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OCENA STANU TECHNICZNEGO
EKSPLOATOWANYCH GAZOCI¥GÓW STALOWYCH

Ocena stanu technicznego gazoci¹gu stalowego obejmuje diagnostykê aktualnego sta-
nu technicznego rur przesy³owych oraz diagnostykê skutecznoœci zabezpieczenia gazoci¹gu
stalowego przed oddzia³ywaniem procesów korozji.

Badanie stanu technicznego rur przesy³owych gazoci¹gu powinno wykryæ ich wszelkie
uszkodzenia spowodowane dzia³alnoœci¹ stron trzecich, oddzia³ywaniem gruntu, w którym
gazoci¹g jest posadowiony, oraz korozj¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ rur przesy³owych.

Ocenê stanu technicznego gazoci¹gu stalowego mo¿na wykonaæ:
– dla ca³ego gazoci¹gu – w tym przypadku wykonujemy zazwyczaj badania bez odkopy-

wania gazoci¹gu;
– dla wybranego odcinka gazoci¹gu – badania gazoci¹gu w tym przypadku zazwyczaj s¹

wykonywane na odkrytym gazoci¹gu.

Badanie gazoci¹gu nieodkopanego wykonuje siê od wewn¹trz lub od zewn¹trz z po-
wierzchni ziemi. Badanie od wewn¹trz rur przesy³owych przeprowadza siê przez wykona-
nie wytrzyma³oœciowej próby hydraulicznej gazoci¹gu lub przez wykonanie pomiarów
za pomoc¹ t³okowego urz¹dzenia diagnozuj¹cego, które przemieszcza siê w gazoci¹gu pod
ciœnieniem gazu. W tym przypadku gazoci¹g musi byæ technicznie przystosowany do ba-
dania t³okiem diagnozuj¹cym.

Autorzy wykonali ocenê stanu technicznego eksploatowanych wysokoprê¿nych gazo-
ci¹gów stalowych przebiegaj¹cych obok budynku mieszkalnego w miejscowoœci Widna
Góra. Usytuowanie budynku mieszkalnego w stosunku do badanych gazoci¹gów przedsta-
wiono na rysunku 1.

Gazoci¹g w/c DN 500/600 Przemyœl – Jaros³aw wybudowany zosta³ w 1969 przez Gazo-
budowê Zabrze. Zgodnie z protoko³em w sprawie odbioru koñcowego i przekazania do
u¿ytku inwestycji – gazoci¹gu DN 500/600 mm Przemyœl – Jaros³aw – okres gwarancyjny
na ten gazoci¹g zadeklarowany zosta³ przez wykonawcê na 12 miesiêcy od daty dokonania
odbioru koñcowego i przekazania do eksploatacji.
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Wykonawca gazoci¹gu podda³ obiekt pneumatycznej (sprê¿onym powietrzem) próbie
wytrzyma³oœci i szczelnoœci na ciœnienie 60 atmosfer. Komisja w ww. protokole odbioru
oceni³a jakoœæ wykonanych robót i u¿ytych materia³ów na bardzo dobr¹.

Gazoci¹g dopuszczono do ruchu na maksymalne dopuszczalne ciœnienie robocze do
55 atmosfer. Gazoci¹g w/c DN 600 Granica Pañstwa – Jaros³aw wybudowany zosta³
w 1964, równie¿ przez Gazobudowê Zabrze.

Zgodnie z treœci¹ protoko³u z przeprowadzenia g³ównej próby szczelnoœci i wytrzyma-
³oœci odcinka gazoci¹gu DN 600 mm CN 64 Granica Pañstwa – Jaros³aw (obejmuj¹cego
miejscowoœæ Widna Góra) ruroci¹g poddany by³ pneumatycznej (sprê¿onym powietrzem)
próbie wytrzyma³oœci i szczelnoœci na ciœnienie 60 atmosfer, a dopuszczony do ruchu na
maksymalne dopuszczalne ciœnienie robocze do 55 atmosfer.

Ocena wytrzyma³oœciowa ruroci¹gu dokonana przez komisjê odbioru by³a pozytywna.

Gazoci¹gi dopuszczone zosta³y do ruchu bez ograniczeñ czasowych na ciœnienie do
55 atmosfer. Z informacji zawartych w protoko³ach wynika, ¿e gazoci¹gi zosta³y wybudo-
wane z rur stalowych ze szwem o œrednicy i gruboœci œcianek 622/9 mm i 622/11 mm pro-
dukcji NRD i polskiej z materia³u 18G2A izolowanych fabrycznie. Dokumentacja zosta³a
opracowana przez Biuro Projektów Gazownictwa Gazoprojekt we Wroc³awiu.

Gazoci¹gi posadowione s¹ na g³êbokoœci od 1,10 m do 1,70 m, w zale¿noœci od
ukszta³towania terenu. Gazoci¹gi przebiegaj¹ po ca³ej trasie pod ziemi¹. Analizowane od-
cinki gazoci¹gów na swej trasie przebiegaj¹ przez tereny upraw rolniczych o lekko pagór-
kowatym ukszta³towaniu terenu.

Eksploatacja gazoci¹gów wysokiego ciœnienia prowadzona jest zgodnie z warunkami
technicznymi eksploatacji gazoci¹gów przesy³owych oraz obowi¹zuj¹cymi procedurami.
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Rys. 1. Usytuowanie budynku mieszkalnego w stosunku do badanych gazoci¹gów



Zakres badañ terenowych obejmowa³:
– pomiar stanu izolacji gazoci¹gu metod¹ Pearsona,
– okreœlenia optymalnych miejsc wykonania odkrywek przedmiotowych gazoci¹gów.

Wed³ug protoko³ów z badañ izolacji gazoci¹gów badaniom poddane zosta³y stalowe
gazoci¹gi wysokiego ciœnienia, które s¹ objête ochron¹ katodow¹. Trasa gazoci¹gu biegnie
poprzez nieu¿ytki rolne i pola uprawne. Gazoci¹gi u³o¿one s¹ bezpoœrednio w pod³o¿u
gruntowym na g³êbokoœci œrednio od 1,10 m do 1,20 m. Zbudowane s¹ z odcinków rur
stalowych, po³¹czonych z³¹czami spawanymi. Zabezpieczenie antykorozyjne bierne gazo-
ci¹gów stanowi pojedyncza izolacja bitumiczna. Badania stanu izolacji ww. gazoci¹gów
przeprowadzono na odcinkach o d³ugoœci L = 350 mb, znajduj¹cych siê na terenie dzia³ek
w miejscowoœci Widna Góra.

Po przeanalizowaniu wyników pomiarów stanu izolacji i pomiaru potencja³u na od-
cinkach gazoci¹gów przy czynnej ochronie katodowej, które wynosz¹: pot. za³¹. – 1,24 V
pot. wy³¹. – 1,00 V dla gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 500/600 Przemyœl – Jaros³aw;
pot. za³¹. – 1,27 V pot. wy³¹. – 1,02 V dla gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 600 Granica
Pañstwa – Jaros³aw, stwierdzono: niewielkie ubytki i nieznaczn¹ perforacjê izolacji bada-
nych odcinków gazoci¹gów, wyniki pomiaru wartoœci potencja³u na gazoci¹gach w miejscu
wykonanych odkrywek œwiadcz¹ o skutecznej ochronie katodowej badanych odcinków
gazoci¹gów i spe³niaj¹ wymagania normy EN 12954: 2001, przy wizualnej ocenie w miej-
scu wykonanych odkrywek stwierdzono, ¿e izolacja gazoci¹gów jest w dobrym stanie tech-
nicznym.

Do badañ wytrzyma³oœciowych pobrane zosta³y próbki z obydwu gazoci¹gów w obrê-
bie wêz³a rozdzielczo-przesy³owego w Jaros³awiu. Ze wzglêdu na ci¹g³y charakter przesy-
³owy gazu w przedmiotowych gazoci¹gach nie by³o mo¿liwoœci pobrania próbek z bezpo-
œredniego s¹siedztwa wykonanych odkrywek w Widnej Górze. Z gazoci¹gu DN 500/600
Przemyœl – Jaros³aw pobrane zosta³y dwie próbki. Natomiast dla gazoci¹gu DN 600 Gra-
nica Pañstwa – Jaros³aw pobrano równie¿ dwie partie próbek.

Badania niszcz¹ce w³aœciwoœci mechanicznych próbek pobranych z przedmiotowych
gazoci¹gów zosta³y wykonane w laboratorium badawczym posiadaj¹cym akredytacjê
Urzêdu Dozoru Technicznego (œwiadectwo uznania nr LB-107/25) PROREM Sp. z o.o.
Laboratorium Metaloznawstwa przy Zak³adach Azotowych w Tarnowie.

W³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe rur z przedmiotowych gazoci¹gów zosta³y okreœlone
na próbkach wzd³u¿nych wg PN-EN-ISO 7438.

Sprawdzaj¹ce obliczenia wytrzyma³oœciowe dla obydwu istniej¹cych gazoci¹gów wy-
sokiego ciœnienia DN 500/600 Przemyœl – Jaros³aw oraz DN 600 Granica Pañstwa – Jaros³aw
zosta³y przeprowadzone wg normy PN-90M-34502: Gazoci¹gi i instalacje gazownicze. Obli-
czenia wytrzyma³oœciowe. Obliczenia wykonano dla wszystkich odkrywek i badanych miejsc
(dla ka¿dego gazoci¹gu po trzy odkrywki i w ka¿dej odkrywce w trzech miejscach) (tab. 1 i 2).

W celu weryfikacji otrzymanych wyników z badañ laboratoryjnych, przeprowadzono
obliczenia sprawdzaj¹ce.

Obliczenia te zosta³y wykonane dla przypadku, gdy gazoci¹g zosta³ posadowiony
w gruncie (podziemnego), usytuowanego w II klasie lokalizacji. Do obliczeñ zosta³y przy-
jête rzeczywiste gruboœci œcianek rur, uzyskane z pomiarów terenowych w odkrywkach.
Wprowadzono ujemn¹ tolerancjê gruboœci œcianki rury dla c = 0,8 wg normy PN-90M -34502.
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Tabela 1
Zestawienie wyników obliczeñ wytrzyma³oœciowych dla gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 500/600

Przemyœl – Jaros³aw w poszczególnych odkrywkach

Gruboœæ œcianki gazoci¹gu wg pomiarów terenowych

g [mm]

Nr
odkrywki

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 8,9 8,6 8,8 8,8

2 10,6 10,9 10,9 10,8

3 8,6 8,6 8,9 8,7

Nr
odkrywki

Gruboœæ œcianki gazoci¹gu po uwzglêdnieniu ujemnej tolerancji

c = 0,8 wg normy PN-90 M-34502

gn [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 8,1 7,8 8,0 8,0

2 9,8 10,1 10,1 10,0

3 7,8 7,8 8,1 7,9

Nr
odkrywki

Obliczeniowa gruboœæ œcianki gazoci¹gu wg normy PN-90M-34502

go [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 6,7 6,7 6,7 6,7

2 6,7 6,7 6,7 6,7

3 6,7 6,7 6,7 6,7

Nr
odkrywki

Naddatek na gruboœci œcianki

gn – go [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ

[mm]1 2 3

1 1,4 1,1 1,3 1,3

2 3,1 3,4 3,4 3,3

3 1,1 1,1 1,4 1,2
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Tabela 2
Zestawienie wyników obliczeñ wytrzyma³oœciowych dla gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 600

Granica Pañstwa – Jaros³aw w poszczególnych odkrywkach

Gruboœæ œcianki gazoci¹gu wg pomiarów terenowych

g [mm]

Nr
odkrywki

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 8,8 8,9 9,0 8,9

2 9,3 9,1 9,4 9,3

3 9,1 9,4 9,1 9,2

Nr
odkrywki

Gruboœæ œcianki gazoci¹gu po uwzglêdnieniu ujemnej tolerancji
c = 0,8 wg normy PN-90 M-34502

gn [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 8,0 8,1 8,2 8,1

2 8,5 8,3 8,6 8,5

3 8,3 8,6 8,3 8,4

Nr
odkrywki

Obliczeniowa gruboœæ œcianki gazoci¹gu wg normy PN-90 M-34502

go [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 6,8 6,8 6,8 6,8

2 6,7 6,7 6,7 6,7

3 6,8 6,8 6,8 6,8

Nr
odkrywki

Naddatek na gruboœci œcianki

gn – go [mm]

Nr badanego miejsca Œrednia gruboœæ
[mm]1 2 3

1 1,2 1,3 1,4 1,3

2 1,8 1,6 1,9 1,8

3 1,5 1,8 1,5 1,6
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Przy doborze gruboœci œcianek i innych parametrów rur kierowano siê Polskimi Nor-
mami PN-58/H-74225 i PN-61/H-74219 obliczeniami i programami walcowania hut aktual-
nymi na ten czas.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹c¹ Polsk¹ Norm¹ PN-90/M-34502: Gazoci¹gi i instala-
cje gazownicze. Obliczenia wytrzyma³oœciowe, ró¿nica miêdzy gruboœci¹ œcianki rury gazo-
ci¹gu wysokiego ciœnienia DN 500/600 Przemyœl – Jaros³aw, jaka mog³a byæ zabudowana
po uwzglêdnieniu normatywnych minusowych tolerancji i gruboœci obliczeniowej dla mate-
ria³u 18G2A oraz pozosta³ych danych podanych w obliczeniach sprawdzaj¹cych dla wariantu
najbardziej niekorzystnego, tj. dla odkrywki nr 1 i badanego miejsca nr 2 oraz dla odkryw-
ki nr 3 i badanego miejsca nr 1 i 2, naddatek w gruboœci rury wynosi: 7,8 mm – 6,7 mm =
= 1,1 mm. Natomiast dla gazoci¹gu DN 600 mm Granica Pañstwa – Jaros³aw dla wariantu
najbardziej niekorzystnego, tj. dla odkrywki nr 1 i badanego miejsca nr 1, ró¿nica w grubo-
œci œcianki rury, jaka mog³a byæ zabudowana w ruroci¹gu zgodnie z norm¹ po uwzglêd-
nieniu minusowej tolerancji i wartoœci obliczeniowej gruboœci œcianki rury z materia³u
18G2A, wynosi: 7,8 mm – 6,8 mm = 1,0 mm.

Z powy¿szego wynika minimalny naddatek na gruboœci œcianki rury dla gazoci¹gów,
który wynosi dla:

– DN 500/600 Przemyœl – Jaros³aw – 1,1 mm,
– DN 600 Granica Pañstwa – Jaros³aw – 1,0 mm.

Ocena stanu zagro¿enia ¿ycia i zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia œrodowiska
w s¹siedztwie przebiegu gazoci¹gów jest regulowana odpowiednimi przepisami i zarz¹dze-
niami Prawa Budowlanego, Energetycznego i Ustaw¹ o Ochronie Œrodowiska (Dziennik
Ustaw 97.133.885 z dnia 29 sierpnia 1997 r.) oraz przepisami wykonawczymi do wy¿ej
wymienionych ustaw.

Ocenê tak¹ mo¿na przedstawiæ wy³¹cznie na podstawie wyników wykonanych badañ
terenowych na gazoci¹gach oraz na próbkach z nich pobranych i poddanych badaniom
niszcz¹cym w laboratorium.

Na podstawie analiz uzyskanych wyników przeprowadzonych badañ terenowych i la-
boratoryjnych mo¿na stwierdziæ, ¿e:

– eksploatacja obydwu przedmiotowych gazoci¹gów w obrêbie badanych odcinków nie
stwarza zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia ludzi,

– eksploatacja obydwu przedmiotowych gazoci¹gów w obrêbie badanych odcinków nie
stwarza zagro¿enia dla bezpieczeñstwa mienia znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹-
siedztwie obydwu przedmiotowych gazoci¹gów,

– eksploatacja obydwu przedmiotowych gazoci¹gów nie stwarza zagro¿enia dla œrodo-
wiska naturalnego.
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