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Zespoły technologiczne SGT (tłocznie gazu, zespoły zaporowo-upustowe, zespoły przyłączeniowe 
tłoczni i zespoły przyłączeniowe do krajowej sieci przesyłowej) wyposażone są w aparaturę 
zaporową, którą stanowią zawory kulowe. Wewnętrzna szczelność tych zaworów jest istotnym 
parametrem w procesie zapewnienia prawidłowej obsługi obiektów zarówno podczas normalnych 
warunków pracy, jak i w pracach remontowych, a także dla odcięcia odcinków zagrożonych awarią 
w przypadkach niekontrolowanych rozszczelnień gazociągu. Wewnętrzna szczelność zaworów 
kulowych jest kontrolowana podczas planowych obsług eksploatacyjnych. Wykryte nieszczelności są 
usuwane w standardowych czynnościach opisanych przez dostawców w DTR. Na części zaworów 
wraz z upływem czasu eksploatacji napotykano trudności z ich doszczelnieniem, mimo 
przestrzegania procedur eksploatacji obsługi opisanych w DTR.  Problem ten stał się przedmiotem 
analiz i wywołał podjęcie działań korygujących, co zaprezentowano w niniejszym referacie. 

 

Rys. 1. Zawór kulowy - armatura odcinająca. Zawór w warunkach pracy występuje w położeniach krańcowych: 
„Otwarty” albo „Zamknięty”. Dławienie za pomocą zaworu kulowego jest niedozwolone - prowadzi do 
uszkodzenia systemu uszczelnienia kuli. 
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1. KRYTERIA OCENY SZCZELNO ŚCI W FAZIE EKSPLOATACJI 
 
 
W EuRoPol GAZ stosuje się pomiar wewnętrznej szczelności zaworu, polegający na mierzeniu 
manometrem przyrostu ciśnienia (gradientu).  
W testach fabrycznych stosuje się metodę zliczania pęcherzyków gazu przedostających się przez 
lustro wody w rurce syfonowej lub używa się przepływomierza. Kryteria oceny wynikają z norm lub 
wymagań specjalnych klienta.  

 Na gazociągu EuRoPol GAZ ocenia się szczelność stosując kryterium dopuszczalnego 
przyrostu ciśnienia tj. 0,015 MPa w ciągu 15 minut. Przyrost ten mierzy się na króćcu 
odpowietrzenia, po uprzednim odgazowaniu przestrzeni korpus-kula. Pomiar wykonuje się na 
tłoczniach w położeniu „zawór zamknięty”, co jest możliwe dzięki zabudowaniu po jednym 
rezerwowym agregacie sprężającym wraz z instalacjami; na części gazociągowej w położeniu „zawór 
otwarty”, dla zaworów głównych i „zawór zamknięty” dla pozostałych. 

 Standardowe czyszczenie i smarowanie zaworów, a następnie sprawdzenie ich szczelności 
odbywa się dwa razy w roku na tłoczniach i raz w roku na gazociągu.  

 

Rys. 2. Operacja płukania i doszczelniania zaworu kulowego na polu zaworowym tłoczni gazu. 
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2. ZDIAGNOZOWANE PRZYCZYNY NIESZCZELNO ŚCI ZAWORÓW 
ZABUDOWANYCH NA TŁOCZNIACH EUROPOL GAZ  

 
 
Typ zaworów ; zawory z gniazdami dwukierunkowymi, z uszczelnieniem kuli PMSS 

1. Uszczelka miękka – o-ring przy PMSS (uszczelnienie gniazda do kuli, które realizowane 
jest poprzez pierwotne metaliczne i wtórne miękkie uszczelnienie kuli) 

 

Rys. 3. PMSS Gniazdo z uszczelką typu o-ring. 

 Na Rys. 3 przedstawiono standardowe gniazdo złożone z dwóch części: pierścienia 
wewnętrznego i zewnętrznego. Gniazdo  dwuczęściowe pozwala na łatwy i pewny montaż o-ringów, 
stanowiąc obudowę. Obudowa ta wykonana jest w sposób przystosowany do deformacji o-ringa pod 
wpływem ciśnienia wypychającego go na kulę. Ponieważ o-ring jest uszczelnieniem miękkim (O-
ringi wykonywane są z elastomerów dla Class do 900 (NBR, Viton) i materiałów plastykowych 
(Nylon), w zależności od warunków pracy - ciśnienie, temperatura, wytrzymałość chemiczna), to 
gwarantuje on lepszą szczelność niż samo uszczelnienie metaliczne.  

 W praktyce, podczas otwierania zaworu - w miejscach poz. zegara godz, 9 (Rys. 4), tj. w 
miejscach, w których najpierw otwiera się przepływ. przy dojściu do poz. „zawór otwarty” krawędź 
kuli powodowała zgniatanie i rozrywanie o-ringa zasysanego przy wypływie gazu z napełnionej 
przestrzeni korpusu do odprężonego gazociągu. 

 

outer seat ring 

inner seat ring 

O-ring 
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Rys. 4. Położenie kuli – godzina 9:00 (fotografia zaworu wymontowanego z pola zaworowego Tłoczni 
Włocławek). 

 Zadaniem o-ringa dla poz. „zawór całkowicie zamknięty lub całkowicie otwarty” jest 
wytworzenie wstępnej różnicy ciśnień, która pozwala na uaktywnienie się funkcji tłoka. Samo 
uszczelnienie „metal na metal” przy małej różnicy ciśnień przy dużych średnicach zaworów nie 
uruchomi funkcji tłoka, a więc zawór traci szczelność.  
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2. Uszczelka miękka – DPE (uszczelnienie dynamiczne między gniazdem i korpusem)  

 

Rys. 5. Gniazdo z efektem podwójnego tłoka (DPE - Double Piston Efekt seat). 

Aby zawór mógł uzyskać szczelność uszczelka musi być dociskana bądź do ścianki rowka w 
korpusie bądź do ściany rowka w gnieździe – musi się przesuwać w zależności od kierunku 
przyłożenie ciśnienia. 

Podczas prac remontowych, po wymontowaniu zaworów z pola zaworowego tłoczni gazu 
zaobserwowano: 

� korozję powierzchni gniazda i korpusu w miejscu osadzenia uszczelki, co powodowało 
blokowanie jej ruchu. Powierzchnie te były fabrycznie zabezpieczone „molykotem” – smarem na 
bazie dwusiarczku molibdenu, który nie zabezpiecza wystarczająco przed korozją (inni 
producenci stosują chromowanie lub niklowanie gniazd, bądź stosują stale chromoniklowe). 

� użyty elastomer na uszczelkę wykazywał zmiany struktury powodowane dyfuzją gazu oraz  
dekompresją towarzyszącą otwieraniu zaworu. Czynniki te powodowały strzępienie się uszczelki 
i utratę szczelności gniazda, a w konsekwencji całego zaworu.  

 
 
 

3. WYNIKI ANALIZY PRZYCZYN NIESZCZELNO ŚCI ZAWORÓW  
 
 
Typową i niezbędną procedurą otwarcia zaworów dużych średnic (300 mm i powyżej), w których 
między wlotem a wylotem występuje różnica ciśnień, jest doprowadzenie do wyrównania ciśnień 
poprzez nagazowanie by-passem zaworu, a dopiero potem otworzenie głównego zaworu. 
Podobne warunki należałoby stworzyć dla zaworu między barierą wlot-wnętrze korpusu i wnętrze 
korpusu-wylot. Przy gniazdach jednokierunkowych częściowe dostosowanie uzyskuje się poprzez 
automatyczne obniżenie ciśnienia wnętrza korpusu, ale to nie stanowi pełnej poprawy warunków 
pracy gniazd. 

body pressure

pressure

resultant thrust( d o w n s t r e a m  s e a t )

Gniazda samoczynnie odprezajace korpus Self Relieving Seat
Sytuacja odprezania korpusu 

Gniazdo po stronie odprezonej

Samoczynne odprezanie jest procesem, który nadmierne cisnienie wewnetrzne w korpusie uwalnia 
automatycznie do rurociagu na strone odprezona, poprzez odepchniecie gniazd od elementu 
zamykajacego. Gniazda realizujace funkcje „self reliving” sa gniazdami jednokierunkowymi.

pressure

Efekt podwójnego tloka obu gniazd
Faza testów zaworów po przegladzie

Double Piston Effect Seat
Valve test phase after maintenance

body pressure

pressure

resultant thrust

Przy konfiguracji DPE, w sytuacji, gdy przepuszcza 
uszczelnienie po stronie wyzszego cisnienia i cisnienie 
przedostaje sie do korpusu zaworu, dziala ono na gniazdo 
po stronie nizszego cisnienia, które jest dopychane do kuli 
i uszczelnia zawór. Gniazda z funkcje DPE sa gniazdami 
dwukierunkowymi..

Dzieki zastosowaniu tego systemu mozemy uzyskac
podwójne uszczelnienie zaworu tj po stronie wejsciowej 
i wyjsciowej

Gniazdo z efektem podwójnego tloka       Double Piston Effect Seat
Praca z podwójnym efektem tloka

pressure

resultant thrust

Gniazdo z efektem podwójnego tloka   Double Piston Effect Seat
Praca z wykorzystaniem efektu tloka

Efekt tloka jest zasada dla uszczelniania z wykorzystaniem 
cisnienia w rurociagu do oddzialywania „plywajacego 
gniazda” na uszczelke poprzeczna

.
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 Nie wyrównanie ciśnień w stosunku do wnętrz korpusu powoduje szybsze zużycie uszczelek 
gniazdo-kula w poz. zegara godzina „9” a dodatkowo w gniazdach dwukierunkowych uszczelek 
„dynamicznych” gniazdo-korpus. 

 Poprawę warunków pracy gniazd i ograniczenie pracy stresowej dla uszczelek w systemach 
gniazd dwukierunkowych, a także jednokierunkowych można uzyskać poprzez wyrównanie ciśnień 
pomiędzy przestrzenią w korpusie a gazociągiem.  
 
 

 
4. DZIAŁANIA KORYGUJ ĄCE 

 
 
1. Działania korygujące zostały sprowadzone do zapewnienia: 
� na zespołach zaporowo-upustowych, gdzie nie występowały by-passy zaworów DN 300 

wyrównanie ciśnień przed i za zaworem, poprzez wykonanie by-passów, 

� na polach zaworowych tłoczni wyrównanie ciśnień wewnątrz korpusu zaworu z „wlotem” i 
„wylotem”, poprzez połączenie króćca odpowietrzenia (a więc wnętrza korpusu) z by-passem 
zaworu. 

 

2. Przeprowadzono modernizację pól zaworowych na eksploatowanych tłoczniach gazu, i 
zespołach zaworowo-upustowych, tam gdzie możliwe było dokonanie skutecznych 
doszczelnień zaworów. 

 

Rys. 6. Schemat „by-passu” zaworu kulowego DN 300 na zespołach zaporowo-upustowych – wyrównanie 
ciśnień przed i za zaworem DN 300. 
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Rys. 7. Modernizacja pól zaworowych. a) montaż instalacji wyrównania ciśnień przestrzeń międzykulowa – 
wlot/wylot zaoru DN 1000 na tłoczniach gazu, b) Montaż instalacji „by-passu zaworów DN 300na zespołach 
technologicznych. 

 

4.3. Zawory, których nie można było doszczelnić w stopniu spełniającym przyjęte        kryteria, 
zostały wymontowane i wymienione na nowe posiadające funkcję        wyrównania ciśnienia 
zapewnioną fabrycznie. 

  

   a      b 

Rys. 8. Wymiana zaworów DN 1000 na polach zaworowych tłoczni gazu. Zawory przystosowane fabrycznie do 
wyrównywania ciśnień;  a - wymiana zaworów, prace montażowo-spawalnicze, b - odbiór nowych zaworów u 
wytwórcy. 

a b 
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4.4. Nowobudowane tłocznie gazu wyposażono w zawory z funkcją wyrównywania  ciśnienia 
pomiędzy przestrzenią w korpusie a gazociągiem zapewnioną  fabrycznie.  

 

 

Rys. 9. Montaż zaworów na nowych tłoczniach. Zawory fabrycznie przystosowane do wyrównywania ciśnień. 
Zawór dostarczony na teren tłoczni. Zawór w hali montażowej wytwórcy. 

instalacja wyrównywania ciśnień: przestrzeń międzykulowa, wlot, wylot 

a b 


