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Streszczenie: Opisano przyczyny stanu awaryjnego fundamentu gazomotorowej sprężarki do wtłaczania gazu 

do podziemnego zbiornika i sposób jego wzmocnienia. 
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1. Wprowadzenie  

 Na terenach zachodniej Ukrainy znajduje się od lat 60. ubiegłego wieku kilka potężnych, 

podziemnych przechowalni gazu, zbudowanych na miejscu wyeksploatowanych złóż gazu 

wykorzystywanych w przeszłości do zaopatrywania rurociągów Daszawa-Kijów-Moskwa, 

Daszawa-Mińsk i inne. Przechowalnie te są w stanie pomieścić setki milionów metrów 

sześciennych gazu i zapewniają one łagodzenie „pików” związanych z sezonową nierówno-

miernością zużycia gazu na Ukrainie i w krajach Unii Europejskiej. W lecie, gdy zużycie gazu 

jest mniejsze – w nich gromadzi się jego nadmiar, zimą – gdy zapotrzebowanie na gaz jest 

większe – pobiera się go z podziemnych przechowalni. 

 Wyeksploatowane złoża gazu, aby przystosować je do ww. celów, muszą przejść pewną 
adaptację. Polega ona na zainstalowaniu dodatkowego sprzętu, naprawie istniejących odwier-

tów, zabezpieczeniu niezbędnej komunikacji. Głównym elementem dodatkowej, nadziemnej 

infrastruktury są stacje gazokompresorowe, wyposażone w odpowiedni sprzęt do pobierania 

gazu z systemu w lecie i wtłaczanie go do podziemnych komór składowania. 

 Główne parametry technologiczne kompresorowni to wydajność, stopień sprężenia gazu, 

maksymalne ciśnienie robocze. Prawidłowa praca sprężarek zależy od współdziałania systemu 

„maszyna (sprężarka) – fundament”, jego stanu użytkowalności, obecności wad i uszkodzeń 
powstałych w długim okresie eksploatacji. Często, z różnych powodów, dochodzi do zarysowań 
i pęknięć ciągłego masywu fundamentowego, tak że jego część może być całkowicie lub 

częściowo wyłączona ze współpracy ze sprężarką. Pozostała część fundamentu nie kompensuje 

dynamicznych składowych obciążeń od maszyny, co wpływa negatywnie na sprawność działa-

nia ww. systemu. Gwałtowny wzrost amplitudy drgań w wyniku redukcji masy roboczej funda-

mentu może powodować stan alarmowy maszyny. Taki przypadek opisano w niniejszej pracy. 

 Na jednej stacji gazokompresorowej w regionie lwowskim, w dwustopniowym fundamen-

cie pod sprężarką utworzyły się poziome zarysowania na styku części górnej i dolnej funda-

mentu (rys. 1). W rezultacie tego, dolna część fundamentu o większej masie została prawie 

wyłączona ze współpracy ze sprężarką, a górna o mniejszej masie, nie kompensowała obcią-
żenia dynamicznego. Powodowało to znacznie większe drgania tej części fundamentu i 
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negatywnie wpływało na działanie sprężarki. Dlatego stan systemu „maszyna – fundament” 

uznano za awaryjny i przerwano jego użytkowanie. 

 

Rys. 1. Widok ogólny fundamentu sprężarki 

 Celem niniejszej pracy było określenie ogólnego stanu fundamentu, pomiary amplitud 

i częstotliwości drgań charakterystycznych punktów w górnej i dolnej jego części, ustalenie 

przyczyn pęknięć i oderwania się części górnej od dolnej fundamentu oraz podanie sposobu 

wzmocnienia fundamentu dla zapewnienia normalnej pracy sprężarki, zgodnie z wymaganiami. 

2. Konstrukcja istniejącego fundamentu. Charakterystyka sprężarki 

 Fundament masywny pod sprężarką składa się z dwóch zespolonych ze sobą prostokątnych 

płyt – dolnej o wymiarach podeszwy 9,10×9,75 m i wysokości 1,25 m i górnej o wymiarach 

7,61×3,15×1,60 m – z zagłębieniami i kanałami do zamocowania sprężarki i jej utrzymania 

w czasie eksploatacji. Płyty są połączone ze sobą za pomocą prętów zbrojeniowych φ12 mm 

klasy A-II. Projektowana klasa betonu C 12,5/15. Dolne i górne powierzchnie płyt fundamen-

towych zbrojone są konstrukcyjnie spawanymi siatkami z prętów φ12 mm klasy A-II. 

 Umieszczona na fundamencie gazomotorowa sprężarka składa się z dwóch jednostek: sil-

nika z ośmioma pionowymi tłokami i cztero-tłokowej jednostopniowej sprężarki z tłokami po-

ziomymi. Główne cechy sprężarki wg specyfikacji to: ilość obrotów nominalna – 300 obr./min; 

maksymalna – 330 obr./min; minimalna – 230 obr./min. Moc silnika nominalna – 2060 kW. 

Według specyfikacji, ruchome części maszyny wykonują równomierny obrót – teoretycznie, 

całkowicie zrównoważony, bez sił bezwładności mas nierównoważonego obrotu. Jednak osiąg-

nięcie pełnej zbieżności środka ciężkości wirujących części wobec geometrycznej osi obrotu 

jest niemożliwe. Podczas pracy tych urządzeń powstają niezrównoważone promieniowe siły 

bezwładności, transmitowane do fundamentu, powodując jego pionowe i poziome drgania 

o częstotliwości drgań pokrywającej się z częstotliwością obrotową wału, o amplitudzie zależ-
nej od masy fundamentu. Masa ta jest wielkością zalecaną przez wytwórcę maszyn, w funkcji 
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wymiarów i kształtu fundamentu. Sprężarka mocowana jest do górnej płyty fundamentu na 

metalowej ramie, zamocowanej do niego za pomocą śrub kotwiących. 

3. Wyniki badania fundamentu 

 Jak już wspomniano, w czasie eksploatacji pojawiły się w płaszczyźnie styku górnej i dol-

nej płyty fundamentu (rys. 1) poziome zarysowania, widoczne na całym obwodzie styku. 

Okazało się, że zespolenie obu płyt za pomocą pionowego zbrojenia nie zapewniło ich współ-

pracy na obciążenia dynamiczne, co spowodowało niedopuszczalne drgania górnej płyty dla 

zabezpieczenia normalnej pracy sprężarki. Szerokość rozwarcia rys wynosi 0,5–0,8 mm, przy 

czym w czasie pracy sprężarki szerokość ta ulega zmianie (wzrost, spadek). Jest to przeko-

nujący dowód na oderwanie się płyty górnej od dolnej i jej niezależnej pracy na obciążenie 

dynamiczne. Badania betonu w obszarze tworzenia się rys wykazały, że ma on strukturę 
porowatą o dużej liczbie wgłębień i porów, jest niedostatecznie zagęszczony i nie odpowiada 

projektowanej klasie C12,5/15.  

Oprócz tego stwierdzono, że na dużych obszarach fundamentu, beton w okolicy rys jest 

nasycony olejem, stosowanym do smarowania węzłów sprężarki. Jak wiadomo, oleje smarowe 

stanowią agresywne środowisko w stosunku do betonu, co przy długotrwałym ich oddziały-

waniu zmniejsza jego wytrzymałość o 10–15%. W połączeniu z drganiami, istnieją korzystne 

warunki do wnikania tych olejów w pory betonu, co przyczynia się do niszczenia jego 

struktury i dalszego spadku wytrzymałości o około 25%. Szacuje się, że wytrzymałość opisy-

wanego betonu na rozciąganie spadła o około 50%, co w obecności drgań spowodowało prze-

kroczenie stanu granicznego powstawania rys. Na oderwanie się płyty górnej od dolnej 

niewątpliwy wpływ miała również niedostateczna liczba pionowych prętów zbrojeniowych, 

zespalających obie te części fundamentu. 

 Analizę stanu fundamentu i możliwości jego dalszej eksploatacji przeprowadzono na 

podstawie wyników pomiarów amplitudy drgań pionowych i poziomych w charakterystycz-

nych punktach górnej i dolnej płyty fundamentu (rys. 2). Dla porównania wykonano także 

pomiar amplitud drgań w analogicznych punktach innego fundamentu podobnych sprężarek 

(rys. 3) – bez pęknięć – znajdującego się w tym samym budynku. Drgania były mierzone czuj-

nikami o dokładności 0,001 mm z zapisem wibrogramów na papierze fotograficznym za 

pomocą oscyloskopu światłopromieniowego z powiększeniem 80× i 500× i oznaczeniem 

czasu co 0,01–0,1 sekundy. 

 Pomiary przeprowadzono przy prędkości nominalnej wału korbowego maszyny 300 obr/min. 

Prędkości ruchu papieru fotograficznego kasety oscyloskopu wynosiły 16 cm/sek. oraz 

64 cm/sek. Oscylogramy zapisów drgań fundamentu z rysami przedstawiono na rys. 2, bez 

zarysowań na rys. 3. Z ich charakteru wynika, że prawie we wszystkich punktach amplitudy 

drgań fundamentu z rysami są kilkukrotnie wyższe. Ze względu na sztywność fundamentu i jego 

właściwości dynamiczne w większości były to drgania podstawowe o pierwszej częstotliwości. 

Poniżej przedstawiono ich analizę w oparciu o pomierzone wartości, które zestawiono w tabeli. 

 Pierwsza częstotliwość drgań wymuszonych przez sprężarkę wynosi 5–6 Hz i w przybli-

żeniu pokrywa się z częstotliwością liczby obrotów wału korbowego sprężarki. Z danych 

przedstawionych w tabeli wynika, że drgania o największych amplitudach poziomych i pio-

nowych na płaszczyźnie czołowej krawędzi górnej części fundamentu (punkty 1–3) są nastę-
pujące: dla punktu 1 – poziome – 0,275 mm, pionowe – 0,096 mm; dla punktu 3 odpowiednio 

0,162 mm i 0,062 mm. W połowie górnej krawędzi w punkcie 2 amplituda drgań jest mniejsza: 

0,088 mm – drgania poziome i 0,032 mm – drgania pionowe. W punkcie 1 i 3 amplitudy 

poziomych drgań są 2,86 i 2,61 razy większe od amplitud pionowych, a ich wielkości znacznie 
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przekraczają wielkości dopuszczalne w warunkach normalnej pracy sprężarki. Dlatego wzmo-

cnienie fundamentu musi najpierw doprowadzić do zredukowania do dopuszczalnych granic 

amplitudę poziomych drgań w górnej jego części. 

Tabela 1. 

Punkt 

pomiarów 

amplitudy 

Amplituda drgań fundamentu 

z zarysowaniem 

Amplituda drgań fundamentu 

bez zarysowania 

Pionowe, mm Poziome, mm Pionowe, mm Poziome, mm 

δ 2A δ 2A δ 2A δ 2A 

1 48 0,096 22 0,275 12 0,024 13 0,026 

2 26 0,052 7 0,088 – – – – 

3 31 0,062 13 0,162 10 0,020 9 0,018 

4 11 0,022 17 0,034 9 0,018 9 0,018 

5 13 0,026 4 0,050 – – – – 

6 14 0,028 3 0,038 8 0,016 7 0,014 

7 9 0,018 6 0,075 – – – – 

8 18 0,036 18 0,036 – – – – 

 

Rys. 2. Oscylogramy pionowych (a) i poziomych (b) drgań fundamentu z zarysowaniem (awaryjnym) 
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 Maksymalna amplituda drgań górnej części fundamentu bez zarysowań (rys. 3) jest znacz-

nie mniejsza, na przykład w punkcie 1 wynosi 0,026 mm – w poziomej i 0,024 mm – w pio-

nowej części, które odpowiednio są 10,5 i 4,0 razy mniejsze niż w fundamencie z zarysowa-

niem. To porównanie jest przekonywującym dowodem, że przyczyną niedopuszczalnych 

amplitud drgań fundamentu jest obecność w nim zarysowań. 

 

Rys. 3. Oscylogramy pionowych (a) i poziomych (b) drgań fundamentu bez zarysowań 

 Amplitudy drgań górnej krawędzi dolnej części fundamentu z rysami (punkty 4–8) średnio 

stanowią 0,041 mm – poziome i 0,025 mm – pionowe, co odpowiednio jest 6,7 i 3,84 razy 

mniej niż amplitudy drgań górnej części fundamentu w pkt  1. Dla fundamentu bez rys średnia 

amplituda drgań górnej krawędzi dolnej części (pkt 4,6) stanowi 0,016 mm – poziomych 

i 0,017 mm – pionowych, zaś w górnej części (pkt  1.3) – 0,022 mm – poziome i pionowe, 

czyli różnica między amplitudami drgań dla części dolnej i górnej stanowi tylko 1,38…1,29 

razy. W porównaniu do amplitudy drgań górnych i dolnych stopni fundamentu z rysami, 

z amplitudami w fundamencie bez rys liczby te wynoszą odpowiednio do 4,0 i 10,5 razy. 

To jest przekonywującym dowodem, że przyczyną niedopuszczalnych drgań badanego funda-

mentu są znajdujące się w nim rysy. W wyniku tego, górna część działa niezależnie i jej masa 

nie zrównoważa sił bezwładności wynikających z działania sprężarki. Aby zatem zapewnić 
normalne warunki jego eksploatacji dla wzmocnienia fundamentu niezbędne jest przywróce-

nie współpracy jego części górnej i dolnej. 

 Nakładanie się różnych punktów oscylogramu drgań krawędzi górnej części fundamentu 

świadczy, że od strony koła zamachowego (pkt 3) i naprzeciwko niego (pkt 1) poziome drgania 

w tym samym momencie czasu są różnych znaków, czyli istnieje rozbieżność pomiędzy 

fazami. Oznacza to, że górna część realizuje zarówno drgania postępowe i obrotowe. Wynika 

to z powodu niedopasowania środków ciężkości mas sprężarki i górnej płyty fundamentu. 

Na wielkość drgań szczególnie wpływa koło zamachowe, znajdujące się na skraju poprzecz-

nym górnej części fundamentu (pkt 3), w znacznej odległości od jego środka ciężkości. 
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Następnym krokiem przy naprawie istniejącego stanu rzeczy będzie wycentrowanie rucho-

mych części sprężarki, szczególnie wyrównanie koła zamachowego. 

4. Obliczeniowa analiza drgań fundamentu  

 Oprócz przeprowadzonych pomiarów wykonane zostały obliczenia amplitud drgań pozio-

mych fundamentu bez zarysowań, odpowiednio do normalnych warunków pracy. Osobliwoś-
cią masywnych fundamentów maszyn jest ich wysoka sztywność, co daje powód do zaniedby-

wania w obliczeniach odkształceń fundamentów i traktowania ich jako ciał sztywnych na pod-

łożu sprężystym, którym jest w tym przypadku glina miękkoplastyczna o obliczeniowej 

wytrzymałości 0,2 MPa (współczynnik porowatości wynosi e = 0,95; wskaźnik plastyczności 

0,5 ≤ IL ≤ 0,75, moduł odkształcenia E = 9,0 MPa). 

 Źródłem drgań jest niezrównoważona siła odśrodkowa z wału korbowego z zamontowanymi 

na nim jednostkami gazokompresora, które obracają się z prędkością nominalną = 300 obr/min. 

Schemat obliczeniowy fundamentu o niezrównoważonych siłach odśrodkowych wału korbowe-

go P1 = 14,6 kN i koła zamachowego P2 = 2,4 kN pokazano na rys. 4. Jak widać, punkty przyło-

żenia odśrodkowych sił P1 i P2 (punkty 2 i 3)nie pokrywają się ze środkiem ciężkości dolnej 

płyty fundamentu(punkt 1), więc jego całkowita amplituda drgań składa się z amplitudy spręży-

stego przemieszczenia fundamentu Ax i amplitudy drgań obrotowych Aψ (kąt obrotu, rad) 

fundamentu w poziomej płaszczyźnie, w stosunku do osi pionowej przechodzącej przez środek 

ciężkości fundamentu. Całkowita amplituda drgań: 

 A = Ax + Aψ lmax  (1)  

gdzie: lmax – odległość od środka ciężkości do najbardziej oddalonego punktu na pionowej osi 

fundamentu. 

 

1 – środek ciężkości stopy fundamentu; 2 – środek ciężkości wału korbowego; 3 – środek ciężkości koła zamachowego 

Rys. 4. Schemat przykładania obciążeń dynamicznych (a) i wykresy amplitudy drgań (b) 

 Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci wykresów amplitud sprężystego przemieszcze-

nia, drgań obrotowych i ich sumy (rys. 4 b). Wynoszą one odpowiednio 0,036 i 0,024 mm 
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i odpowiadają blisko zmierzonym w tych samych punktach amplitudom poziomych drgań 

fundamentu bez rys – odpowiednio 0,026 i 0,018 mm. To z kolei świadczy o prawidłowości 

przyjętych założeń obliczeniowych oraz, że projekt fundamentu był wykonany prawidłowo. 

5. Zalecenia dla wzmocnienia fundamentu 

 Głównym celem wzmocnienia było zapewnienie połączenia górnej i dolnej części funda-

mentu oraz zmniejszenie amplitudy poziomych drgań górnego stopnia fundamentu. W tym 

celu zaproponowano wstawienie i zabetonowanie w niszach 2 w istniejącym fundamencie 

specjalnych metalowych elementów kotwiących 3 z ukośnikami 4 (rys. 5). Ponadto, te elemen-

ty wbetonowane w istniejącym fundamencie powinny zapobiec poziomemu przemieszczaniu 

się górnego stopnia fundamentu i przenosić siły od znierównoważonych mas sprężarki.  

 Obowiązkowym warunkiem prawidłowego wykonania wzmocnienia jest usunięcie oleju 

smarowego z powierzchni istniejącego fundamentu i odtłuszczenie betonu w niszach do insta-

lacji kotew, przed ich betonowaniem. 

 Powtórzone pomiary amplitud drgań fundamentu po wzmocnieniu potwierdziły prawi-

dłowość przyjętych rozwiązań technicznych. Amplituda drgań w punktach 1 i 3 wynosiła 

0,021 mm i 0,029 mm, tzn. blisko obliczonych amplitud drgań fundamentu bez rys. 

 

1 – rysa pomiędzy górnym i dolnym stopniem fundamentu; 2 – wykonane w fundamencie nisze kotwiące; 3 – kotwiące 
elementy metalowe; 4 – ukośniki 

Rys. 5. Projekt wzmocnienia fundamentu z zaznaczonymi rysami 
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6. Wnioski 

 Przyczyną powstania poziomych rys, które oddzieliły górny i dolny stopień fundamentu 

gazomotorowej sprężarki była niewystarczająca wytrzymałość betonu na rozciąganie. Zaistnia-

ła ona na skutek niskiej klasy betonu, nieszczelnej i porowatej struktury betonu o dużej ilości 

wgłębień i porów, a także trwałego przesączania oleju smarowego, który użyto do smarowania 

maszyny. 

 Wskutek powstania rysy poziomej doszło do oderwania się dolnej, większej masy funda-

mentu, która nie włączyła się należycie do współpracy z górną o mniejszej masie, która nie 

kompensowała dynamicznego działania sprężarki. Doprowadziło to do powstania niedopu-

szczalnych amplitud drgań dla normalnego działania sprężarki. Dlatego stan systemu „maszy-

na – fundament” został uznany za awaryjny, z zawieszeniem jego użytkowania. 

 Dla połączenia rozdzielonych rysą stopni fundamentu i zmniejszenie amplitud jego drgań 

do wartości dopuszczalnych zabetonowano w niszach metalowe elementy kotwiące z ukośni-

kami, które po włączeniu do pracy zapewniły wspólne działanie obu stopni fundamentu i kon-

tynuowanie normalnej pracy sprężarki. 

FAILURE OF COMPRESSOR STATION IN UNDERGROUND GAS STORAGE, 

ANALYSIS OF ITS CAUSES, AND RESTORATION OF THE FOUNDATION 

Keywords: underground gas storage, failure, foundation 
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