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1. Imię i nazwisko. 

Agnieszka Malesińska 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

1996 – magister inżynier na kierunku Budownictwo, w zakresie budownictwo 

hydrotechniczne, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.  

Tytuł pracy magisterskiej: Przebudowa osadnika Czerniakowskiego MPWiK w Warszawie z 

uwagi na zmiany warunków eksploatacji.  

Współautor: Artur Zdrojewski  

Promotor: dr inż. Tadeusz Adamczyk 

2002 – stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska nadany uchwałą 

Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2002 roku 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Rozprzestrzenianie się zaburzenia ciśnienia o skończonej 

amplitudzie w ciągu przewodów o różnych średnicach. 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Marek Mitosek 

Recenzenci: prof. ndzw dr hab. inż. Władysław Buchholz,  

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski 

2014 – magister inżynier na kierunku Inżynieria Środowiska w specjalności Zaopatrzenie w 

Wodę i Odprowadzanie Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska  

Tytuł pracy magisterskiej: Zastosowanie analizy wymiarowej do modelowania strat wody w 

systemach wodociągowych. 

Promotor: dr inż. Jarosław Chudzicki 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

Od 01.09.2002 do 02.02.2014 

Adiunkt w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Wydział Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Warszawska 

Od 02.02.2014 do chwili obecnej 

Adiunkt w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji 

Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (dawna nazwa Inżynieria Środowiska), 

Politechnika Warszawska 

Od 01.02.2016 do 31.03.2016  

Kierownik akredytowanego laboratorium w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony 

Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie. 
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Inne miejsca pracy: 

1996 – 2002 Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o. – asystent projektanta 

1998 – 1999 Hydrobudowa – 6 S.A. Warszawa – inżynier budowy 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. 2016r. poz. 882 ze zm. W Dz.U. z 2016r. poz. 1311) 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego 

Ocena oddziaływania sił i przemieszczeń wywołanych zjawiskami nieustalonymi na pracę 

instalacji tryskaczowej i związane z tym wytyczne do projektowania wybranych urządzeń 

przeciwpożarowych 

b) Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 

Jako osiągnięcie naukowe pod wspólnym tytułem jw., stanowiące podstawę ubiegania się o 

uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitacyjnego, wskazuję cykl publikacji: 

1. Malesińska A.(2015), Experimental study of water hammer-induced forces and 

deformations in dry pipe fire protection systems. Fire Safety Journal, Springer, 

vol. 72, ss. 16-24, DOI:10.1016/j.firesaf.2015.02.014, IF = 0,936 (w roku publikacji), 

punktacja według MNiSW = 35 

2. Malesińska A. (2015): Final report the study on water hammer in fire protection 

system, 2015, LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-659-69673-2, 

[ISBN – 10:3659696730], Saarbrücken, 92 s. 

3. Malesińska A., Rogulski M., Puntorieri P., Barbaro G., Kowalska B. (2018), 

Displacements of the pipe system caused by a transient phenomenon using the 

dynamic forces measured in the laboratory. Measurement and Control, artykuł 

przyjęty do druku, IF = 0,875 (w roku publikacji) punktacja według MNiSW = 15, 

dostępy w open access pod adresem https://doi.org/10.1177/0020294018799370 

Mój wkład w powstanie tego opracowania polegał na przeprowadzeniu pomiarów oraz na 

opracowaniu wzorów do wyliczania maksymalnego wychylenia instalacji pod wpływem 

dynamicznie przyłożonej siły, wywołanej nieustalonymi zjawiskami (np. uderzeniem 

hydraulicznym), wykonaniu obliczeń dla prostych układów geometrycznych, przygotowaniu 

artykułu, przygotowaniu odpowiedzi dla Recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

4. Malesińska A. (2007), Projektowanie instalacji tryskaczowych według wymagań 

PN-M-51540, VdS i NFPA13 – podobieństwa i różnice. Gaz, Woda i Technika 

Sanitarna, vol. 81, nr 6, ss. 20-23, punktacja według MNiSW = 6 

5. Malesińska A. (2010), Pomiar i analiza sił wywołanych przejściem fali uderzenia 

hydraulicznego w instalacji tryskaczowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, vol. 

84, nr 9, ss. 7-10, punktacja według MNiSW = 9 

6. Malesińska A. (2018): Projektowanie instalacji tryskaczowych. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-19794-0, Warszawa 

  

https://doi.org/10.1177/0020294018799370
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c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie 

Przy transporcie cieczy, często na duże odległości, istnieje realne ryzyko wystąpienia sił 

dynamicznych w układzie. Im większe są systemy transportujące ciecz, pod większym 

ciśnieniem, tym szkodliwość oddziaływania sił dynamicznych może być większa. 

Transportowana woda jest wykorzystywane nie tylko na cele bytowe, czy przemysłowe, ale 

również na cele ochrony przeciwpożarowej. W przypadku systemów przeciwpożarowych 

najważniejsza jest niezawodność instalacji transportującej wodę do aktywowanej dyszy 

tryskaczowej. Jednym z elementów wpływających na niezawodność systemów dystrybucji 

wody jest zawieszenie instalacji, czyli prawidłowy dobór wielkości podpory oraz jej lokalizacja 

na instalacji. Standardowo przemieszczenia instalacji oblicza się dla statycznego układu sił. 

Jednak w przypadku instalacji przeciwpożarowych taki sposób obliczania sił i przemieszczeń 

nie oddaje rzeczywistej skali zjawiska. Uruchomienie instalacji tryskaczowej powoduje 

powstanie układu sił dynamicznych, działających w przekrojach zmiany kierunku przepływu 

wody [I.B.1]. W skrajnych przypadkach (ponieważ instalacja uruchamiana jest w sposób 

gwałtowny), pomimo stosowania zabezpieczeń (odpowiedni czas otwarcia zaworu kontrolno-

alarmowego), uruchomienie instalacji może wywołać powstanie zjawiska uderzenia 

hydraulicznego. Przebieg zjawiska nieustalonego (gwałtownego uruchomienia), można 

opisać wykorzystując równania ruchu drgającego, szczególnie bazujące na drganiach 

własnych układu [I.B.1, I.B.5]. W celu wyprowadzenia zależności pozwalającej na obliczenie 

przemieszczenie instalacji pod wpływem siły dynamicznej, wywołanej nieustalonym 

zjawiskiem przepływu, wyprowadzono równanie ruchu drgającego, drgań własnych układu 

ciecz-rurociąg, wywołanego siła impulsową. Wykorzystanie tych równań pozwoliło na 

uwzględnienie na czas tłumienia drgań nie tylko współczynnika sprężystości ścianki 

przewodu E, ale również współczynnika sprężystości zamkniętej w przewodzie cieczy K. 

Wyprowadzenie tej zależności było możliwe, dzięki przeprowadzonym badaniom na modelu 

fizycznym, przy założeniu analizy masy skupionej podwieszonej punktowo w miejscu 

podpory. Do przemieszczeń na modelu wykorzystany został układ półmostka 

tensometrycznego. Pomierzone parametry pozwoliły na wyznaczenie przemieszczenia 

rurociągu pod wpływem działającej siły dynamicznej (na modelu wywołano zjawisko 

uderzenia hydraulicznego) [I.B.2]. Otrzymane parametry wykorzystano do kalibracji modelu 

matematycznego utworzonego za pomocą oprogramowania MATLAB. Dla implementacji 

modelu opracowano algorytm w programie MATLAB, który pozwala w przystępny sposób 

obliczyć przemieszczenie instalacji w analizowanym przekroju [I.B.3].    
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Przegląd literatury 

Duży wpływ na niezawodną pracę instalacji ma jej odporność na negatywne skutki wywołane 

zjawiskami nieustalonymi. Jednym z bardziej niebezpiecznych zjawisk, które może powstać 

w pracującej instalacji jest zjawisko uderzenia hydraulicznego. Uderzeniem hydraulicznym 

nazywane jest zjawisko silnych oscylacji ciśnienia w przewodzie pracującym pod ciśnieniem, 

wywołane szybkimi, wymuszonymi w krótkim czasie, zmianami prędkości przepływu cieczy. 

W aspekcie fizycznym przepływy występujące w postaci uderzenia hydraulicznego wywołane 

są bezwładnością masy cieczy poruszającej się w rurociągu, której prędkość przepływu 

uległa nagłej zmianie. Gwałtowna zmiana prędkości i strumienia objętości przepływającej 

cieczy powoduje miejscową zmianę udziałów energii kinetycznej i potencjalnej w energię 

całkowitą przekroju, wyrażającą się wzrostem lub spadkiem ciśnienia w strumieniu. W 

warunkach bardzo szybkiego wyhamowania prędkości strumienia następuje gwałtowny 

spadek energii kinetycznej, co powoduje nagły wzrost energii potencjalnej, który 

uzewnętrznia się dużym przyrostem ciśnienia. Na przebieg zjawiska uderzenia 

hydraulicznego znaczny wpływ wywiera podatność cieczy na ściśliwość oraz sprężystość 

ścianek rurociągu, czyli ich podatność na odkształcenia sprężyste wskutek zmiany ciśnienia 

hydrodynamicznego w rurociągu. W skrajnych przypadkach ten gwałtowny przyrost ciśnienia 

może wywołać przekroczenie wartości krytycznych naprężeń rozciągających w ściankach 

rurociągu. W wyniku przejścia fali ciśnienia w uderzeniu hydraulicznym w systemie powstają 

siły hydrodynamiczne, które mogą powodować przemieszczenia przewodów w większym 

zakresie, niż dopuszczalny, co może prowadzić w skrajnych przypadkach do zerwania 

zawieszenia instalacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji tryskaczowych.  

Zjawisko uderzenia hydraulicznego do dziś jest tematem badań i analiz wielu badany na 

całym świecie. Najtrudniej prowadzi się analizy tego zjawiska na obiektach rzeczywistych, 

dlatego też publikacje udostępniające takie obserwacje są szczególnie ważne. Przykładem 

takiego opracowania jest książka autorstwa Niełacengo M. pod tytułem Uderzenia 

hydrauliczne w systemach wodociągowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2005. Inną grupą publikacji są artykuły i opracowania popularyzujące wyniki badań 

na modelach fizycznych, zbudowanych w celu analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego 

pod kątem jednego, wybranego zagadnienia. Przykładem takich publikacji są prace 

autorstwa Mitoska M.: Wahania masy cieczy w przewodzie, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. Jak również liczne prace współautorskie na 

przykład: Mitosek M., Malesińska A.: Zastosowanie metody analizy drgań własnych do 

oceny zjawiska uderzenia hydraulicznego, Prace Naukowe, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, Mitosek M., Wrzosek K.: Wpływ 

temperatury na właściwości sprężyste przewodów z tworzyw sztucznych, Prace 
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Naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. Mimo 

upływu czasu, prace takie nie tracą na swojej wartości naukowej. Z uwagi na liczne 

publikacje oraz niemalejące zainteresowanie problematyką uderzenia hydraulicznego 

interesujące są publikacje prezentujące przegląd i podsumowania dostępnych metod i 

wyników analiz bazujących zarówno na teorii jak i na praktycznych spostrzeżeniach 

(Ghidaoui M., Zhao M., Mc Innis D. and Axworthy D.: A review of water Hammer theory 

and practice. Appl Mech Rev 2005, p.58-49.). Najnowsze opracowania bazują na wynikach 

numerycznych symulacji zjawiska uderzenia hydraulicznego. Autorzy tych publikacji często 

opierają się na wynikach uzyskanych na modelach fizycznych udostępnianych w starszych 

publikacjach, rozszerzając możliwość ich interpretacji dzięki tworzonym oprogramowaniom. 

Wstępna kalibracja powstających algorytmów za pomocą rzeczywistych wyników pomiarów z 

modeli fizycznych, potwierdza poprawność opisu zjawiska metodą numeryczną (Geng Jie, 

Yuan Xiu-le, Li Dong, Du Guang-sheng: Simulation of cavitation induced by water 

hammer, Journal of Hydrodynamics, 2017, Vol.29(6), pp.972-978; Urbanowicz K.: 

Modern Modeling of Water Hammer, Polish Maritime Research, 01 September 2017, 

Vol.24(3), pp.68-77; Twyman J.: Water hammer analysis using an implicit finite-

difference metod, Ingeniare: Revista Chilena de Ingenieria, Jun 2018, Vol.26(2), pp.307-

318). 

Uderzenie hydrauliczne, jego przebieg, szybkość tłumienia, możliwość maksymalnego 

przyrostu ciśnienia związane jest ściśle ze współczynnikiem ściśliwości materiału rury, ale 

również ze współczynnikiem ściśliwości cieczy wypełniającej rurę. Ta wzajemna relacja 

będzie miała również wpływ na wielkość sił hydrodynamicznych, jakie powstaną w instalacji, 

jak również na zakres zmiany położenia rury wywołany działaniem siły (Malesińska A.: 

Experimental study of water hammer – induced forces and deformations in dry pipe 

fire protections systems. Fire Safety Journal, vol. 72, p.16-24, 2015., Malesińska A., 

Rogulski M., Puntorieri P., Barbaro G., Kowalska B.: Displacements of the pipe system 

caused by a transient phenomenon using the dynamic forces measured in the 

laboratory, 2018). Rozpoznanie tego zjawiska ważne jest nie tylko z punktu widzenia 

praktycznego zapewnienia niezawodności pracującej instalacji. Prowadzone są również 

symulacje numeryczne współzależności tych dwóch współczynników ściśliwości (Ferras D., 

Manso P., Schleiss A. et al.: Fluid-structure interactions in straght pipelines with 

different anchoring conditions. J Sound Vib, p. 348-365, 2017). Wyniki takich prac mają 

służyć poprawie dokładności wyników symulacji numerycznej zjawiska uderzenia 

hydraulicznego.  
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Cel, zakres i przedmiot badań 

Celem pracy było rozpoznanie złożonego obrazu zjawisk związanych z pracą instalacji 

tryskaczowej, będącej jednym z systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów 

budowlanych, a następnie wyprowadzenie zależności pozwalającej obliczyć rzeczywiste 

przemieszczenie instalacji spowodowane działaniem sił hydrodynamicznych powstałych w 

wyniki zaistnienia zjawisk nieustalonych, takich jak uderzenie hydrauliczne. Zrozumienie i 

prawidłowy opis pracy instalacji tryskaczowej stanowi zagadnienie interdyscyplinarne. 

Prawidłowa praca instalacji tryskaczowej jest gwarancją bezpieczeństwa pożarowego 

obiektów, stąd też niezmierne ważne jest dogłębne zbadanie i zrozumienie jej działania oraz 

wpływu czynników zewnętrznych na jej prawidłową pracę. Takie rozpoznanie jest bardzo 

trudne, gdyż weryfikacja poprawności przyjętych zasad projektowych instalacji 

tryskaczowych jest możliwa jedynie w czasie rzeczywistych zdarzeń (ale wtedy koszt 

popełnionych błędów może być bardzo wysoki), lub w wysoko specjalistycznych 

laboratoriach badawczych. Badania prowadzi się w dwóch obszarach: jako badania 

konstrukcji dyszy (badania parametrów rozpylonej strugi cieczy) oraz badania prowadzone 

na modelach w skali 1:1 skuteczności gaśniczych dysz w układzie przewodów. Niemożliwe 

jest prowadzenie badań skuteczności gaśniczej na modelach o skażonej skali. W samej 

dyszy (szczególnie w dyszy mgłowej),  opis zjawiska rozpylania cieczy wymaga wiedzy z 

zakresu mechaniki płynów związanego między innymi z: wpływem sił (aerodynamicznych i sił 

napięcia powierzchniowego) na tworzącą się krople wody opisanym przy pomocy liczby 

krytycznej Webera, opisem rodzajów rozpadu kropli, z opisem deformacji kropel o 

charakterze statycznym i dynamicznym, opisem ruchu kropel wody z wykorzystaniem np. 

równania wiru swobodnego. Konieczne jest prowadzenie również opisu parametrów 

wewnętrznych strugi wody, takich jak jakość, jednorodność i stopień rozpylania, widmo 

rozpylania. Inne problemy badawcze związane są z wpływem ośrodka, w którym rozpylana 

jest ciecz na parametry rozpylanej cieczy. Innym problemem jest prawidłowe wykorzystanie 

dysz w układzie przewodów, świadomy wybór dysz o odpowiednich parametrach, 

zapewnienie wymaganych warunków pracy dysz, zapewnienie odpowiedniego zapasu wody, 

uwzględnienie wpływu innych instalacji na niezawodną pracę dysz. Odrębnym problemem 

jest zapewnienie odpowiedniego podwieszenia instalacji tryskaczowej. Instalacja 

tryskaczowa jest instalacją pracującą w układzie statycznym (gotowa do pracy – siły w 

zawiesiach wynikają tylko ze składowych pionowych sił ciężkości) lub w układzie 

dynamicznym (uruchomienie instalacji – pozioma składowa będącą reakcją 

hydrodynamiczną). Dodatkowo, zgodnie z rzeczywistymi obserwacjami warunków pracy 

instalacji tryskaczowych, w układzie obciążeń należy uwzględniać obciążenia wyjątkowe od 

uderzenia i od ciężaru człowieka. 
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Ze względu na wysokie koszty tego rodzaju badań, dane na temat wyżej wymienionych 

zagadnień są trudno dostępne i bardzo rzadko publikowane. Stosunkowo najwięcej pozycji 

literaturowych dotyczy badań parametrów pojedynczych dysz (z wyjątkiem dysz mgłowych). 

Badania skuteczności gaśniczej prowadzą najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe, które 

wydają odpłatne wytyczne do projektowania instalacji i prowadzą dopuszczenia elementów 

budowlanych do wykonania instalacji przeciwpożarowych (w Polsce jest to CNBOP, ITB, w 

Niemczech – VdS, w USA – FM Global, NFPA 13). Skrajnym przykładem ochrony wiedzy 

związanej z ochroną przeciwpożarową są dane techniczne dysz mgłowych. Każde takie 

urządzenie objęte jest patentem, a projektant nie ma możliwości samodzielnego doboru 

dyszy. Jedynie producent, na podstawie danych od projektanta, jest w stanie dobrać 

odpowiednie urządzenie. Ale nawet w tym przypadku można wykorzystać dobrane dysze do 

ochrony przestrzeni, jeżeli warunki rzeczywistej pracy dyszy są zgodne z warunkami 

panującymi podczas prowadzonych w laboratorium testów skuteczności gaśniczej dyszy. W 

innym przypadku dysza może zostać zastosowana dopiero po potwierdzeniu jej skuteczności 

w panujących warunkach rzeczywistych. 

Do prawidłowego zrozumienia działania instalacji tryskaczowej potrzebna jest wiedza 

zarówno z zakresu mechaniki płynów, mechaniki budowli, ale również z zakresu zjawisk 

towarzyszących pożarom (obciążenie ogniowe obiektów, ilość wydzielającego się ciepła, 

gwałtowność wydzielania się ciepła/łatwopalność). 

Ze względu na fakt, że zasady funkcjonowania i eksploatacji dysz w instalacji tryskaczowej 

są stosunkowo dobrze poznane, w swoich badaniach skoncentrowałam się na badaniach 

pracy instalacji tryskaczowej jako całości. 

W pierwszej kolejności wykonałam badania wielkości sił dynamicznych i przemieszczeń 

instalacji wywołanych nieustalonymi zjawiskami [I.B.1, I.B.5], wpływających na zawieszenia 

instalacji tryskaczowych oraz na podstawie otrzymanych pomiarów, wyprowadziłam wzór na 

maksymalne przemieszczenie wykorzystując schemat zawieszonej punktowo masy i 

opisując ten ruch równaniami ruchu drgającego wywołanego siłą impulsową [I.B.2,I.B.3]. 

Następnie przez analizę dostępnych danych statystycznych przeanalizowałam parametry 

pracy instalacji tryskaczowych w rzeczywistych warunkach pożarowych ze szczególnym 

uwzględnieniem takich elementów jak: ilość aktywnych tryskaczy, wielkość zapasu wody, 

przyczyny nieskutecznej ochrony [I.B.6]. Uzyskane dane zinterpretowałam opierając się na 

przepisach prawnych obowiązujących na terenie Polski i na wykorzystywanych najczęściej w 

Polsce szczegółowych norm i wytycznych do projektowania instalacji tryskaczowych [I.B.4]. 

W przypadku instalacji tryskaczowych prawidłowe wykonanie projektu jest wyjątkowo ważne, 

ponieważ w przypadku tego typu instalacji weryfikacja prawidłowego działania ma miejsce 

dopiero w chwili wystąpienia realnego zagrożenia, jakim jest pożar. Zdobyta wiedza [I.B.2], 
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poparta doświadczeniem zawodowym pozwoliła mi na wdrożenie moich wyników obserwacji 

i doświadczeń przez przygotowanie kompendium wiedzy z zakresu projektowania instalacji 

tryskaczowych w formie książki opublikowanej przez PWN [I.B.6]. 

Zakres pracy badawczej obejmował [I.B.2]: 

 analizę stanu wiedzy na temat uderzenia hydraulicznego i sił dynamicznych 

występujących w instalacji tryskaczowej, 

 zebranie i omówienie dostępnych danych statystycznych określających 

niezawodność pracy instalacji tryskaczowych, 

 budowę stanowiska do pomiaru uderzenia hydraulicznego w instalacji 

przeciwpożarowej zraszaczowej, 

 pomiar zmian ciśnienia i przepływu dla trzech układów pracujących zraszaczy, 

 pomiar sił (przy pomocy dynamometrów), w przekroju zmiany kierunku 

przepływającej wody wywołanych nieustalonymi zjawiskami w instalacji zraszaczowe. 

 pomiar sił i przemieszczeń dla dwóch schematów: dla układu o swobodnej możliwości 

przemieszczania się oraz dla układu z punktem stałym, 

 wykorzystanie do analizy wielkości rejestrowanych sił i przemieszczeń równania 

ruchu drgającego wywołanego siłą impulsową  

Zakres pracy związanej z przygotowaniem algorytmu do obliczeń rzeczywistych 

przemieszczeń instalacji obejmował: 

 wyprowadzenie równania ruchu drgającego, w którym drgania zostały wymuszone 

nagłym przyłożeniem siły [I.B.1,I.B.2], 

 wyprowadzenie równania na reakcję impulsową z tłumieniem związanym z 

częstotliwością drgań własnych układu ciecz-rurociąg [I.B.2], 

 wyprowadzenie równania na maksymalne wychylenie xmax wywołane przyłożeniem 

siły [I.B.2] 

 kalibrację modelu matematycznego utworzonego za pomocą oprogramowania 

MATLAB wartościami sił pomierzonych na modelu [I.B.3] 

 dla implementacji modelu opracowano algorytm w programie MATLAB, który pozwala 

w przystępny sposób obliczyć przemieszczenie instalacji w analizowanym przekroju 

[I.B.3].    

Zakres pracy związanej z wdrożeniem obserwacji i doświadczeń obejmował [I.B.6]: 

 analizę obowiązujących aktów prawnych związanych z ochroną przeciwpożarową 

obiektów budowlanych, 
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 sprecyzowanie czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na poprawność lub 

niepoprawność określania klasy zagrożenia pożarowego, ocenę wpływu doboru klasy 

zagrożenia pożarowego na niezawodność działania instalacji tryskaczowych, 

 uzasadnienie konieczności obliczania poprawności doboru zawiesi dla instalacji 

tryskaczowych na podstawie stanu granicznego nośności, omówienie i wyjaśnienie 

sensu przyjmowanych współczynników bezpieczeństwa oraz wartości założonej siły 

wyjątkowej, krótkotrwałej, 

 omówienie i przeanalizowanie (na wybranym przykładzie), sposobu prowadzenia 

obliczeń parametrów hydraulicznych instalacji tryskaczowych, wyjaśnienie 

konieczności równoważenia ciśnień z wielu kierunków rozpływu wody w jednym 

wspólnym przekroju, przedstawienie sposobu wyrównywania ciśnień w jednym 

przekroju obliczeniowym, przez wprowadzenie ekwiwalentnego współczynnika 

wypływu K. 

Problematyka badań 

Jednym z aspektów wpływających na niezawodną pracę instalacji tryskaczowej jest jej 

prawidłowe podwieszenie do konstrukcji budynku. Instalacja tryskaczowa, z uwagi na 

zmienny charakter pracy, musi być podwieszana za pomocą mocowań przesuwnych oraz 

punktów stałych. W przypadku podpór stałych wielkość spodziewanej siły determinuje 

konieczność zastosowania odciągów, czyli dodatkowego usztywnienia. Celem moich badań 

było wykazanie, że przemieszczenia rurociągów instalacji tryskaczowej są w rzeczywistości 

dużo większe od przyjmowanych przy doborze podpór przemieszczeń wyliczonych dla 

statycznego układu strzałki ugięcia [I.B.1, I.B.2]. Moje badania podzieliłam więc na dwa 

etapy. W pierwszym etapie rurociąg podwiesiłam do konstrukcji budynku tylko za pomocą 

podpór przesuwnych (tak zwanych łezek), a w przekroju zmiany kierunku przepływu wody 

zainstalowałam dwa dynamometry (rysunek 2) [I.B.2]. Taki sposób podparcia umożliwił mi 

pomierzenie maksymalnych sił zarejestrowanych na modelu po gwałtownym uruchomieniu 

instalacji. Gwałtowny przepływ wywołany był zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. Aby 

zapewnić powtarzalność pomiarów, wiedząc że przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego 

jest ściśle związany z czasem otwierania zaworu, na zaworze zainstalowany został 

tensometr umożliwiający (dzięki zmianie oporności), rejestrację czasu otwierania zaworu. Po 

zakończeniu pierwszego etapu badań, wykonałam cykl pomiarów dla etapu drugiego, w 

którym w miejsce dynamometrów zainstalowana została podpora stała z naklejonym 

tensometrem umożliwiającym pomiar przemieszczeń belki, na której podwieszona została 

instalacja (rysunek 3) [I.B.1]. Wykonanie obu etapów badań pozwoliło na wyprowadzenie 

wzoru, który umożliwił obliczenie przemieszczenia rurociągu pod wpływem działania sił 
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dynamicznych. Obliczone wartości przemieszczeń znacznie przekraczały przemieszczenia 

obliczane dla układu statycznego [I.B.2]. 

Omówienie wyników 

Projektując badania i przygotowując wniosek o grant badawczy własny, musiałam zapoznać 

się z wymaganiami projektowymi stawianymi instalacjom tryskaczowym na terenie Polski 

normy i wytyczne. Przeanalizowana i usystematyzowana wiedza pozwoliła mi na 

zaprojektowanie stanowiska badawczego instalacji tryskaczowej zgodnego z wymaganiami 

projektowymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wymagań według różnych przepisów 

przedstawiłam w artykule: Projektowanie instalacji tryskaczowych według wymagań PN-M-

51540, VdS i NFPA13 – podobieństwa i różnice [I.B.4]. Na potrzeby badań własnych 

skonstruowano stanowisko pomiarowe, którego schemat przedstawia rys. 1[I.B.2]. Opis 

podstawowych badań i ich wyniki przedstawiono szczegółowo w raporcie [I.B.2] 
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Rys.1. Schemat stanowiska pomiarowego: 

1 – stacja podnoszenia ciśnienia, 2 – stanowisko pomiarowe, 3 – przepływomierz, 4 – ciśnieniomierz, 

5 – zawór zasilający, 6 – przewód zasilający o średnicy DN50, 7 – podpory przesuwne, 8 – przewód 

rozprowadzający o średnicy kolejno DN40, DN32 i DN25, 9 – zraszacze stojące. 

Model zbudowany był z rur stalowych ocynkowanych (tabela 1). 

  



12 
 

Tabela 1: Właściwości rur stalowych użytych w doświadczeniu [I.B.2]. 

Nr 
Średnica nominalna 

DN [mm] 

Średnica 
zewnętrzna 

D0 [mm] 

Grubość 
ścianki 
e [mm] 

Prędkość fali ciśnienia 
w uderzeniu 

hydraulicznym 
ci [m/s] 

Długość 
przewodu 

L [m] 

1 DN 50 60,3 3,65 1280 14,5 

2 DN 40 48,3 3,25 1280 3,0 

3 DN 32 42,4 3.25 1280 3,0 

4 DN 25 33,7 3.25 1280 3,0 

 

Badania prowadzone były dla trzech wariantów działania modelu: 

I wariant – otwarty jest tylko jeden zraszacz na ostatnim przewodzie o średnicy DN25, 

II wariant – otwarte są dwa zraszacze na przewodzie DN25 i DN32, 

III wariant – otwarte są trzy zraszacze na przewodzie DN25, DN32, DN40. 

Pomiar rozkładów ciśnienia w instalacji tryskaczowej przeprowadzony został przy użyciu 

tensometrycznych przetworników ciśnienia. Czujniki ciśnienia miały liniową charakterystykę 

pracy ze współczynnikiem korelacji 0,999.  

Pomiary i analizy wyników dotyczyły tylko prostego uderzenia hydraulicznego (czas przejścia 

fali ciśnienia był zawsze większy od czasu otwarcia zaworu). 

Wartości sił działających na elementy instalacji były oceniane na dwa sposoby: 

 ETAP I przez pomiar sił działających na elementy mocujące instalację do konstrukcji 

nośnej budynku, do tego celu użyto dynamometrów tensometrycznych (zobacz 

rys.2) 

 

Rys. 2. Etap I badań: rozmieszczenie tensometrycznych czujników ciśnienia oraz 

dynamometrów do bezpośredniego pomiaru sił [I.B.2] 
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 ETAP II przez pomiar przemieszczeń przewodów dzięki naklejonemu na belce 

punktu stałego tensometrowi (zobacz rys.3) 

 

Rys. 3. Etap II badań: rozmieszczenie tensometrycznych czujników ciśnienia, podpora stała 

z zainstalowanymi tensometrami do pomiaru odkształceń [I.B.2] 

Wszystkie mierzone wielkości rejestrowane były przy użyciu komputera wyposażonego w 

oprogramowanie sterujące procesem dokonywania pomiaru, a także jego dalszą obróbką. 

Program podstawowy został opracowany w języku „C”, z wykorzystaniem programów 

kompilacji i zestawienia bloków podprogramowych z grupy programów „Turbo C”. Utworzono 

dwie wersje programów: wersja pomiarowa używana była do rejestrowania samych 

pomiarów oraz wersja służąca do analizy uzyskanych wyników pomiarów, a także wydruków 

zarejestrowanych przebiegów wartości mierzonych. 

Wersja pomiarowa programu umożliwiała obsługę używanej do pomiarów karty analogowo-

cyfrowej typu AD-LC 16/12 produkcji firmy AMBEX. Karta umożliwiała jednoczesną obsługę 

od 1 do 16 kanałów pomiarowych z rozdzielczością 12 bitów (sygnał wielkości mierzonej w 

postaci napięcia był zamieniany w danym kanale na liczbę całkowitą z zakresu 0÷4095). 

Napięcia uzyskane z poszczególnych przetworników, o wartościach proporcjonalnych do 

wartości mierzonych, były wzmacniane do takich wielkości napięć, aby umożliwić ich 

rejestrację w komputerowym torze pomiaru. W tym celu w torze pomiarowym użyto 

wielokanałowych wzmacniaczy pomiarowych, dysponujących ośmioma wzmacniaczami 

pomiarowymi w jednym czasie (zestaw zawiera zasilacz oraz cyfrowy wskaźnik napięcia 

wyjściowego dla sprawdzonego kanału). 

Każdy wzmacniacz dysponował ustawieniami sygnału od 0,1÷5 mV/V(krotność wzmacniacza 

wynosi od 200 do 10 000) oraz zasilał przetworniki stabilizowanym napięciem w zakresie od 
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1÷10 V. Przy każdym ustawieniu wartości wzmocnienia istniała możliwość jego korekty do 

takiej wartości, aby uzyskać wielkość wzmocnienia jako np. dziesięciokrotność wartości 

mierzonej (np.10 000 V/kN w przypadku przetwornika siły). 

Dla każdego kanału istniała możliwość ustawienia początkowej wartości sygnału 

wyjściowego. Mogło to być typowe zerowanie sygnału wyjściowego istotne zwłaszcza dla 

skorygowania ewentualnej niewielkiej nierówności rezystancji tensometrów użytych w 

układach mostkowych, a także ustalenie wartości sygnału wyjściowego w przypadku 

ustawienia niezerowego sygnału początkowego – taka sytuacja wystąpiła gdy np. 

dynamometr wprowadzono we wstępny naciąg układu, w którym mierzył on siły. Dla obsługi 

tensometrycznych układów mostkowych można wybrać jeden z wariantów: „pełny mostek”, 

„pół-mostek” i tak zwany „pół-mostek pionowy”. Dla przetworników tensometrycznych 

mierzących siły, ciśnienia oraz przemieszczenia, zastosowano układ pełnego mostka. 

Rejestracja przebiegów możliwa była z maksymalną rozdzielczością zależną od ilości 

zapisanych kanałów: od zapisu co 0,04 ms po 15 000 punktów pomiarowych dla kanału 1, do 

zapisu 12 kanałów co 0,5 ms po 1 200 punktów w każdym kanale. Czas zapisu badanego 

przebiegu można ustalić dowolnie powyżej podanych wartości minimalnych. Każdy 

przetwornik opatrzony był etykietą z podanymi wartościami zakresu pomiarowego oraz 

czułości przetwarzania wartości mierzonej (np. 1 mV/V przy zakresie 2 kN).  

 
Rys. 4. Schemat zainstalowanych dynamometrów z zaznaczonymi kierunkami 

zarejestrowanych sił przed i za zmianą kierunku przepływającej wody na przewodzie o 

średnicy DN50 i DN42 [I.B.2] 
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W wyniku przeprowadzonych pomiarów możliwe było określenie rzeczywistych sił 

zarejestrowanych na modelu oraz, w kolejnym etapie, wyprowadzenie wzoru na 

przemieszczenie układu pod wpływem działania sił, przy wykorzystaniu równania drań 

własnych układu. W układzie działających sił jeden z dynamometrów był rozciągany, a drugi 

ściskany  (rysunek 4) [I.B.2]. 

Wyniki pomiarów zarejestrowane w I ETAPIE badań pozwoliły na przeanalizowanie zakresu 

rejestrowanych sił w funkcji panującego ciśnienia (rysunek 5). 

Wielkości sił dynamicznych porównałam następnie z obliczonymi analitycznie 

odpowiadającymi im reakcjami hydrodynamicznymi. Wyniki tej analizy przedstawiłam w 

artykule: Pomiar i analiza sił wywołanych przejściem fali uderzenia hydraulicznego w 

instalacji tryskaczowej [I.B.5].  

 

 
Rys. 5. Wielkość zarejestrowanych na modelu sił w funkcji panującego ciśnienia [I.B.3]. 

W ETAPIE II badań na belce zainstalowano dwa tensometry drutowe o parametrach [I.B.2]: 

 oporność nominalna Rnom = 600 Ω, 

 stała przetwarzania K = 2,62, 

 długość czynna l = 10 mm. 

Oba tensometry połączone w układ „pół-mostka” na przekątnej mostka uzyskują zmianę 

napięcia ΔU w zależności od zmiany rezystancji ΔR/R: 
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          (2) 

ε – względne wydłużenie tensometrów w zakresie deformacji sprężystych, ε = 0,001 stąd 

  

 
 

 

 
                    (3) 

Przy zasileniu mostka napięciem U = 5 V, otrzymuje się sygnał wyjściowy niezrównoważenia 

mostka tensometrycznego równy: 

                              (4) 

Przy użyciu wzmocnienia pomiarowego prądu stałego dysponującego np. wzmocnieniem 

K = 1000, uzyskamy sygnał wyjściowy 6,5 V przy 1 kN siły poprzecznej przyłożonej do końca 

omawianej belki. Sygnał o tej wartości zostaje zarejestrowany przez kartę analogowo-

cyfrową i przetworzony na liczby całkowite w postaci prezentowanych w pracy 

charakterystyk. 

Skalowanie tensometrów przeprowadzono przez przyłożenie siły o znanej wartości [kN], a 

następnie odczytanie odpowiadających tym siłom wartości napięć w [mV]. Na wykresie 

(rysunek 6) przedstawiono otrzymaną zależność między zmianą wartości siły i 

odpowiadającym tym zmianom napięciom. Ponieważ przedstawiona zależność ma charakter 

liniowy najlepsze dopasowanie funkcji zmienności określono metodą najmniejszych 

kwadratów (rysunek 6). 

 

Rys. 6. Skalowanie tensometru, odczytanie wielkości napięcia dla znanej, przyłożonej 

wartości siły [I.B.2, I.B.3] 
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Przyjęto następujące parametry geometryczne i materiałowe belki: 

 średnica wewnętrzna d = 33mm, 

 średnica zewnętrzna D = 39mm (pod gwintem) 

 długość belki L = 80 cm, 

 moduł sprężystości stali E = 2,1105 MPa. 

Na podstawie powyższych danych obliczono parametry wytrzymałościowe belki: 

 moment bezwładności przekroju poprzecznego belki: 

  
 

  
                     (5) 

 wskaźnik zginania belki: 

    
     

   
             (6) 

 przekrój poprzeczny belki: 

  
 

 
                  (7) 

przy długości belki L = 80 cm otrzymuje się 271 m3 objętości netto materiału belki. 

Wyniki pomiarów dla obu etapów badań oraz analiza otrzymanych wielkości sił i obliczonych 

w sposób analityczny reakcji hydrodynamicznych opublikowana została w artykule: 

Experimental study of water hammer-induced forces and deformations in dry pipe fire 

protection systems [I.B.1]. 

Klasyczne równania do obliczania przemieszczenia, w przypadku rur wypełnionych wodą 

wydają się nie doszacowywać wielkości przemieszczeń. Szczególnie wyraźna jest różnica 

dla chętnie wykorzystywanego w obliczeniach inżynierskich równania w układzie statycznym. 

Nie oznacza to oczywiście, że równania te są błędne, ale moim zdaniem,  mogą dla 

analizowanego układu rura-woda, wymagać pewnej korekty. Pierwszy krok jaki podjęłam, to 

przeanalizowanie różnicy miedzy zakresem przemieszczenia obliczonego klasycznie w 

układzie statycznym oraz zakresu przemieszczeń obliczonych dla układu dynamicznego na 

podstawie wielkości pomierzonych na modelu fizycznym z uwzględnieniem układu rura-

woda.  

Przesunięcie końca belki w wyniku statycznego przyłożenia siły skupionej F zgodnie z 

zasadami wytrzymałości materiałów można obliczyć z zależności: 

   
   

   
  (8) 
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gdzie: f – strzałka ugięcia [m], F – siła skupiona przyłożona do belki [N], L – długość belki 

[m], E – moduł sprężystości belki [Pa],  J – moduł bezwładności belki nośnej J [m4]. 

Dla przyjętej długości belki i obliczonych parametrów wytrzymałościowych wyznaczono 

strzałkę ugięcia belki dla obliczonych sił wypadkowych. Obliczenia zestawiono w tabeli 2 

[I.B.3]. 

Tabela 2: Obliczone strzałki ugięcia dla przyłożonych sił wypadkowych 

Wariant Siła F [N] Strzałka ugięcia f[cm] 

I 773 1.1 

II 992 1.4 

III 873 1.3 

Wykonane pomiary pozwoliły na obliczenie parametrów układu rura-woda, niezbędnych do 

obliczenia przemieszczeń na podstawie równania wykorzystującego częstotliwość drgań 

swobodnych tłumiennych (naturalnych), dla całego układu, czyli ścianek rury i wody 

wypełniającej rury. Takie podejście pozwala na uwzględnienie wpływu na zakres 

przemieszczeń nie tylko współczynnika sprężystości ścianek rury, ale również współczynnika 

sprężystości wody wypełniającej rurę. Moim zdaniem uwzględnienie wzajemnego wpływu 

obu współczynników sprężystości (przez obliczenie częstości naturalnej drgań) pozwoli na 

dokładniejszy opis zjawiska.  

W celu uzyskania jasnego obrazu zjawiska dokonano najpierw pomiaru częstości drgań 

(własnych) układu nienapełnionego wodą. Wzbudzenie drgania wymuszono uderzeniem 

poprzez miękką podkładkę [I.B.2].  

Przy pomiarze zmierzono częstość drgań własnych układu belka-masa f [Hz] co daje: 

 prędkość kątową  

ɷ = 2f [rad/sek] (9) 

 prędkość kątowa belki o podatności k i masie m skupionej na końcu belki  

   
 

 
  (10) 

stąd  

  
 

    (11) 

W celu uzyskania charakterystyki drgania wykonano dwa zapisy gasnących drgań „dr1” i 

„dr2”. 
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Rys. 7. Przebieg wymuszonego zadrgania dla pustego przewodu, „dr1”[I.B.2] 

Dla zapisu „dr1” (rysunek 7) 9 cykli zajęło 1430 – 350 = 1080 zapisanych punktów (zliczone, 

nieskalowane impulsy). Każdy rejestrowany punkt trwa 2 ms, tak więc 9 cykli trwało 2,16 sek 

co odpowiada: 

 okresowi drgań T = 2,16/9 = 0,24 [s], 

 częstości drgań f = 4,17 [Hz], 

 prędkości kątowej ɷ0 = 26,17 [rad/sek]. 

Średnia wartość prędkości kątowej dla układu bez wody wynosi ɷ0śr = 26,45 [rad/sek]. 

Ostatecznie możliwe jest obliczenie masy zawieszonej na belce nośnej przy założeniu, że 

zawieszenie jest punktowe na jej końcu. 

Stałą podatności belki k obliczono z zależności: 

  
   

  
  (12) 

Zgodnie z równaniem (11), wiemy, że    
 

  , gdzie k = 135 [kN/m] i ɷ  = 26,45 [rad/sek] są 

wielkościami obliczonymi dla badanego układu. Stąd otrzymujemy wartość masy m = 193 

[kg]. 

Dla rur napełnionych wodą na podstawie charakterystyk ustalono: 

 okres drgań T = 0,28 [s], 

 częstotliwość drgań f = 3,57 [Hz], 

 prędkość kątowa ɷ = 22,4 [rad/sek], obliczona ze wzoru (9), 

 masa m = 269 [kg], obliczona ze wzoru (11). 
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Znając wielkość masy skupionej, zawieszonej na końcu belki nośnej, możliwa była analiza 

drgania wymuszonego nagłym przyłożeniem siły – odpowiedź układu na przejście fali 

uderzenia hydraulicznego. Wielkość masy skupionej mogłam obliczyć dzięki 

przeprowadzonym pomiarom.  Wykorzystując znane wzory na ruch drgający wyprowadziłam 

równanie, które pozwoliło na obliczenie zakresów dynamicznych przemieszczeń instalacji. 

Dzięki temu, że wykorzystałam równania ruchu drań własnych układu mogłam uwzględnić 

wzajemny wpływ na zakres przemieszczeń współczynnika sprężystości E rur oraz 

współczynnika ściśliwości wody K. 

Wymuszenie ruchu układu drgającego jest pewnym procesem, a ten jak wiadomo, może 

mieć m. in. charakter procesu nieokresowego, w szczególności przejściowego. Wtedy model 

matematyczny układu z tłumieniem przybiera postać [I.B.2, I.B.3]: 

                 (13) 

gdzie siła F(t) może być funkcją nieokresową, także nieciągłą. 

Aby wyznaczyć ruch układu drgającego pod działaniem wymuszeń nieokresowych, należy 

przeanalizować odpowiedź układu na dwa wymuszenia elementarne, tj. impuls jednostkowy i 

skok jednostkowy. Impuls jest miarą oddziaływania sił krótkotrwałych, np. zamknięcie i 

szybkie otwarcie zasilania instalacji. Skok to odpowiedź na działanie siły o stałej wartości 

nagle przyłożonej do układu fizycznego, np. szok termiczny wywołany nagłą zmianą 

temperatury. 

W przypadku zjawiska uderzenia hydraulicznego mamy do czynienia z przyłożona siłą 

chwilową. Miarą oddziaływania sił krótkookresowych jest impuls S, czyli  

         
  
  

  (14) 

Jeżeli czas działania Δt siły F(t) jest bardzo krótki, a tak dzieje się w przepadku przejścia fali 

ciśnienia, to jest to siła chwilowa [1]. 

Rozwiązaniem równania ruchu drgającego tłumionego wywołanego działaniem siły 

chwilowej, przy uwzględnieniu tłumienia podkrytycznego, jest funkcja [I.B.2, I.B.3]: 

      
 

   
            (15) 

gdzie: 

S – impuls wywołany zadziałaniem siły chwilowej, S = F0Δt, 

m – masa ciała, w naszym wypadku obliczona na podstawie pomierzonych charakterystyk 

wartość masy dla instalacji wypełnionej wodą, m = 269 [kg], 
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ɷD – częstość drgań swobodnych tłumionych (częstość naturalna),  

      
     (16) 

ɷ0 - częstość drgań własnych,  

b – unormowany współczynnik tłumienia, b = c/2m,  

c – współczynnik tłumienia wiskotycznego, związany z właściwościami tłumiennymi materiału 

lepkosprężystego,  

  
  

 
 (17) 

ɷ = ɷ0  (18) 

g – liczba charakteryzująca własności tłumienne pręta,  

g = ImE*/ReE* (19) 

ImE - część urojona zespolonego modułu sprężystości, 

ReE – część rzeczywista zespolonego modułu sprężystości , 

E – zespolony moduł sprężystości, czyli zmienny w czasie, 

k – liczba charakteryzująca własności sprężyste pręta, 

k = AReE*/l (20) 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń, a następnie przez obliczenie pewnych 

wartości charakterystycznych dla badanego układu, możliwe jest wyprowadzenie równania 

drgania tłumionego wywołanego zadziałaniem siły chwilowej – przejściem fali uderzenia 

hydraulicznego. 

Dla wyprowadzenia równania ruchu drgającego tłumionego można skorzystać z zależności 

na okres umowny TD, który definiowany jest jako odstęp czasu między dwoma kolejnymi 

maksymalnymi wychyleniami w tę samą stronę. Wartość TD jest niezmienna w czasie i 

można ją obliczyć z zależności [I.B.2, I.B.3]: 

   
  

   
    

  (21) 

oznaczenia jak we wzorze (16). 

Dysponując pomierzonymi charakterystykami dla II ETAPU można określić wartość TD = 

0,29 s. Po przekształceniu powyższej zależności możliwe jest obliczenie unormowanego 

współczynnika tłumienia b = 5,69 [rad/s], ɷD = 21,66 rad/s. 
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Dla założonego jednostkowego impulsu wywołującego zadrganie układu równanie zmiany 

wychylenia w funkcji czasu przyjmuje postać: 

      
 

   
            (22) 

m = 269 kg, b = 5,69 rad/s, ωD = 21,66 rad/s, TD = 0,29 s 

                                 (23) 

W przypadku zjawiska uderzenia hydraulicznego założono, że siła skupiona F działała w 

nieskończenie krótkim czasie. Przyjęto więc, że impuls S równy jest sile F. 

Maksymalne wychylenie xmax zgodnie z równaniem ruchu drgającego jest równe: 

     
 

   
 

   

        dla    
 

   
         (24) 

Przyjmując, że S = F obliczono xmax dla wartości sił zestawionych w tabeli 3 [I.B.2, I.B.3]. 

Tabela 3: Maksymalne wychylenia X w funkcji  działającej siły F 

F1 (N) X1 (cm) F2 (N) X2 (cm) F3 (N) X3 (cm) 

773 8.78 992 11.26 873 9.91 

 

Przebieg funkcji dla impulsu jednostkowego przedstawia rys. 7. Dla znanego przebiegu 

zmiany wychylenia podpory można określić maksymalną wartość wychylenia dla dowolnej 

wartości siły, wystarczy jedynie we wzorze na x(t) w miejsce jednostkowego impulsu S 

podstawić dowolną wartość siły. Na przykład dla siły zarejestrowanej podczas doświadczenia 

F1 = 700 N, wartość odchylenia wynosi x = 0,15 m. Znając zależność wychylenia podpory, 

znane jest tym samym przemieszczenie przewodu. 
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Rys. 7. Zmiana wychylenia końca belki nośnej podpory stałej dla jednostkowej siły 

impulsowej w funkcji czasu dla belki nośnej o długości l = 80 cm [I.B.2]. 

Raport z badań został opublikowany pod tytułem: Final report the study on water hammer in 

fire protection system [I.B.2]. 

Dzięki publikacji [I.B.1] nawiązałam współpracę z Universiteta Mediterranea di Reggio 

Calabria. W wyniku tej współpracy zostałam opiekunem doktoranta Pana mgr inż. 

Pierfabrizio Puntorieri w ramach programu europejskiego ERASMUS+. Wspólnie 

prowadziliśmy dalszą analizę możliwości wykorzystania wyprowadzonego przeze mnie 

algorytmu do szacowania maksymalnych przemieszczeń nie tylko dla instalacji 

tryskaczowych. W wyniku współpracy powstał zespół, w którym wspólnie opracowaliśmy 

algorytm w MATLABIE umożliwiający wykorzystanie mojej metody do obliczania 

maksymalnych przemieszczeń rurociągów pod wpływem dynamicznych sił. Wyniki naszej 

pracy opublikowaliśmy w artykule: Displacements of the pipe system caused by a transient 

phenomenon using the dynamic forces measured in the laboratory [I.B.3]. Otrzymane 

parametry wykorzystano do kalibracji modelu matematycznego utworzonego za pomocą 

oprogramowania MATLAB. Dla implementacji modelu opracowano algorytm (rys. 8), w 

programie MATLAB, który pozwala w przystępny sposób obliczyć przemieszczenie instalacji 

w analizowanym przekroju [I.B.3].    
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Rys. 8. Schemat algorytmu [I.B.3] 

Przeprowadzone przeze mnie badania oraz wykorzystanie do obliczeń przemieszczenia 

równań ruchu drgań własnych układu pozwoliły na potwierdzenie mojego założenia o 

błędnym obliczaniu przemieszczeń rurociągu na podstawie statycznego schematu obciążeń. 

Z moich rozważań wynika, że rzeczywiste przemieszczenia są średnio 10 razy większe niż te 

wyliczone w układzie statycznym [I.B.2, I.B.3].  

Opisywany projekt badawczy pozwolił na zakończenie dotychczasowych badań. Obecnie 

planowane są kolejne badania, mające na celu zarówno potwierdzenie słuszności przyjętych 

założeń jak również przeprowadzenie pomiarów dla rur z różnych materiałów, o różnej 

grubości ścianek oraz proporcjach grubości ścianek i średnicy wewnętrznej, jak również dla 

cieczy o różnych gęstościach. Uważam, że takie rozpoznanie pozwoli na opracowanie 

schematu obliczeniowego, który w prosty sposób umożliwi np. inżynierom obliczać 

rzeczywiste zakresy przemieszczeń układów rur wywołane nieustalonymi zjawiskami. Ta 



25 
 

wiedza pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie układów rur przez zniszczeniem, dzięki 

doborowi np. odpowiedniego rodzaju podpór. 

Wykorzystanie otrzymanych wyników  

Uzyskane wyniki prac badawczych nad warunkami pracy instalacji tryskaczowych oraz 

pozyskana wiedza i doświadczenie pozwoliły na przygotowanie książki pt. Projektowanie 

instalacji tryskaczowych, wydanej przez PWN w 2018 roku [I.B.6]. Książka ta jest 

wdrożeniem wyników moich badań i doświadczeń. Stanowi kompendium wiedzy związanej z 

prawidłowym projektowaniem instalacji tryskaczowych. Przedmiotowa pozycja jest 

pierwszym takim opracowaniem dostępnym na rynku polskim. Praca zawiera wiedzę 

niezbędną do zrozumienia procesu działania instalacji tryskaczowych. W sposób dostępny 

wykonano analizę zjawisk zachodzących w czasie aktywacji systemu tryskaczowego. 

Wykonanie opracowania było wyjątkowo trudne, ponieważ w dużej mierze opierało się na 

danych statystycznych opracowanych dla rzeczywistych zdarzeń pożarowych, o przebiegu 

charakterystycznym dla danego sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Implementacja 

tych danych dla ogólnych schematów wymagała prześledzenia wymagań stawianych 

instalacji tryskaczowej przez różne wytyczne i normy. Dlatego też w pracy przedstawiono, 

przeanalizowano i porównano wymagania stawiane przez cztery najpopularniejsze przepisy 

(polską normę PN-EN 12 845, niemieckie wytyczne VdS oraz amerykańskie NFPA13 i FM 

Global). W pracy omówiono i wyjaśniono odmienne podejścia obliczeniowe indywidualnych 

wypływów z tryskaczy, wyjaśniono relacje pomiędzy wielkością powierzchni obliczeniowej 

dla jednego tryskacza a wymaganym zapasem wody na cele przeciwpożarowe oraz 

wyjaśniono cel tworzenia powierzchni działania najbardziej niekorzystnej i korzystnej w 

obliczeniach hydraulicznych, ponadto wyjaśniono ideę wyboru dodatkowego tryskacza 

budującego powierzchnię działania. Wyjaśniono również odmienność podejść 

obliczeniowych strat ciśnienia we wzorze Hazena-Williamsa, w którym w zależności od 

przepisów w różny sposób uwzględniany jest wpływ starzenia się przewodów instalacji 

tryskaczowych na ich parametry hydrauliczne. Dla zrozumienia czasu reakcji tryskacza, 

omówiono wzajemny wpływ czynników badanych laboratoryjnie w sposób niezależnych, 

powiązanych jednak w jednym wzorze empirycznym. Wzór ten pozawala obliczyć szybkość 

reakcji tryskacza na wzrost temperatury otoczenia (RTI – Response Time Index). 

Opracowanie zawiera niezbędną wiedzę do zrozumienia działania i różnych sposobów 

projektowania instalacji tryskaczowej. Informacje, do których dostęp do tej pory był 

utrudniony, a samodzielnie rozwiązywanie problemu było bardzo czasochłonne i niestety 

często prowadziło do błędów w projektowaniu instalacji tryskaczowych, wynikających z 

niezrozumienia sposobu działania instalacji. Opracowanie dedykowane jest wszystkim 
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osobom potencjalnie zainteresowanym ochroną przeciwpożarową obiektów. Zebrane 

materiały skierowane są zarówno do projektantów jak i wykonawców, ale i eksploatatorów 

instalacji tryskaczowych, oraz osób zajmujących się innymi instalacjami wykorzystywanymi w 

ochronie przeciwpożarowej, które wpływają na pracę instalacji tryskaczowych. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Po ukończeniu studiów magisterskich w 1996 r. przez 6 lat pracowałam jako asystent 

projektanta w biurze projektowym Hydroprojekt w Warszawie, w tym rok na budowie 

Hydrobudowa 6 S.A. Praca zawodowa pozwoliła mi na ugruntowanie zdobytej wiedzy w 

czasie studiów oraz na uzupełnienie wiedzy praktycznej. Lata mojej pracy jako asystenta 

projektanta budownictwa hydrotechnicznego przypadają na okres występujących na terenie 

Polski gwałtownych powodzi, o dramatycznych skutkach. Projekty w których brałam udział 

dotyczyły między innymi: nadbudowy zbiornika poflotacyjnego w Żelaznym Moście, naprawy 

zniszczonych po powodziach budowli hydrotechnicznych między innymi w Opolu, 

zamknięcia obwałowań przeciwpowodziowych i regulacji rzeki w Kazimierzu Dolnym. Brałam 

również udział w przygotowaniach operatów wodnoprawnych. Uczestniczyłam w budowie 

stacji metra Warszawa Centrum w czasie realizacji ścianek szczelinowych z wykorzystaniem 

zawiesiny tiksotropowej. Równolegle, w roku 1999, podjęłam studia doktoranckie na 

Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Moim opiekunem był Pan prof. dr 

hab. inż. Marek Mitosek. Na realizację badań otrzymałam grant promotorski (II.J.1). W 

czasie studiów prowadziłam zajęcia audytoryjne i laboratorium z mechaniki płynów. W 2002 

roku nadany został mi tytuł doktora nauk technicznych. Moja praca doktorska powstała na 

podstawie wyników badań zjawiska uderzenia hydraulicznego w ciągu przewodów o różnych 

średnicach i o różnych długościach, w różnej konfiguracji. Moim osobistym wkładem i 
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sukcesem było samodzielne wyprowadzenie wzoru na prędkość ekwiwalentną z 

wykorzystaniem teorii drgań własnych układu. Za moje osiągnięcia naukowe otrzymałam 

Nagrodę Rektora III stopnia (II.K.1). Przez pierwsze lata pracy (2002–2005), moje 

zainteresowania naukowe związane były z zagadnieniami z dziedziny mechaniki płynów, w 

szczególności uderzenia hydraulicznego oraz z hydrotechniką (II.E.II.30÷38). Od roku 2005 

moje główne zainteresowania skupione były na rozpoznaniu zjawisk zachodzących w 

pracującej przeciwpożarowej instalacji tryskaczowej. Zainteresowania te doprowadziły do 

złożenia wniosku i otrzymania finansowania na projekt badawczy (II.J.2). Prowadzone 

przeze mnie badania pozwoliły mi na rozpoznanie wpływu zjawiska uderzenia 

hydraulicznego wywołanego w sieci instalacji przeciwpożarowej na wielkość rejestrowanych 

sił i przemieszczeń przewodów. Grant realizowany był przez dwa lata (2006-2008), a 

końcowym efektem przeprowadzonych badań było wyprowadzenie wzoru na obliczanie 

maksymalnego wychylenia przewodu pod wpływem siły dynamicznej, przy wykorzystaniu 

równania ruchu drgającego (I.B.3). Wynikami badań zainteresowało się wydawnictwo 

akademickie (I.B.2) oraz część wyników omówiona została w artykule (I.B.1). Dzięki tej 

publikacji (I.B.1), nawiązałam współpracę z Mediterranea University of Reggio Calabria, Italy. 

Zostałam opiekunem doktoranta Pana mgr inż. Pierfabrizio Puntorieri (promotor pracy 

doktorskiej Pan prof. dr hab. inż. Giuseppe Barbaro) w ramach programu ERASMUS+ (lata 

2016-2018), a następnie zostałam promotorem pomocniczym, zewnętrznym pracy 

doktorskiej. Nawiązana współpraca zaowocowała również wspólnymi publikacjami (I.B.3, 

II.A.1, II.E.II.1) oraz wspólnym wystąpieniem na międzynarodowej konferencji (II.L.3). Przez 

kolejne 10 lat (licząc od zdobytego grantu w 2006 roku), wykorzystując wiedzę zdobytą 

dzięki prowadzonym badaniom, zajmowałam się zdobywaniem wiedzy praktycznej związanej 

z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją przeciwpożarowych instalacji 

tryskaczowych. W tym celu podejmowałam między innymi prace zlecone w biurze 

inżynieryjnym TECHNICO, przy realizacji projektów instalacji tryskaczowych, uczestniczyłam 

w szkoleniach (szkolenia w CNBOP 2014), odbyłam staż naukowy oraz pracowałam jako 

kierownik akredytowanego laboratorium (III.L), zapoznawałam się z wytycznymi zarówno 

polskimi, niemieckim, jak i amerykańskimi. W tym czasie uzyskałam dyplom magistra 

inżyniera w specjalności Zaopatrzenie w Wodę. Dzięki temu mogłam poświęcić się nie tylko 

instalacjom przeciwpożarowym, ale również instalacjom zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania ścieków, oraz instalacjom dualnym i zielonej certyfikacji budynków. Jednak 

przez cały czas pracy zawodowej nie rezygnowałam z zainteresowania zagadnieniami z 

dziedziny hydrotechniki, w końcowym efekcie zdając w roku 2018 egzamin na uprawnienia 

projektowe bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. W ramach rozwoju 

problematyki uderzenia hydraulicznego, opracowałam algorytm umożliwiający obliczenie 



33 
 

prędkości ekwiwalentnej, wykorzystywanej do określenia maksymalnego przyrostu ciśnienia 

wywołanego tym zjawiskiem (II.A.1, II.E.II.1). 

Zostałam doceniona przez podmioty zajmujące się ochroną przeciwpożarową, takie jak 

CNBOP, gdzie zostałam zatrudniona jako ekspert oraz prowadzę szkolenia dla 

Rzeczoznawców przeciwpożarowych. 

W ostatnim czasie brałam udział w przygotowaniu dwóch wniosków o projekty badawcze: 

1. Wniosek przygotowany: ID wniosku 420800, Tytuł projektu: Warunki zaopatrzenia w 

wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów i terenów. 

Wniosek o realizację projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa 

państwa. Wniosek przygotowywany przez konsorcjum CNBOP + SGSP, wniosek 

przygotowywany na konkurs 9/2018. 

2. Wniosek złożony: Turkish-Polish/Polish-Turkish 3rd Tübitak i Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, Tytuł projektu: Application of an Integrated Approach to Reduce Public Health 

Risks From Water Distribution Networks: Case Studies from Turkey and Poland, 

konsorcjum: Akdeniz University and Lublin University of Technology.  

W chwili obecnej pracuję nad rozpoznaniem zjawiska zachodzącego w suchej instalacji 

hydrantowej, w chwili uwolnienia przepływu, a dokładnie interesuje mnie wyprowadzenie 

wzoru na obliczanie czasu dotarcia czoła wody do dyszy węża strażackiego. Zagadnienie 

jest złożonym problemem, ponieważ rura w pierwszym kroku wypełniona jest sprężonym 

powietrzem, które następnie ze strony wylotu jest rozprężane, a od strony napierającej wody 

– sprężane. Dodatkowo interesują mnie zjawiska zachodzące na styku dwóch faz gaz/woda. 

Dla lepszego rozpoznania problemu wykonane zostały wstępne badania dzięki uprzejmości 

Politechniki Lubelskiej. Również na tej uczelni projektowany jest drugi etap badań na 

stanowisku z przewodami o przeźroczystych ściankach, które umożliwią obserwację zjawisk 

zachodzących na styku faz. 

Planuję również kolejne badania, mające na celu zarówno dalsze potwierdzenie słuszności 

przyjętych założeń (Ocena oddziaływania sił i przemieszczeń wywołanych zjawiskami 

nieustalonymi na pracę instalacji tryskaczowej i związane z tym wytyczne do projektowania 

wybranych urządzeń przeciwpożarowych), jak również przeprowadzenie pomiarów dla rur z 

różnych materiałów, o różnej grubości ścianek oraz proporcjach grubości ścianek i średnicy 

wewnętrznej jak również dla cieczy o różnych gęstościach. Uważam, że takie rozpoznanie 

pozwoli na opracowanie schematu obliczeniowego, który w prosty sposób pozwoli np. 

inżynierom obliczać rzeczywiste zakresy przemieszczeń układów rur wywołane 

nieustalonymi zjawiskami. Ta wiedza pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie układów rur 

przez zniszczeniem, dzięki doborowi np. odpowiedniego rodzaju podpór. 
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W trakcie mojej pracy naukowej (po obronie doktoratu), opublikowałam w sumie 49 prac 

(szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 1). 

Moje prace cytowane są w bazie Web of Science (5 cytowań, h = 1), Scopus (3 cytowania, 

h = 1), Publish or Perish (8 cytowań, h = 2) oraz Google Scholar (8 cytowań, h = 2). Za 

największe osiągnięcie uważam cytowanie mojej pracy (II.E.II.38) w książce napisanej przez 

jednego z pracownika NASA (Waterhammer Modeling For The Ares I Upper Stage Reaction 

Control System Cold Flow Development Test Article, by Jonathan Hunter Williams, A Thesis 

Submitted to the Faculty of Mississippi State University in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Science in Aerospace Engineering in the 

Department of Aerospace Engineering, Mississippi State, Mississippi, December 2010). 

Wykonałam 5 recenzji w anglojęzycznych pismach z listy A (III.P). Za jedną z wykonanych 

recenzji (III.P.4) otrzymałam certyfikat od wydawnictwa Elsevier. 

Brałam czynny udział w 4 konferencjach międzynarodowych (II.L.1÷4) oraz w 18 

konferencjach krajowych (II.L.5÷22). 
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Tabela 1: Zestawienie cytowań 

 Cytowania  

Baza Liczba cytowań Indeks h 

Web of Science 5 1 

Scopus 3 1 

Publish or Perish 8 2 

Google Scholer 8 2 

 

Tabela 2: Szczegółowe zestawienie dorobku naukowego 

Publikacje 

L.p. Rodzaj pracy Liczba 
Punkty MNiSW Sumaryczny 

IF rok 
publikacji całość 

uwzględniając 
mój udział 

Przed doktoratem  

1 

Rozdziały w 
monografii/materiały 

konferencyjne 
(suma/samodzielne) 

3/2 15 12,5  

Po doktoracie  

1 
Czasopisma w bazie 

JCR 
(suma/samodzielne) 

4/1 90 52,5 3,443 

2 

Czasopisma inne 
wymienione w 

wykazie MNiSW / i 
inne 

(suma/samodzielne) 

28/16 172 156,5  

3 

Rozdziały w 
monografii/materiały 

konferencyjne 
(suma/samodzielne) 

12/5 20 10  

4 
Książki 

(suma/samodzielne) 
1/1 25 25  

5 
Raporty z badań 

(suma/samodzielne) 
1/1    

6 
Opracowanie 

zbiorowe 
(suma/samodzielne) 

1/1    

7 Razem 47/25 307 244 3,443 
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6. Informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej. 

Do moich największych osiągnięć dydaktycznych zaliczam otrzymanie nagrody 

przyznawanej w wyniku głosowania przez samych Studentów (III.D.1) oraz pierwsza nagroda 

dla pracy magisterskiej o tematyce związanej z instalacjami przeciwpożarowymi (III.D.2), 

przyznawana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

Jako swoje osiągnięcie dydaktyczne uważam również współtworzenie artykułów 

popularyzujących naukę ze Studentami naszego kierunku. Dwa z takich artykułów zostały już 

opublikowane (II.E.II.7, II.E.II.28). 

Dzięki zdobytej przeze mnie wiedzy w zakresie projektowania instalacji tryskaczowych 

możliwe było po raz pierwszy uruchomienie przedmiotu o instalacjach tryskaczowych, w 

pierwszej kolejności dla studiów magisterskich zaocznych. Jest to przedmiot obieralny 

uruchomiony w semestrze zimowym 2018/19. 

W ramach pracy organizacyjnej na rodzimym Wydziale, jestem członkiem komisji 

rekrutacyjnej do studiów niestacjonarnych oraz jestem opiekunem praktyk dla kierunku 

zaopatrzenia w wodę dla studiów stacjonarnych inżynierskich i magisterskich. 

Od roku 2007 współpracuję aktywnie z  Sekcją Inżynierii Sanitarnej, Komitetu Inżynierii 

Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk 

 

 


