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Streszczenie  

W artykule przedstawiono główny cel badań poligonowych, którym było 
uzyskanie widma odkształceń kierunkowych gazociągu pod wpływem drgań 
komunikacyjnych. Scharakteryzowano wybrany do badań gazociąg oraz miejsce 
badań poligonowych. Dokonano opisu metody i aparatury zastosowanej w eks-
perymencie. Przeprowadzono analizę sygnałów odkształceń rurociągu spowo-
dowanych oddziaływaniem poruszających się w jego sąsiedztwie pojazdów sa-
mochodowych. Wyznaczono widma sygnałów odkształceń za pomocą FFT 
w celu ustalenia składowych harmonicznych w sygnale. W celu oceny stopnia 
niestacjonarności zjawiska wykonano krótkoczasową transformację Fouriera 
STFT.  

Wprowadzenie  

Brak pełnego rozpoznania mechanizmu wzajemnego oddziaływania pomię-
dzy gazociągiem i odkształcalnym gruntem w obecności wstrząsów i drgań pa-
rasejsmicznych, jest przyczyną braku ustalonych metod obliczeń rurociągów 
budowanych w ww. warunkach. W ramach realizacji badań stanu naprężeń 
w gazociągach eksploatowanych  na terenach niestabilnych [1, 2], zarejestrowa-
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no charakterystykę obciążonego deformującym się podłożem gazociągu i rów-
nocześnie poddanego wstrząsom komunikacyjnym. Pomiary wykonano na gazocią-
gu zbudowanym na terenach górniczych kopalni KWK JAS-MOS. Obszar ten zali-
cza się do drugiej kategorii górniczej o wartości odkształceń terenu ε ≤ 3 mm/m, 
nachylenie terenu T ≤ 5 mm/m, R ≤ 12 km). Tworząca się nad kopalnią charak-
terystyczna niecka obniżeniowa powoduje przemieszczanie się okalającego ga-
zociąg gruntu. Konsekwencją ruchów podłoża jest generowanie w przekroju 
rury dodatkowej składowej statycznej, której towarzyszą drgania parasejsmiczne 
o różnej proweniencji. Najczęściej występującymi impulsami o charakterze dy-
namicznym są wstrząsy pochodzenia górniczego oraz drgania komunikacyjne. 
Ich wpływ na konstrukcję rurociągu badano z udziałem odstrzałów pochodzą-
cych z kopalni odkrywkowych [3, 4]. W badaniach tych nie uwzględniano jed-
nak „napięcia” rur powodowanego obciążeniem statycznym. Powstające w wy-
niku ruchów podłoża siły tarcia w istotny sposób zaburzają sumaryczny bilans 
obciążeń gazociągu. Nieregularne i o losowym przebiegu obciążenia dynamicz-
ne mogą być przyczyną niskocyklowego zmęczenia materiału, czego skutkiem 
może być rozwój i propagacja mikropęknięć prowadzących do awarii rurociągu. 
Z drugiej strony przenoszone na grunt i rurociąg drgania pochodzące od wstrzą-
sów wpływają na zmiany wartości sił tarcia, powodując  zmienność obciążenia 
zewnętrznego konstrukcji. W Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn prze-
prowadzono badania poligonowe wpływu drgań komunikacyjnych na gazociąg 
wybudowany na terenach górniczych, należących do kopalni KWK Jastrzębie-
Moszczenica (JAS-MOS). 

1. Cel badań 

Celem przeprowadzonego eksperymentu było wyznaczenie charakterystyki 
zmian odkształceń gazociągu pod wpływem działania zewnętrznych impulsów 
dynamicznych, pochodzących od drgań przemieszczającego się nad gazociągiem 
pojazdu samochodowego. Zaplanowane badania uwzględniały quasi-statyczny 
charakter obciążenia gazociągu, powstały wskutek obniżeń terenu drugiej kate-
gorii górniczej, z jednoczesnym zadawaniem zewnętrznych wymuszeń zmien-
nych w postaci drgań komunikacyjnych. 

2. Opis badań  

2.1. Charakterystyka obiektu i miejsca badań 
 

Wzrost awaryjności sieci gazowych na terenach górniczych kopalni KWK 
JAS-MOS był bezpośrednią przyczyną podjęcia w tym rejonie badań poligono-
wych. Według danych uzyskanych z miejscowej gazowni, poziom awaryjności 
sieci gazowej w tym rejonie przewyższał średnią liczbę awarii na Górnym Ślą-
sku o ok. 30%. Dodatkowym argumentem lokalizacji planowanych badań były 
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prognozy wartości parametrów gruntu charakteryzujących teren posadowienia 
gazociągu. Uzyskane dane z pomiarów dokonanych przez kopalniane służby 
geodezyjne kwalifikowały teren wytypowany do badań do drugiej kategorii gór-
niczej w skali czteropoziomowej. Wartości odkształceń poziomych gruntu wy-
nosiły ε = 1,5 mm/m, promień krzywizny terenu R>>12 km oraz nachylenie 
terenu T = 2,5 mm/m. Maksymalne obniżenie terenu wynosiło 1107 mm. Rejon 
poligonu badawczego był poddany w przedziale ostatnich kilku lat oddziaływa-
niom wstrząsów parasejsmicznych, których przyczyny należy doszukiwać się 
w eksploatowaniu przez kopalnię tąpiących pokładów węgla kamiennego. Na 
podstawie szacunkowych wyliczeń, wartość energii zarejestrowanych wstrząsów 
górniczych wynosiła E = 5,7·105J. Wybrany do badań odcinek gazociągu usytu-
owany był prostopadle do linii osiadań tworzącej się w tym miejscu niecki. Da-
wało to gwarancję wystąpienia maksymalnych wartości sił i momentów działa-
jących na konstrukcję gazociągu. Badany gazociąg zagłębiony był 0,8 m pod 
powierzchnią gruntu, w wykopie o głębokości około 1 m. Szerokość wykopu 
przyjmowała wartości średnie ok. 0,25 m. Uwzględniając zalecenia odpowied-
nich norm budowlanych, gazociąg znajdował się bezpośrednio w obsypce z pia-
sku kwarcowego, której miąższość wahała się w granicach 0,1 m. Gazociąg 
wybudowano na podłożu piasku gliniastego, charakteryzującego się ciężarem 
właściwym γ = 1,82·10-2 MN/m3. Konstrukcja gazociągu składała się z rur sta-
lowych o średnicy φ = 50 mm, natomiast grubość ścianek rur wynosiła 3,8 mm. 
Materiał na rury to znormalizowana stal R35, dla której właściwości wytrzyma-
łościowe objęte są normą PN-80/H-74209. Minimalna wytrzymałość, równa 
gwarantowanej przez producenta rzeczywistej lub umownej granicy plastyczno-
ści stali wynosiła Re = 235 MPa, wytrzymałość na rozrywanie Rm = 345 MPa 
oraz graniczna wartość wydłużenia  A5 = 25%. Wybrany do badań odcinek ga-
zociągu wchodził w system gazowej sieci rozdzielczej, a jego długość mierzona 
na prostym odcinku, (od załomu do załomu) wynosiła ok. 30 m. Przesył gazu 
tym gazociągiem trwał około 6 lat i wskutek wystąpienia wzrostu poziomu awa-
ryjności został on wyłączony z eksploatacji. Na badanym odcinku gazociągu nie 
stwierdzono obecności urządzeń kompensujących ruchy podłoża. Pod gazocią-
giem na głębokości 795 m prowadzono eksploatację pokładów węgla kamienne-
go w systemie tzw. „na zawał”. Miąższość eksploatowanych pokładów węgla 
osiągała przedział 1,5 do 3,5 m. 
 
2.2. Opis metody i aparatury pomiarowej w badaniach dynamicznych gazociągu 
 

Metoda badania odkształceń gazociągu i gruntu polegała na wymuszaniu 
drgań na podłoże otaczające rurociąg i rejestrację uzyskanych zmian odkształceń 
gazociągu. Wymuszanie drgań było realizowane za pomocą przejazdu koparki 
w kierunku osiowym i prostopadłym do osi gazociągu. Odpowiedzi dynamiczne 
w postaci przyspieszeń drgań gruntu i gazociągu rejestrowano w jednostkach 
przyspieszenia ziemskiego w kierunkach OX, OY, OZ (rys. 1). Przyklejone na 
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gazociągu tensometry pozwoliły na zarejestrowanie wartości kierunkowych 
odkształceń εx, εy, εz, powstających w przekrojach rur. Zastosowany system po-
miarowy umożliwiał jednoczesny pomiar i rejestrację drgań generujących kie-
runkowe składowe odkształcenia. Układ pomiaru odkształceń nie wyklucza 
równoczesnego pomiaru składowych statycznych, jednakże w razie potrzeby 
mogą one być równoważone wstępnie przed rozpoczęciem pomiaru lub mogą 
być usuwane z już zarejestrowanych wyników pomiarowych Dokładny opis 
zaprojektowanego w tym celu systemu pomiarowego przedstawiono w pracy 
[6]. Schemat do pomiarów kierunkowych odkształceń gazociągu oraz przyspie-
szeń drgań gazociągu i gruntu zilustrowano na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat blokowy systemu do monitoringu dynamicznych odkształceń rurociągu 
 
 

Każdy punkt pomiarowy w badaniach dynamicznych gazociągu stanowiły 
naklejone na rurze czujniki tensometryczne MTi do pomiaru składowych od-
kształceń, oraz bezpośrednio przy nich umocowany akcelerometr aRi mierzący 
składowe przyśpieszenia kierunkowe gazociągu. Bezpośrednio nad odkrytym 
gazociągiem, na krawędzi wykopu, umiejscowiono akcelerometr aGi do pomiaru 
składowych przyspieszenia kierunkowego gruntu.  

3. Wyniki pomiarów oraz analiza zarejestrowanych sygnałów 

Analizie poddane zostały sygnały odkształceń rurociągu spowodowane od-
działywaniem poruszającego się w jego sąsiedztwie pojazdu. W wyniku pomia-
rów uzyskano w każdym z przeprowadzonych eksperymentów sygnały od-
kształceń w funkcji czasu, dla wyróżnionych (rys. 1) trzech kierunków x, y oraz 
z. Układ pomiarowy zawierał również tory pomiaru przyśpieszeń drgań rurocią-
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gu i gruntu, jednakże wartości mierzonych przyśpieszeń, ze względu na niskie 
częstotliwości drgań i małe amplitudy przemieszczeń w tego typu eksperymen-
tach, są poniżej progu mierzalności. Dla sygnałów odkształceń wyznaczono 
widma częstotliwościowe za pomocą szybkiej transformaty Fouriera FFT oraz 
krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT wykorzystując w tym celu opro-
gramowanie Matlab & Simulink [12].  

Na rys. 2a, 3a i 4a przedstawiono przebiegi przykładowych sygnałów od-
kształceń εx, εy, εz wyrażone w [‰] otrzymane dla przypadku, gdy pojazd prze-
jeżdżał prostopadle względem osi rurociągu. Odkształcenia mierzone były za 
pomocą mostków tensometrycznych współpracujących ze wzmacniaczem 
z modulacją amplitudy. Rejestracji dokonywano z częstotliwością próbkowania 
fp = 1200 Hz (z wbudowanym filtrem antyaliasingowym ograniczającym często-
tliwościowe 3-decybelowe pasmo do 150Hz) i ośmioma tysiącami próbek, co 
daje czas pojedynczej rejestracji T = 6,66(6) s.  

 
 

 
Rys. 2. a) Sygnał odkształcenia εx rurociągu w osi x, b) jego transformata Fouriera FFT oraz 

c) transformata STFT, dla przykładowego eksperymentu P1 
 

 
Oprócz eksperymentów, których przykładowe wyniki przedstawiono powy-

żej, dokonywano również pomiarów przy innych kierunkach ruchu pojazdu, 
w tym wzdłuż rurociągu, lecz wartości sygnałów odkształceń był wówczas na 
poziomie progu mierzalności. 
 

a) 

b) 

c) 
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Rys. 3. a) Sygnał odkształcenia εy rurociągu w osi y, b) jego transformata Fouriera FFT oraz 

c) transformata STFT, dla przykładowego eksperymentu P1 
 
 

 
Rys. 4. a) Sygnał odkształcenia εz rurociągu w osi z, b) jego transformata Fouriera FFT oraz 

c) transformata STFT, dla przykładowego eksperymentu P1 
 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 
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W celu ustalenia składowych harmonicznych oraz ich amplitud w sygna-
łach odkształceń wyznaczono transformaty FFT, a wybrane przedstawiono na 
rys. 2b, 3b i 4b [7]. Dla poprawy rozdzielczości częstotliwościowej uzupełniono 
sygnały próbkami o wartościach zerowych do liczby N = 65536 (2^16), co 
w efekcie pozwoliło uzyskać rozdzielczość częstotliwościową df = fp/N = 0,0183 Hz. 
Ze względu na konieczność zachowania wiernego przebiegu amplitudy sygna-
łów nie zastosowano dodatkowych okien czasowych, co w konsekwencji odpo-
wiada przyjęciu okna prostokątnego, przy czym dla czasu rejestracji  
T = 6,66(6)s szerokość listka widma okna prostokątnego wynosi 1/T = 0,1485 
Hz. Dzięki temu, interpretując widma FFT sygnałów możemy określić, które ich 
fragmenty są, bądź nie są zniekształcane przez wpływ widma okna prostokątne-
go. 

W tab. 1 zestawiono wartości maksymalne odkształceń określone na pod-
stawie przebiegów czasowych sygnałów odkształceń (rys. 2a, 3a i 4a), a w tab. 2 
zawarto zestawienie dominujących harmonicznych, ich częstotliwości fi oraz 
amplitud Ei wyrażonych w ppm (dla przykładowych eksperymentów P1 i P2).  
 
Tabela 1. Zestawienie wartości maksymalnych odkształceń 

Nr 
eksperymentu 

)(max txε  

[ppm] 

)(max tyε  

[ppm] 

)(max tzε  

[ppm] 

P1 4,4 4,3 8,6 
P2 6,1 2,9 7,4 

 
 
Tabela 2. Dominujące harmoniczne widm, ich częstotliwości fi oraz amplitudy Ei 

Nr oś f1 

[Hz] 

E1 

[ppm] 

f2 

[Hz] 

E2 

[ppm] 

f3 

[Hz] 

E3 

[ppm] 

f4 

[Hz] 

E4 

[ppm] 

”x” 0,71 0,34 1,43 0,23 2,05 0,20 2,70 0,08 

”y” 0,71 0,30 1,23 0,15 2,0 0,12 2,60 0,05 

 

P1 

”z” 0,71 0,51 1,25 0,35 1,96 0,28 2,56 0,13 

”x” 0,64 0,6 1,21 0,34 1,94 0,17 − − 

”y” 0,77 0,16 1,39 0,12 1,98 0,68 − − 

 

P2 

”z” 0,69 0,57 1,30 0,27 1,85 0,15 − − 
 

 
W tabelach zestawiono przykładowe wartości dla 2 kolejnych eksperymen-

tów P1 i P2 przemieszczania się pojazdu poprzecznie względem rurociągu, przy 
czym dalsze eksperymenty dawały zbieżne do prezentowanych wyniki. 

Porównanie otrzymanych charakterystyk widmowych FFT (rys. 2b, 3b 
i 4b), przy uwzględnieniu zestawionych na ich podstawie wyników w tab. 2, 
z czasowymi przebiegami sygnałów odkształceń (rys. 2a, 3a i 4a) potwierdza 
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poprawność przeprowadzonych analiz. Wyznaczone za pomocą transformaty 
FFT składowe harmoniczne można bowiem łatwo „odnaleźć” w czasowych 
przebiegach sygnałów odkształceń.  

W celu oceny stopnia niestacjonarności badanych zjawisk wyrażającej się 
poprzez zmianę widma w funkcji czasu, wykonano krótkoczasową transformatę 
Fouriera STFT. Skorzystano w tym celu z funkcji spectrogram pakietu Matlab 
[12] służącej do wyznaczania kwadratu modułu gęstości widmowej sygnału, 
a do wizualizacji wyników zastosowano funkcję contour. Wyniki przetwarzania 
sygnałów zaprezentowano na rys. 2c, 3c i 4c. Widać na nich wyraźny efekt 
zmiany przebiegu widm w czasie. 

Podsumowanie  

Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie charakterystyk wymusza-
jącego procesu parasejsmicznego (głównie gęstości widmowych)  w celu póź-
niejszego wykorzystania tego procesu do symulacji zjawiska zniszczenia zmę-
czeniowego materiału rurociągu na terenach eksploatacji górniczej pod wpły-
wem realnych wymuszeń zewnętrznych. Na podstawie przeprowadzonych badań 
trudno w sposób jednoznaczny określić wpływ  drgań komunikacyjnych na wy-
trzymałość naprężonych gazociągów. Dla pełniejszego scharakteryzowania pro-
blemu istnieje konieczność dokonania badań symulacyjnych pozwalających na 
szerszy zakres poziomu wymuszanych drgań i napięcia statycznego gazociągu. 
Na podstawie zamieszczonych charakterystyk widmowych można wyraźnie 
zauważyć ich niskoczęstotliwościowy charakter. Uzyskane w badaniach rze-
czywiste wartości odkształceń gazociągu mogą być wykorzystane w projekto-
waniu sieci gazowych na terenach niestabilnych. Sposób przeprowadzonej 
w pracy analizy może stanowić przykład do wnioskowania odnośnie do wpływu 
drgań pochodzących od ruchu pojazdów w procesie zmęczeniowym liniowych 
obiektów budowlanych 
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Summary 

In the paper is presented the main task of the field tests and namely the 
spectrum of directional deformations as the effect of the route traffic vibrations. 
The pipeline selected for tests and the area of the pipeline were characterised. 
The method and apparatus applied for the experiment were described. The 
analysis of signals of the pipeline deformation as the result of car vehicles 
neighberhood traffic has been analysed. The spectra  of deformation signals have 
been determined by application of FFT with the aim to establish harmonic com-
ponents in the signal. The short-time Fourier transformation STFT has been 
made  for the estimation of the phenomenon unstability grade. 
 


