piaszczysty (muákowiec) o podzielnoĞci blokowej, wskaĨniku zwiĊzáoĞci f = 3,0
oraz rozmakalnoĞci 0,5  r  0,8,
— piaskowiec o podzielnoĞci masywnej, wskaĨniku zwiĊzáoĞci f = 5,0 oraz rozmakalnoĞci
r  0,8.
Pozostaáe parametry geotechniczne skaá przyporządkowane okreĞlonej wartoĞci wskaĨnika zwiĊzáoĞci f wg Protodiakonowa dobrano zgodnie z zaáącznikiem do normy [1], a wartoĞci parametrów geotechnicznych górotworu — wg normy [6]. Jako model obciąĪenia przyjĊto model III (model Cymbariewicza) wg normy [6].
KonstrukcjĊ obudowy przyjĊto jako obudowĊ sklepioną z murami prostymi i sklepieniem koáowym, przy czym wysokoĞü murów prostych ustalono na 2 m, a wartoĞci promieni
áuków sklepienia i wysokoĞci strzaáki sklepienia przyjĊto na podstawie normy [7], w zaleĪnoĞci od wartoĞci wskaĨnika zwiĊzáoĞci skaá. WartoĞci parametrów sprĊĪystych betonu obudowy przyjĊto wg normy (PN-B-03264:2002), a wartoĞci wspóáczynnika podatnoĞci podáoĪa
wg Winklera — wg wzoru wynikającego z rozwaĪenia ukáadu páaskiego sprĊĪystej tarczy
z otworem [por. 4]
Cp =

Eg

^1 + vgh rw

(1)

gdzie:
Eg — wspóáczynnik sprĊĪystoĞci górotworu, MPa,
vg — liczba Poissona górotworu otaczającego wyrobisko,
rw — promieĔ wyrobiska w wyáomie, m.
WartoĞci wspóáczynnika sprĊĪystoĞci materiaáu wahaczy okreĞlono wg wzoru, wynikającego z normy [6]
Ewah = C p lwah

(2)

gdzie:
Ewah — wspóáczynnik sprĊĪystoĞci wzdáuĪnej materiaáu wahaczy, MPa,
Cp — wspóáczynnik podatnoĞci podáoĪa, MN/m3,
lwah — dáugoĞü wahacza, m.
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Obliczenia przeprowadzono na 135 modelach obliczeniowych powstaáych z kombinacji
nastĊpujących wartoĞci:
— wysokoĞü murów prostych: 2 m,
— szerokoĞü wyrobiska: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m oraz 5,5 m,
— gruboĞü obudowy: 15 cm, 30 cm, 45 cm,
— klasa betonu: C12/15, C16/20, C20/25,
— wskaĨnik zwiĊzáoĞci skaá: f = 1,5; f = 3,0 oraz f = 5,0.
WartoĞci obciąĪeĔ obliczono zgodnie z normą [6] wg wzorów dla modelu III (Cymbariewicza). WartoĞci siá wewnĊtrznych obliczono z wykorzystaniem programu Robot Millennium, przyjmując odlegáoĞü miĊdzy wahaczami ok. 0,5 m oraz ich dáugoĞü 0,5 m. Proﬁl obudowy zdeﬁniowano jako belkĊ o wymiarach b×h, gdzie b = 100 cm, natomiast h to gruboĞü
obudowy. PrĊty wahaczy zamodelowano jako sáupy o wymiarach b×h, gdzie b = 100 cm, zaĞ
h jest równe odlegáoĞci miĊdzy wahaczami (rys. 2). CiĊĪar objĊtoĞciowy wahaczy pominiĊto
oraz zaáoĪono, Īe pracują wyáącznie na Ğciskanie.

Rys. 2. Proﬁle prĊtów obudowy i wahaczy (przykáad)

ObciąĪenia zostaáy zadane jako:
— ciĊĪar wáasny obudowy,
— ciĞnienie statyczne pionowe — obciąĪenie jednorodne rzutowane (rys. 3),
— ciĞnienie statyczne dziaáające na ociosy — jako obciąĪenie trapezowe rzutowane
(rys. 4).
Przykáadowe wykresy momentów zginających, siá podáuĪnych oraz siá poprzecznych,
uzyskane z obliczeĔ, przedstawiono na rysunkach 5, 6 i 7.
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Rys. 3. ObciąĪenie pionowe (przykáad)

Rys. 4. ObciąĪenie poziome (przykáad)

Rys. 5. Wykres momentów zginających (przykáad)
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Rys. 6. Wykres siá podáuĪnych (przykáad)

Rys. 7. Wykres siá poprzecznych (przykáad)

W oparciu o uzyskane wyniki wykonano nomogramy, korzystając z funkcji regresji
kwadratowej. Przykáad nomogramu do wyznaczania wartoĞci maksymalnych momentów
zginających przedstawiono na rysunku 8.

4. Podsumowanie
Celem badaĔ byáo wyznaczenie wartoĞci siá wewnĊtrznych w obudowie sklepionej
betonowej z uwzglĊdnieniem parametrów geotechnicznych skaá za pomocą obliczeĔ przeprowadzonych w programie Robot Millennium oraz, na podstawie otrzymanych wyników,
opracowanie nomogramów pozwalających na wyznaczenie wartoĞci siá wewnĊtrznych.
Obliczenia przeprowadzono dla 135 modeli powstaáych z kombinacji:
— staáej wysokoĞci murów prostych równej 2 m,
— piĊciu szerokoĞci wyrobiska: 2 m, 3 m, 4 m, 5 m oraz 5,5 m,
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Rys. 8. Przykáad nomogramu do wyznaczania
maksymalnej wartoĞci momentu zginającego w obudowie sklepionej

— trzech gruboĞci obudowy: 15, 30 i 45 cm,
— trzech wskaĨników zwiĊzáoĞci skaá: f = 1,5; 3,0; 5,0,
— trzech klas betonu: C12/15, C16/20, C20/25.
Otrzymane wyniki pozwoliáy stwierdziü, iĪ klasa betonu nie wpáywa znacząco na wartoĞü momentów zginających oraz odpowiadających im siá. Stąd wyniki uĞredniono z trzech
klas betonu i z takich danych opracowano nomogramy. Dla zaleĪnoĞci wartoĞci momentów
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zginających i siá podáuĪnych od szerokoĞci wyrobiska dobrano krzywą regresyjną o równaniu kwadratowym i wspóáczynniku determinacji R2 okreĞlonym za pomocą programu Microsoft Excel.
W wyniku obliczeĔ stwierdzono, Īe:
— dla momentów maksymalnych wspóáczynnik determinacji R2 dla otrzymanych zaleĪnoĞci przyjmuje wartoĞci od 0,999 do 0,995, co oznacza bardzo wysoki stopieĔ korelacji
wyników, a zaleĪnoĞü wartoĞci momentów maksymalnych od szerokoĞci wyrobiska
przyjmuje ksztaát bardzo zbliĪony do funkcji kwadratowej,
— dla momentów minimalnych wspóáczynnik determinacji R2 przyjmuje wartoĞci od
0,999 do 0,992 (oprócz przypadku dla wskaĨnika zwiĊzáoĞci f = 1,5 oraz d = 15 cm,
gdzie R2 jest równe 0,975), zatem w wiĊkszoĞci przypadków ksztaát wykresu prawidáowo przedstawia zaleĪnoĞü wartoĞci minimalnych momentów zginających od szerokoĞci
wyrobiska,
— dla siá podáuĪnych odpowiadających maksymalnym momentom zginającym wartoĞci
wspóáczynnika determinacji R2 zawierają siĊ w przedziale od 1 do 0,946,
— dla siá podáuĪnych odpowiadających minimalnym momentom zginającym wartoĞci
wspóáczynnika determinacji R2 zawierają siĊ przedziale od 1 do 0,997 — wystĊpuje
zatem bardzo wysoki stopieĔ korelacji wyników,
— wartoĞci maksymalnych momentów zginających dla d = 45 cm i f = 5,0 są bardzo zbliĪone do wartoĞci momentów dla d = 30 cm i f = 3,0,
— wartoĞci siá podáuĪnych odpowiadających maksymalnym momentom zginającym dla
wskaĨnika zwiĊzáoĞci f = 5,0 dla wszystkich trzech gruboĞci są bardzo zbliĪone, oznacza to, Īe przy wysokim wskaĨniku zwiĊzáoĞci gruboĞü obudowy praktycznie nie ma
wpáywu na wartoĞü tych siá,
— najwyĪszą wartoĞü wspóáczynnika R2 posiadają zaleĪnoĞci (zarówno dla momentów jak
i odpowiadających siá podáuĪnych) dla gruboĞci d = 45 cm,
— ze wzrostem szerokoĞci wyrobiska wzrasta wartoĞü momentów zginających oraz odpowiadających siá podáuĪnych,
— momenty zginające osiągają najwyĪsze wartoĞci dla najgrubszej obudowy oraz najmniejszego wskaĨnika zwiĊzáoĞci,
— odpowiadające siáy podáuĪne osiągają najwiĊksze wartoĞci dla najcieĔszej obudowy
oraz najmniejszego wskaĨnika zwiĊzáoĞci.
Rezultatem przeprowadzonych obliczeĔ są nastĊpujące nomogramy:
— nomogram do wyznaczenia wartoĞci maksymalnych momentów zginających,
— nomogram do wyznaczenia wartoĞci minimalnych momentów zginających,
— nomogram do wyznaczenia wartoĞci siá podáuĪnych odpowiadających maksymalnym
momentom zginającym,
— nomogram do wyznaczenia wartoĞci siá podáuĪnych odpowiadających minimalnym momentom zginającym.
Nie przeprowadzono analizy siá poprzecznych ze wzglĊdu na ich pomijalnoĞü w procesie projektowania.
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Uzyskane nomogramy mogą uáatwiü projektowanie obudów sklepionych, poprzez
umoĪliwienie odczytania dziaáających momentów zginających i odpowiadających im siá podáuĪnych w zaleĪnoĞci od zadanej szerokoĞci wyrobiska i wskaĨnika zwiĊzáoĞci górotworu.
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