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V každom potrubnom systéme dochádza počas prevádzky k časovo 

premenlivému zaťažovaniu,  

napr. odstavenie/uvedenie systému do prevádzky, tlakové rázy, trenie, odpruženie, 

a pod. 

 

Dlhodobé zaťažovanie môže viesť k únavovému poškodeniu materiálu a 

následne k poruche v najslabšom (kritickom) mieste. 

 

Nedostatočné určenie príčiny poškodenia  

môže spôsobiť vážne problémy.  

Potrubia sú tepny  

spájajúce všetky technologické objekty plynárenskej sústavy   



Bezpečnosť plynárenských potrubí  

závisí od mechanických vibrácií 

Odbočka - ako zdroj 

tlakových oscilácií 
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Statická stabilita: 
 

- hmotnosť potrubia a príslušenstva,  

- tlak média v potrubí,  

 

 

Dynamická stabilita: 
 

 - prúdenie média, 

 - pulzácie, pumpáž, rezonancie, a pod., 

 - uloženie potrubia. 



 

Pozornosť treba venovať: 

  - identifikácii zdrojov kmitania, 

  - prípustnosti kmitania z hľadiska rizika únavového lomu. 

Mechanické kmitanie je sprevádzané hlukom.  

 

Striedavé zaťažovanie má v prevádzke často náhodný charakter a môže viesť k vzniku 

únavového poškodenia (praskline, lomu), ktorý patrí medzi najčastejšie príčiny 

závažných prevádzkových havárií konštrukcií. 

Jednotlivé časti sú namáhané premenlivou amplitúdou napätia. 

 



Zdroje vibrácií 

 - mechanické, 

 - akustické, 

 - kombinácie týchto dvoch zdrojov 

Mechanické zdroje kmitania 

- prevádzka turbokompresora (nevyváženosť rotora, nesprávna súosovosť rotorov 

pohonu a turbokompresora,  turbulencie prúdenia, nevhodný pracovný režim, ... ), 

ventily, kolená, T-tvarovky ...  

 

Akustické zdroje kmitania 

-„slepé“ odbočky tvorené T – tvarovkami s rôznym polomerom zaoblenia hrán 

a následnou dĺžkou priameho úseku potrubia.  

Tento druh samobudeného kmitania sa v niektorých potrubných systémoch 

vyskytuje a jeho fyzikálnou podstatou je vznik stojatej vlny v slepej odbočke 

potrubia. 



Modálna analýza 

- zistenie vlastných frekvencií potrubného dvora 

 

- výsledky verifikované priamym meraním mechanického kmitania  

na vybraných miestach potrubného dvora, pre výber miesta snímačov 



Prevádzkové tvary kmitov 

Metóda umožňuje vizualizáciu pohybu potrubia 

Dynamické meranie: 

Komplexnosť tohto problému je možné ukázať cez prevádzkové 

tvary kmitov potrubného dvora, kde je kmitanie v jednotlivých 

meraných bodoch vektorovo prepojené. 



Prípustné výchylky kmitania 

Prípustné hodnoty výchyliek predstavujú hraničné hodnoty kmitania,  

ktoré by v prípade dlhodobého výskytu viedlo k iniciácii únavových trhlín 

a následnému lomu v miestach zvarov T – tvaroviek. 

  

Skalárne meranie kmitania nepredstavuje úplný obraz namáhania T – 

tvaroviek.  

 



Praktické príklady 

 

v   EUSTREAM-e  



KS 01 – potrubný 

dvor R5 _ R6 

TU 01 Ruská 

KS 01 – HPS Budince 

 

Lakšárska N.V 

RU 02 Vysoká p M: - Objekt A  

RU 02 Vysoká p. M. - Objekt D 

TU 26 – Slovenské 

Ďarmoty 



KS 01 - potrubný dvor T 31 MW R5 _ R6 

Na potrubnom dvore je nainštalované zariadenie Vibrocontrol 6000.  

Medzi bezpečnosťou prevádzky a mohutnosťou mechanického kmitania 

existuje úzka súvislosť. 



KS 01 HPS Budince 



Trend vibrácií hotbypass 

Záznam z priebehu vibrácií na potrubiach 

Spektrum hotbypass 
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RU 03 Lakšárska Nová Ves 

technologická schéma 

On-line monitorovanie od roku 2016 



RU 03 Lakšárska Nová Ves 
Príklad z dňa: 7.4.2021 

 

-zatváranie regulátora RY 01 zo 100% na 0% 

-prietok iba cez GU 6.10 (DN700) 

-postupný nárast vibrácií pri GU 6.10 

-v čase 13:29 max. vibrácie - 13,33 mm/s 



Nestratiť stabilitu 

Prekročenie stability vedie k porušeniu konštrukcie – celistvosti objektu 

 

- strata statickej rovnováhy, 

- strata stability tvaru konštrukcie, 

- únavové porušenie, cyklickým namáhaním, 

- lokálne porušenie materiálu (trhliny), 

- otrasy na potrubí majú vplyv aj na ostatné jeho prvky. 
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Predikcia zvyškovej životnosti konštrukcií 

- v kompresorových staniciach dochádza často k pulzáciám, 

- v líniovej časti nárazy pri otváraní/zatváraní armatúr,  

čo môže mať za následok zníženie bezpečnosti i životnosti potrubia. 

Za hlavnú príčinu pulzácií potrubného dvora možno považovať  

- nestacionárny prietok média,  

- nepriaznivé rozloženie prietokov v potrubnej sieti a s tým spojený  

- nárast hydraulických odporov a  

- presun prevádzkového bodu strojov k hranici dynamickej stability. 

Chvenie potrubia s nízkou frekvenciou (rádovo niekoľko jednotiek Hertzov) sa 

prejavuje aj chvením ventilov a intenzívnejšie chvenie, po dobu dlhšiu ako je 

15 minút, sa môže prejaviť poškodením armatúr potrubného dvora. 

V každom potrubnom systéme dochádza počas prevádzky k časovo 

premenlivému zaťažovaniu, ktoré pri dlhodobom používaní potrubia bez 

merania a monitorovania a v prípade potreby aj výmeny kritických úsekov 

zariadenia, môže viesť k únavovému poškodeniu materiálu a po vyčerpaní 

životnosti k poruche v kritickom mieste. 
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Preventívne opatrenia nestačí vykonávať meraním  

len jedného parametra, 

ale treba integrovať viacej metód na kontrolu  

stability, tesností a bezpečnosti. 

 

Ak sa výsledky merania spoja s riadením,  

nemôžu nás prekvapiť neočakávané udalosti 

Hlavná zásada prevencie 
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Ďakujem za pozornosť 
Ďakujem za pozornosť 


