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EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH METOD TŁUMIENIA DRGAŃ  
INSTALACJI TRANSPORTU CIĄGŁEGO CIECZY, 
WYWOŁANYCH UDERZENIEM HYDRAULICZNYM 

 
Uderzenie hydrauliczne jest jednym z obciążeń wyjątkowych instalacji transportu rurociągowego. Zjawisko polega na 

gwałtownej zmianie ciśnienia w przewodzie, które pojawia się np. wskutek szybkiego zamknięcia lub otwarcia zaworu, awarii 
pomp lub nagłego wyłączenia energii elektrycznej. W pracy przedstawiono metody ochrony przed uderzeniem hydraulicznym, 
zaprezentowano przykłady urządzeń, porównano efektywności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicznym. 
Zaproponowano modyfikację metody oceny efektywności przedstawionych wcześniej przez autorów.  

 

WSTĘP 

Transport rurociągowy jest jedną z najczęściej wykorzystywa-
nych metod przesyłania cieczy (wody, ścieków, ropy naftowej i jej 
produktów) i zawiesin (np. produktów odpadowych kopalni węgla, 
miedzi). Ważnym jego elementem są mosty rurociągowe. Spotyka-
nymi rozwiązaniami są: konstrukcje samonośne, mosty wiszące, 
rurociągi zamocowane do konstrukcji wsporczej lub bezpośrednio 
do istniejącego mostu. Przykłady przedstawiono na rys. 1. Awaria 
rurociągowych systemów transportowych może spowodować po-
ważne skutki w postaci odcięcia zaopatrzenia w wodę dużych sku-
pisk ludności czy ośrodków przemysłowych, może być również 
powodem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Badania 
mające na celu określenie możliwych sytuacji i mechanizmów 
zniszczenia mostów są obecnie prowadzone w wielu ośrodkach 
badawczych. 

Mosty rurociągowe są szczególnie narażone na obciążenia wy-
jątkowe: porywy wiatru, trzęsienia ziemi, oblodzenie. W artykule 
zwrócono uwagę na dodatkowe obciążenie wywołane uderzeniem 
hydraulicznym. Porównano efektywności wybranych metod tłumie-
nia drgań wywołanych uderzeniem. Artykuł stanowi kontynuację 
zagadnień zawartych w pracach [4] i [5], w których umieszczono 
przegląd aktualnie stosowanych metod zabezpieczenia rurociągów 
przed drganiami wywołanymi uderzeniem hydraulicznym, zwrócono 
uwagę na właściwości dynamiczne mostów rurociągowych.  

1. UDERZENIE HYDRAULICZNE PRZYKŁADEM 
OBCIĄŻENIA WYJĄTKOWEGO  

Mosty rurociągowe, zwłaszcza konstrukcje mostów wiszących 
[6], są ustrojami o małej sztywności poprzecznej, wrażliwymi na 
obciążenia dynamiczne. Źródłem obciążeń dynamicznych mogą być 
oddziaływania atmosferyczne, trzęsienie ziemi, oddziaływanie kon-
strukcji wsporczej lub drgania mostu, do którego rurociąg jest za-
mocowany, uderzenie hydrauliczne. W przypadku transportu zawie-
sin istotny wpływ ma bezwładność transportowanego medium [6]. 
Nośność i charakterystyki dynamiczne (częstość drgań własnych 
mostu) mogą ulec zmianie podczas eksploatacji mostu wskutek 
awarii elementów konstrukcji wsporczej lub korozji przęsła [7]. 
Zmiana częstości własnych może spowodować wystąpienie rezo-

nansu konstrukcji mostowej na co zwrócono uwagę w pracy [5]. 
Dokładna analiza właściwości dynamicznych mostu jest jednym z 
podstawowych elementów projektowania tego typu konstrukcji. 

 

 
Rys.1. Przykłady konstrukcji mostów rurociągowych: a) most wiszą-
cy nad rzeką Tazlina, Alaska [1], b) konstrukcja samonośna, ruro-
ciąg Trans-Alaska Pipeline [2], c) przewody zamocowane do kon-
strukcji wsporczej, most nad ul. Radzymińską w Warszawie, [3]  
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Uderzenie hydrauliczne jest przykładem obciążenia wyjątko-
wego. Wskutek nagłego otwarcia/zamknięcia zaworu, uruchomienia 
lub zatrzymania pomp, awarii zaworów bezpieczeństwa, energia 
kinetyczna gwałtownie zatrzymanej lub uwolnionej cieczy ulega 
zamianie na energię ściśliwości cieczy i sprężystości ścianek prze-
wodu. Powstaje fala ciśnienia charakteryzująca się dużymi zmiana-
mi ciśnienia [9, 10], które  stanowi dodatkowe obciążenie rurociągu. 
W poziomym przewodzie DN 200 mm i długości 500 m transportu-
jącym wodę z prędkością 3 m/s w temperaturze otoczenia, w wyniku 
szybkiego zamknięcia zaworów, ciśnienie może wzrosnąć od 6 bar 
do 40 bar a siła działająca na klapę zaworu do 125 kN [11].  

Tak duże obciążenie może być powodem uszkodzeń rurociągu 
czy połączeń pomiędzy jego elementami, pomp, zaworów, zainsta-
lowanej aparatury pomiarowej, a także niekorzystnych wibracji 
przewodu i hałasu. W wyniku uderzenia hydraulicznego ciśnienie 
cieczy w przewodzie może również spaść do wartości mniejszej niż 
wartość ciśnienia atmosferycznego i doprowadzić do kawitacji lub 
wgnieceń powierzchni przewodu. Przykłady zniszczeń rurociągu 
wywołanych uderzeniem hydraulicznym przedstawiono w pracach 
[4, 5, 10]. 

2. ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGU PRZED UDERZENIEM 
HYDRAULICZNYM  

Najprostszą metodą ochrony rurociągu przed skutkami uderze-
nia hydraulicznego na niedopuszczeniu do jego powstania poprzez 
prawidłową eksploatację urządzeń [9]. Uderzenie hydrauliczne nie 
będzie miało miejsca, gdy czas zamykania/otwierania jest dłuższy 
od okresu fali uderzenia hydraulicznego. Należy więc stosować 
odpowiednio długi czas zamykania/otwierania zaworu. Stosuje się 
różne metody spowolnienia napełniania sieci, np. poprzez użycie 
pomp o dużej bezwładności wirnika, napowietrzanie strumienia 
płynącej cieczy zwiększające jej ściśliwość, zastosowanie falowni-
ków zmniejszających obroty. 

W przypadku, gdy uderzenie hydrauliczne może pojawić się w 
sposób w sposób nieprzewidziany, np. spowodowane awarią pom-
py, do przewodu montowane są dodatkowe zewnętrzne urządzenia 
zabezpieczające. W tej grupie znajdują się urządzenia, które powo-
dują wydłużenie czasu manewrowania zaworem poprzez spowol-

nienie ruchu klapy, np. wskutek wtłaczania gazu o regulowanym 
ciśnieniu (rys. 2a) [12], oporu lepko-sprężystego tłumika zamoco-
wanego do klapy (rys. 2b) [13], układu hamulcowego, w których siła 
nacisku klocków zależy od ciśnienia cieczy w przewodzie (rys. 2c) 
[11]. Zagadnienia wpływu charakterystyki zamykania zaworu na 
przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego omówiono w [14]. 

Drugą grupę metod zabezpieczenia stanowią metody łagodze-
nia skutków uderzenia hydraulicznego. Stosuje się wysokociśnie-
niowe (rys.2e) lub niskociśnieniowe zawory bezpieczeństwa [9] oraz 
zewnętrzne urządzenia, w których następuje rozpraszanie przyrostu 
energii cieczy wywołanego uderzeniem hydraulicznym: zbiorniki 
wodno-gazowe (rys.2f), wbudowane segmenty rur i dodatkowe 
boczniki wykonane z materiału o podatności większej od podatności 
materiału rurociągu, np. z polietylenu (rys. 2d) [15,16]. W tym przy-
padku efekt tłumienia jest pogłębiony różnicą pomiędzy częstością 
drgań własnych materiału, z którego wykonano urządzenie tłumiące 
i częstością drgań fali uderzenie hydraulicznego. Sztywność prze-
wodu polietylenowego i skuteczność tłumienia, zależy od częstości 
fali uderzenia hydraulicznego (prędkości odkształcenia) [17].  

Tłumienie nadmiernych drgań rurociągu zapewniają również 
elastyczne podpory. Prawidłowo zaprojektowane podpory są istotne 
zwłaszcza w przypadku przewodów zamocowanych do konstrukcji 
wsporczej lub do istniejących mostów (rys. 1b, c). Zastosowanie 
odpowiednio zaprojektowanych elastycznych podpór może zmniej-
szyć wartości naprężeń wywołanych obciążeniem dynamicznym 
nawet o 40%  [18].  

Innym rozwiązaniem są dynamiczne eliminatory drgań, wyko-
rzystane np. w rurociągach na Alasce, rys.1b, 4 [19, 20]. Koniecz-
ność zapewnienia swobodnego przejścia zwierząt i niekorzystne 
warunki gruntowe spowodowały, że rurociąg poprowadzono na 
podporach w postaci estakady (rys. 1b). Do redukcji drgań wykorzy-
stano eliminatory dynamiczne (rys. 4a) i tłumiki uderzeniowe 
(rys. 4b).  

Należy wspomnieć, że wszystkie omawiane powyżej rozwiąza-
nia urządzeń tłumiących są układami pasywnymi, nie wymagają 
dodatkowych źródeł energii. 

 
 

Rys. 2.   Urządzenia zabezpieczające przed skutkami uderzenia hydraulicznego: a) zawór zwrotny z poduszką gazową opóźniającą pręd-
kość zamykania [12], b) zawór z lepko-sprężystym regulatorem prędkości zamykania klapy [13], c) zawór z mechanizmem regulacji pręd-
kości zamykania klapy sterowanym ciśnieniem cieczy [11], d) instalacja z bocznikiem polietylenowym [15, 16], e) zawór bezpieczeństwa 
[9], f) zbiornik wodno-powietrzny [9].   
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3. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH METOD TŁUMIENIA 
DRGAŃ WYWOŁANYCH UDERZENIEM 
HYDRAULICZNYM  

Efektywność tłumienia drgań wywołanych uderzeniem hydrau-
licznym oceniono na podstawie porównania parametrów fali ciśnie-
nia wywołanego uderzeniem hydraulicznym, w urządzeniu zabez-
pieczonym i niezabezpieczonym. Odpowiednie wykresy zestawiono 
na rys. 3. Przedstawione tutaj metody oceny efektywności tłumików 
stanowią rozwinięcie propozycji zawartych w pracy [4]. 

Przy ocenie efektywności urządzenia tłumiącego wzięto pod 
uwagę: zmniejszenie amplitudy fali ciśnienia wywołanej uderzeniem, 
zmianę średniej wartości ciśnienia, najmniejszą i największą warto-
ści ciśnienia w przewodzie tłumionym. Do oceny efektywności przy-
jęto następujące definicje: 
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gdzie: A – redukcja amplitudy fali uderzenia hydraulicznego,  - 
względna zmiana ciśnienia średniego, ptmin , ptmax – najmniejsza 
i największa wartości ciśnienia w warunkach uderzenia hydraulicz-
nego, Ant , At – amplitudy fali nietłumionej i tłumionej, pst - średnia 
wartość ciśnienia przepływu stacjonarnego, pt - średnia wartość 
ciśnienia fali tłumionej. Zaproponowane parametry (1) są różne od 
przyjętych pierwotnie w pracy [4]. Umożliwiają ocenę efektywności 
urządzeń zarówno w przypadku zachowania ruchu falowego cieczy  
jak i jego wygaszenia. Do oceny wprowadzono minimalną i maksy-
malną wartość ciśnienia. Ze względu na możliwość powstania kawi-
tacji lub kolapsu, dolna wartość ciśnienia powinna być większa od 
zera. Podciśnienie nie powinno pojawić się przewodzie rurociągu.  

Efektywności wybranych urządzeń określono procentowo 
i zestawiono w Tablicy 1. Analiza dotyczy przedziału czasu, w któ-
rym występuje uderzenie hydrauliczne. Jednostki amplitud i ciśnie-
nia zachowano takie jak na wykresach rys.3. 

Analiza wykresów wskazuje na wysoką efektywność urządze-
nia przedstawionego na rys. 2b (wykres 3a), następuje wygaszenie 
już pierwszej fali uderzenia hydraulicznego, zanika ruch harmonicz-
ny. Występuje tylko nieznaczny spadek ciśnienia średniego. Autorzy 
porównali efektywność zaworu regulowanego do zwykłego zaworu 

klapowego.  
 

Tab. 1. Porównanie efektywności wybranych metod ochrony  
przed skutkami uderzenia hydraulicznego (opis w tekście) 

Oznaczenie 
wg rys.3 

Ant 

[MPa] 

At 

[MPa] 






 
ptmax 

MPa 

ptmin 

[MPa] 

1 2 3 4 5 6 7 

a 0,78 - 100 37 0,42 0.36 

b 2,25 0,9 60 1,5 7,7 5,9 

c,d  5m/s 1,08 - 100 84 1,01 1,01 

c,d  3m/s 0,61 - 100 73 0,99 0,99 

c,d  1m/s 0,155 0,145 6,4 1,2 1,0 0,71 
 

W przypadku zaworu na rys. 2c (wykresy 3c i d), możliwa jest 
adaptacja urządzenia do zmian ciśnienia, jak również ustawienie 
dopuszczalnego poziomu ciśnienia wyjściowego, wobec czego 
przyjęta powyżej definicja efektywności nie jest miarodajna. Zapisa-
ny wynik dotyczy konkretnego przykładu przedstawionego na wy-
kresie. Autorzy pracy [11] nie podają informacji dotyczących opty-
malnej wartości ciśnienia i zalecanych warunków eksploatacji. 
Przedstawione wyniki wskazują na wysoką efektywność, tylko przy 
wyższych prędkościach cieczy. Możliwość wystąpienia podciśnienia 
w początkowym etapie tłumienia oraz wkrótce po wytłumieniu fali, 
jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Polietylenowe boczniki na rys. 2d (wykres 3b), wykazują rów-
nież wysoką efektywność tłumienia, ich zaletą jest niewielka zmiana 
wartości ciśnienia średniego. Wadą są duże rozmiary urządzenia. 

Wybór urządzenia jest związany ze specyfiką obiektu mosto-
wego: średnicą przewodu, dopuszczalnym ciśnieniem czy rodzajem 
transportowanego medium. W przypadku zaworów mogą wystąpić 
ograniczenia np. średnicy, maksymalnego ciśnienia. Takich ograni-
czeń praktycznie nie ma rozwiązanie polietylenowego bocznika. 

Wykres na rys. 4 obrazuje efektywność tłumienia drgań prze-
wodu rurociągu Trans-Alaska [19, 20], w którym wykorzystano 
dynamiczne eliminatory drgań i tłumiki uderzeniowe. Mogą one 
stanowić zabezpieczenie zarówno przed drganiami spowodowanymi 
uderzeniem hydraulicznym, jak również innymi rodzajami wzbu-

Rys. 3. Porównanie efektywności tłumików uderzenia hydraulicznego: a) zawór klapowy z tłumkiem lepko-sprężystym (rys. 2b) [13],  
b) bocznik polietylenowy (przewód stalowy, długość 40 m, średnica 2’’, wydatek 50  l /s (rys. 2d) [15, 16], c), d) zawór z hamulcem tarczo-
wym sterowanym ciśnieniem cieczy (rys. 3c) [11] 
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dzeń. Efektywność dynamicznego eliminatora drgań określono wg 
kryteriów (1) przyjmując jako parametry oceny amplitudy prze-
mieszczenia oraz minimalną wtmin  i maksymalną wtmax  wartości 
przemieszczenia:  

A = 78,6% ,     = 0,2% ,    wtmin = -0,05 cm ,   wtmax = 0,05 cm. 

 .  
Rys. 4. Zastosowanie tłumików dynamicznych, Alaska, USA: 
a) eliminator dynamiczny oraz wykres drgań bez eliminatora 
i z zamocowanym eliminatorem [19] b) tłumik uderzeniowy [20] 

PODSUMOWANIE 

Uderzenie hydrauliczne może pojawić się podczas eksploatacji 
nawet prawidłowo użytkowanej instalacji, np. wskutek awarii pomp 
czy wyłączenia energii elektrycznej. Skutkiem uderzenia jest gwał-
towny wzrost ciśnienia, ale również podciśnienie, które mogą spo-
wodować uszkodzenie rurociągu lub jego konstrukcji wsporczej. 
Obydwa przypadki powinny być brane pod uwagę przy wyborze 
rodzaju zabezpieczenia instalacji. Wykonane porównanie efektyw-
ności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicz-
nym wskazuje na związek efektywności tłumienia od parametrów 
przepływu, głównie ciśnienia przepływu. Zaproponowano modyfika-
cję, przedstawionej wcześniej przez autorów, metody oceny efek-
tywności urządzeń tłumiących. Metoda może być wykorzystana do 
oceny efektywności ochrony przed skutkami uderzenia hydraulicz-
nego jak również innych rodzajów wzbudzeń drgań mechanicznych. 
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The efficiency of the selected methods of absorbing   
of vibration caused by water hammer,  

in continuous hydraulic transportation systems 

Hydraulic impact, a sudden change of the pressure in the 
pipe conveying fluid, occurs due to rapid valve closure, pump 
failure, etc. It can cause severe damage of the installations 
components. Comparison of the effectiveness of the protec-
tion against hydraulic impact selected systems is shown. The 
new method of the effectiveness assessment is presented. 
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