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WP£YW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO
NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŒRODOWISKA
1.

WSTÊP

Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu ziemnego, jako podstawowe zespo³y technologiczne w systemie dystrybucji gazu, nale¿¹ do obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enie akustyczne
dla otaczaj¹cego œrodowiska. Mimo to, ¿e elementy technologiczne umieszczane s¹ najczêœciej w ró¿nych obudowach (budynek, kontener, zabudowa podziemna), stanowi¹cych
ograniczenia na drodze emisji ha³asu, to jednak przy du¿ych stacjach typu otwartego istnieje potrzeba wyciszenia ich pracy. Zachodz¹ce w uk³adach technologicznych stacji procesy
aerodynamiczne, wynikaj¹ce z rozprê¿ania i przyp³ywu gazu z du¿ymi prêdkoœciami, s¹
bezpoœredni¹ przyczyn¹ emisji o poziomie przekraczaj¹cym w wielu przypadkach 100 dB.
G³ównym Ÿród³em ha³asu emitowanego przez stacje redukcyjno-pomiarowe s¹ reduktory
ciœnienia.
Wielkoœæ emisji ha³asu i zwi¹zany z tym wp³yw stacji redukcyjno-pomiarowych na
klimat akustyczny œrodowiska zale¿y w znacznej mierze od konstrukcji zastosowanych
w nich urz¹dzeñ, parametrów pracy oraz istniej¹cej lokalizacji i wra¿liwoœci œrodowiska.

2.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HA£ASU W ŒRODOWISKU

Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku okreœlone s¹ dla terenów ochrony uzdrowiskowej, zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej oraz terenów w strefie œródmiejskiej miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców [6].
W tabeli 1 przedstawiono ich dopuszczalne wartoœci, wyra¿one równowa¿nym poziomem dŸwiêku A.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Studia doktoranckie, Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
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Tabela 1
Dopuszczalne poziomy ha³asu w œrodowisku powodowanego
przez poszczególne grupy Ÿróde³ ha³asu [6]
Dopuszczalny poziom ha³asu wyra¿ony równowa¿nym
poziomem dŸwiêku A [dB]
Drogi i linie kolejowe

Instalacje i pozosta³e obiekty
i grupy Ÿróde³ ha³asu

pora dnia
pora nocy
– przedzia³
pora dnia
pora nocy
– przedzia³
czasu odnie– przedzia³
– przedzia³
sienia równy czasu odnieczasu odnie- czasu odniesienia równy
8 najmniej
sienia równy sienia równy korzystnym
1 najmniej
16 godzinom 8 godzinom godzinom dnia korzystnej
godzinie
kolejno
nocy
po sobie
nastêpuj¹cym

Lp.

Przeznaczenie
terenu

1

a) Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwi¹zanej
ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami rzemieœlniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem
d) Tereny zabudowy
zagrodowej

60

50

55

45

4

Tereny w strefie œródmiejskiej
miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców ze zwart¹ zabudow¹
mieszkaniow¹ i koncentracj¹
obiektów administracyjnych,
handlowych i us³ugowych

65

55

55

45

Stan ha³asu œrodowiskowego wokó³ instalacji istniej¹cych i projektowanych prezentuje siê w postaci map, na których izofony prowadzi siê dla wartoœci bêd¹cych wielokrotnoœci¹ 5 dB. Mapy ha³asu powinny powstawaæ na bazie map urzêdowych, w odpowiedniej
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skali, umo¿liwiaj¹cej przedstawienie szczegó³ów budynków, instalacji, ulicznych obszarów
przemys³owych, obszarów rolniczych, roœlinnoœci i poziomic. Ró¿ne strefy ha³asu naniesione na mapê rozpatrywanego terenu zaznacza siê kolorami lub kreskami zgodnie z zasad¹
przedstawion¹ w tabeli 2.
Tabela 2
Sposób wype³niania stref na mapach ha³asu [6]
Strefa [dB]

Kolor

Sposób zakreskowania

do 35

jasnozielony

ma³e punkty, ma³a gêstoœæ

od 35 do 40

zielony

œrednie punkty, œrednia gêstoœæ

od 40 do 45

ciemnozielony

du¿e punkty, du¿a gêstoœæ

od 45 do 50

¿ó³ty

linie pionowe, ma³a gêstoœæ

od 50 do 55

ochrowy

linie pionowe, œrednia gêstoœæ

od 55 do 60

pomarañczowy

linie pionowe, du¿a gêstoœæ

od 60 do 65

cynobrowy

linie skrzy¿owane, ma³a gêstoœæ

od 65 do 70

karminowy

linie skrzy¿owane, œrednia gêstoœæ

od 70 do 75

lilaró¿

linie skrzy¿owane, du¿a gêstoœæ

od 75 do 80

niebieski

szerokie, pionowe pasy

od 80 do 85

ciemnoniebieski

jednolicie ciemne

Niekiedy wystarczaj¹ce mo¿e byæ u¿ycie stref o szerokoœci 10 dB i dla takich przypadków zalecane jest ich kolorowanie lub kreskowanie wed³ug wzorów podanych w tabeli 3.
Tabela 3
Uproszczony sposób wype³niania stref na mapach ha³asu [6]
Strefa [dB]

Kolor

Sposób zakreskowania

do 45

zielony

œrednie punkty, œrednia gêstoœæ

od 45 do 55

¿ó³ty

linie pionowe, ma³a gêstoœæ

od 55 do 65

pomarañczowy

linie pionowe, du¿a gêstoœæ

od 65 do 75

czerwony

linie skrzy¿owane, œrednia gêstoœæ

od 75 do 85

niebieski

szerokie, pionowe pasy
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3.

ZASADY LOKALIZACJI SIECI PUNKTÓW POMIAROWYCH

Lokalizacja punktów pomiarowych w terenie zale¿na jest zarówno od stopnia zró¿nicowania przestrzennego, jak i akustycznego. Najwiêksze zró¿nicowania poziomu dŸwiêku
wystêpuj¹ w s¹siedztwie Ÿróde³ ha³asu i du¿ych przeszkód na drodze propagacji dŸwiêku.
W tych miejscach gêstoœæ siatki pomiarowej powinna byæ wiêksza i tak dobrana, aby ró¿nice
poziomu dŸwiêku w s¹siednich punktach pomiarowych nie by³y wiêksze ni¿ 5 dB. W przypadku wyst¹pienia wiêkszych ró¿nic, zaleca siê wprowadzenie poœrednich punktów pomiarowych. Je¿eli konieczne jest wyznaczenie udzia³u w ha³asie ró¿nych Ÿróde³, nale¿y tak
lokalizowaæ punkty pomiarowe w s¹siedztwie ka¿dego Ÿród³a, aby zredukowaæ wp³yw pozosta³ych [1–5].
Poziom dŸwiêku w innych punktach mo¿e byæ oszacowany za pomoc¹ interpolacji
i ekstrapolacji, z jednoczesnym uwzglêdnieniem zmian poziomu dŸwiêku w funkcji odleg³oœci, wynikaj¹cych z zale¿noœci geometrycznych poch³aniania dŸwiêku w atmosferze
oraz efektów t³umienia przez pod³o¿e i ekranowania.
4.

POMIARY HA£ASU ŒRODOWISKOWEGO
WOKÓ£ WYBRANYCH STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH

W celu okreœlenia wp³ywu stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia na stan klimatu
akustycznego wybrano do badañ cztery obiekty o nieco zró¿nicowanych parametrach pracy. Trzy spoœród wybranych stacji zlokalizowane s¹ w Krakowie, a jedna w Zabierzowie.
Lokalizacje i liczbê punktów pomiarowych wokó³ ka¿dej stacji dobrano indywidualnie,
uwzglêdniaj¹c zagospodarowanie rejonu stacji i ich parametry eksploatacyjne.
Liczby reprezentatywnych punktów pomiarowych dla poszczególnych stacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
– stacja Kraków Kostrze – 8 punktów pomiarowych,
– stacja Kraków Mogi³a – 24 punkty pomiarowe,
– stacja Kraków, ul. Zawi³a – 31 punktów pomiarowych,
– stacja Zabierzów – 22 punkty pomiarowe.
Pomiary ha³asu prowadzono za pomoc¹ analizatora firmy Norsonic typu Nor-121
z u¿yciem korelacji spektralnej typu A oraz ze sta³¹ czasow¹ F. Wszystkie pomiary zosta³y
wykonane na wysokoœci 1,5 m n.p.t., w dniach bez opadów atmosferycznych, w temperaturze otoczenia powy¿ej 5°C i z za³o¿on¹ na mikrofon os³on¹ przeciwwietrzn¹. W tabeli 4
przedstawiono technologiczne parametry stacji, przy których wykonano pomiary ha³asu.
Tabela 4
Zestawienie technologicznych parametrów pracy stacji redukcyjno-pomiarowych I o
Parametr

Lokalizacja stacji
Kraków Kostrze

Kraków Mogi³a Kraków, ul. Zawi³a

Zabierzów

Ciœnienie dolotowe [MPa]

3,60

3,29

3,19

3,17

Ciœnienie wylotowe [MPa]

0,27

0,27

0,27

0,27

[m 3n h]

1965

8520

8780

2030

Przep³yw
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5.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAÑ

Na podstawie analizy wyników badañ klimatu akustycznego w rejonie wytypowanych
stacji redukcyjno-pomiarowych Io mo¿na stwierdziæ, ¿e dla wiêkszoœci z nich przekroczone
s¹ dopuszczalne poziomów ha³asu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej.
Najwiêksz¹ emisjê ha³asu do œrodowiska zmierzono w rejonie redukcyjno-pomiarowej
typu otwartego, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Zawi³ej. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu dla pory dziennej wynosi³y od 1 dB (punkt zlokalizowany za budynkiem
stacji) do 26,6 dB (w pobli¿u reduktorów), a dla pory nocnej od 11 dB do 36,6 dB.
Na rysunku 1 przedstawiono mapê rozk³adu przestrzennego ha³asu w jej otoczeniu.

Rys. 1. Mapa akustyczna dla stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Krakowie przy ul. Zawi³ej

Pomiary ha³asu wokó³ stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Zabierzowie równie¿ wykaza³y niewielkie przekroczenia wartoœci dopuszczalnych. Mniejsza emisja ha³asu, w porównaniu ze stacj¹ zlokalizowan¹ przy ul. Zawi³ej, jest spowodowana umieszczeniem wiêkszoœci jej urz¹dzeñ w budynku, który stanowi ekran akustyczny. Najwiêkszy poziom ha³asu, tj.
66,2 dB zmierzono w punkcie pomiarowym nr 18 (rys. 2), zlokalizowanym przy zasuwie
Dn 200. Ha³as w tym punkcie przekracza dopuszczaln¹ wartoœæ dla pory dziennej o 11,2 dB
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oraz dla pory nocnej o 21,2 dB. Omawiana stacja zlokalizowana jest przy ruchliwej drodze
nr 79 Kraków – Katowice i emitowany z niej ha³as w istotnym stopniu wp³ywa na kszta³towanie siê klimatu akustycznego w badanym obszarze.

Rys. 2. Mapa akustyczna dla stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Zabierzowie

Stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana w Krakowie Mogile posiada ci¹gi redukcyjne umieszczone wewn¹trz budynku, co znacznie ogranicza emisjê ha³asu do œrodowiska.
Najwiêkszy poziom ha³asu zosta³ zmierzony przy wywietrznikach znajduj¹cych siê w œcianach stacji. W punkcie pomiarowym nr 1 (rys. 3) wyniós³ 59,6 dB, a w punkcie nr 8 – 57,2 dB.
Wartoœci te przekraczaj¹ obowi¹zuj¹ce standardy zarówno dla pory dziennej, jak i pory
nocnej (tab. 1).
W przypadku stacji redukcyjno-pomiarowej w Krakowie Kostrzu zmierzono stosunkowo niewielkie wartoœci ha³asu w jej najbli¿szym otoczeniu. Najwy¿sz¹ wartoœæ zmierzono
w punkcie zlokalizowanym przy oknie umieszczonym w œcianie budynku stacji, i wynosi³a
ona 55,3 dB. Powodem tak niewielkiej emisji ha³asu jest umieszczenie wszystkich urz¹dzeñ stacji wewn¹trz budynku. Z wykonanej symulacji rozprzestrzeniania siê dŸwiêku wynika, ¿e na granicy dzia³ki nie bêdzie przekroczeñ dopuszczalnych wartoœci ha³asu zarówno
dla pory dziennej, jak i dla pory nocnej (rys. 4).
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Rys. 3. Mapa akustyczna dla stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Krakowie-Mogile

Rys. 4. Mapa akustyczna dla stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Krakowie Kostrzu
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