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Jednym ze zobowiązań operatora rurociągu jest wprowadzenie środków zabezpieczających
ochroną zdrowia ludności oraz środowiska. Winne być one odzwierciedlone w przygotowaniu
spójnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) z jego kluczowym elementem -
Programem Działań dla Zachowania Integralności Systemu Rurociągu (PDZISR). W pracy
jest omówiony PDZISR w aspekcie całego SZB, przy czym podano odniesienia do wymagań
prawnych oraz praktycznych działań w krajach zaawansowanych technologicznie (głównie
UE i USA), gdzie podobne rozwiązania zostały, lub są wdrażane w praktyce. Przedstawione
będą również rozwiązania w zakresie wspomagania komputerowego oraz realizacji
poszczególnych elementów SZB i PDZISR.

1. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Organy ustawodawcze w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i w USA odsuwają się od
nakazowych podejść w zakresie projektowania i eksploatacji rurociągów, przywiązując
większą uwagę do „zarządzania ryzykiem" jako systemu najbezpieczniejszych i najbardziej
efektywnych kosztowo środków utrzymania i polepszania poziomu bezpieczeństwa
rurociągów. Przy tym zarządzanie ryzykiem jest połączeniem oszacowania ryzyka i kontroli
ryzyka.

Przewiduje się, że System Zarządzania Rurociągami będzie wymagany w niedalekiej
przyszłości we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dlatego też, operatorzy powinni być
świadomi tych nowych metod i systemów.

Regulacje dotyczące Bezpieczeństwa Rurociągów z 1996 r. obowiązujące w Wielkiej
Brytanii dotyczą w znacznej części produktów ropopochodnych i gazu, lądowych i przybrzeżno-
morskich rurociągów przesyłowych. Operatorzy rurociągów nie są ograniczeni do spełnienia
nakazanych przepisów technicznych, ale mogą bazować także na innych rozwiązaniach i
działaniach „stosownych do osiągnięcia celów", głównie formułowanych poprzez wielkość
ryzyka akceptowalnego.

Rurociągi w Wielkiej Brytanii muszą spełniać wymogi określone przez główne
regulacje, a rurociągi transportujące niebezpieczne płyny (np. gazy palne przy ciśnieniu
bezwzględnym 8 bar) są rozpatrywane jako rurociągi zagrożone poważnymi awariami i
wymagają spełnienia dodatkowych regulacji. Niektóre z tych regulacji wymagają, aby operator
rurociągu zagrożonego poważnymi awariami posiadał dostępny dokument dotyczący
zapobiegania poważnym awariom (MAPD - Major Accident Prevention Document). Dokument
ten musi być oparty na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem, dotyczącym kontroli
bezpieczeństwa rurociągu w czasie jego eksploatacji. System ten powinien dotyczyć rozwiązań
organizacyjnych oraz działań zapobiegających, kontrolujących i łagodzących skutki poważnych
awarii i powinien zawierać specyficzne uwagi, co do kompetencji i procedur niezbędnych do
zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia takich awarii.
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W Kanadzie oszacowanie i zarządzanie ryzykiem jest promowane przez Pipeline Risk
Assessment Steering Committee, który opracował obszerną bazę danych awarii rurociągowych i ich
charakterystyk. Nieobowiązujący załącznik „Guidelines for Risk Analysis of Pipelines" został zawarty w
Canadian Standards Association Standard Z662 w 1996 r.

Celem podejmowanych ostatnio działań przez władze federalne i stowarzyszenia
przemysłowe w USA jest wdrożenie kompletnych programów spójnego zarządzania
ryzykiem poważnych awarii systemów rurociągów. Programy takie powinny obejmować
zarówno oszacowanie ryzyka, identyfikację głównych czynników wyznaczających poziom
ryzyka, zasady planowania i wdrażania działań dla minimalizacji ryzyka, jak również
monitoring działania systemu i kontrolę osiągów. Programy zarządzania ryzykiem wymagają
od operatorów rurociągów zapewnienia, że zarządzanie ryzykiem jest zintegrowane z innymi
działaniami przedsiębiorstw.

W 1998 roku Urząd USA d.s. Bezpieczeństwa Rurociągów (Office of Pipeline
Safety - OPS) podpisał zarządzenie dotyczące „demonstracyjnego projektu zarządzania
ryzykiem" zatwierdzając firmę Shell jako pierwszego uczestnika w tym projektu. Projekt
demonstracyjny był rezultatem konferencji w listopadzie 1995, podczas której
uczestniczący w niej przedstawiciele branży przemysłowej i organów ustawodawczych
zarekomendowali zarządzanie ryzykiem jako potencjalną metodę zwiększającą poziom
bezpieczeństwa rurociągów w bardziej efektywny kosztowo sposób niż obowiązujące
regulacje.

Wszystkie te działania doprowadziły do ogłoszenia przez DOT regulacji 49 CFR
195.452 Pipeline Safety: Pipeline Integrity Management in High Consequence Areas oraz
opublikowania szeregu przewodników na temat zarządzania ryzykiem generowanym przez
rurociągi przesyłowe substancji niebezpiecznych

Norma API nr 1160, System Zarządzania Integralnością Rurociągów Przenoszących
Niebezpieczne Ciecze

Powodem opracowania normy przez API była obserwacja, że cele firmy operującej
rurociągiem w zakresie zarządzania integralnością są zazwyczaj obszerniejsze niż cele rządu
federalnego. Norma API 1160 dostarcza operatorom systematycznego podejścia do
opracowania programów zarządzania integralnością, którego celem jest minimalizacja
ryzyka, a nie tylko zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi. Norma zapewnia
ramy, wewnątrz których operator może zdefiniować program działań dla zachowania
integralności uwzględniający specyfikę ryzyka generowanego przez różne segmenty i
elementy systemów rurociągów. Norma API 1160 daje także wskazania użyteczne dla OPS
przy opracowywaniu odpowiednich zasad prowadzenia inspekcji i audytów.

Norma API 1160 zawiera przewodnik przeprowadzania inspekcji liniowych
(inspekcje anomalii i defektów oraz technologie, narzędzia, okresy, mocne i słabe strony
różnych rodzajów testów i pomiarów) oraz testów hydrostatycznych (wartości, ograniczenia
i okresy). Informacje te, choć dostępne od lat, jednakże były rozproszone w wielu źródłami i
dokumentami technicznymi. Norma omawia także działania, które powinny zostać podjęte, w
oparciu na rodzaje testów oraz inspekcji, łącznie z działaniami naprawczymi i łagodzącymi
skutki.

Dobry program zarządzania integralnością powinien określać ryzyko, zmniejszać je i
w końcu zwiększać osiągi. Norma wymaga, aby operatorzy przeprowadzali ocenę
skuteczności systemów zarządzania oraz procesów wspierających podejmowanie decyzji
dotyczących zarządzania integralnością.
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Norma zaleca korzystanie z kombinacji środków pomiaru osiągów oraz audytów dla
osiągnięcia tego celu. Jednocześnie norma wymaga, aby operatorzy stosowali co najmniej 10
różnych miar osiągów.

2. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ORAZ PROGRAM
ZARZĄDZANIA INTEGRALNOŚCIĄ SYSTEMU RUROCIĄGU

Zarządzanie ryzykiem rurociągów zostało zdefiniowane przez USA Office of Pipeline
Safety jako: „proces wspomagania decyzji dla zarządzania kompleksowego, wdrożony jako
program, zintegrowany przez: określenie ról i zakresu odpowiedzialności odnośnie
eksploatacji rurociągu "dzień po dniu", zasady konserwacji oraz zasady zarządzania
rozwiązaniami inżynieryjnymi i decyzje operatora".

W dalszym ciągu będzie omówiony sposób realizacji takiego programu. Punktem
wyjścia są zobowiązania operatora, które można sformułować następująco:
• Operator rurociągu zobowiązuje się do proaktywnych działań w zakresie

identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją
rurociągu i powiązanymi z nim zasobami technicznymi. Zobowiązania te operator
rurociągu rozpatruje w aspekcie ochrony społeczeństwa jako całości, ludności
zamieszkałej w otoczeniu rurociągu, środowiska, w tym zagrożonej flory i fauny, agencji
dozorowych, pracowników obsługujących rurociąg, kontrahentów oraz inwestorów.
Zobowiązanie to winno być odzwierciedlone w przygotowaniu spójnego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB) z jego kluczowym elementem - Programem
Działań dla Zachowania Integralności Systemu Rurociągu (PDZISR).

• Operator rurociągu zobowiązuje się do eksploatacji i konserwacji zasobów technicznych
rurociągu w sposób zapewniający długoterminowe bezpieczeństwo społeczeństwa i
pracowników oraz minimalizujący potencjał negatywnego wpływu na środowisko.

• Operator rurociągu poprzez ustanowienie programu działań dla zachowania integralności
systemu rurociągu realizuje proaktywną praktykę zapobiegania awariom.

• Operator rurociągu zobowiązuje się ponadto do współpracy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, włączając w to agencje publiczne i dozorowe, w celu
optymalnej realizacji PDZISR.

• PDZISR powinien być starannie opracowany w celu: gromadzenia różnorodnych danych
dotyczących konstrukcji i eksploatacji rurociągu i urządzeń wspomagających,
identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka dla społeczeństwa i środowiska oraz dla aktywnego
zarządzania poziomem ryzyka poprzez wdrażanie planów łagodzenia ryzyka.

PDZISR, jako podstawowy czynnik organizacyjny dla realizacji inicjatyw
kierownictwa rurociągu oraz ustalania priorytetów eksploatacyjnych, ma za zadanie
dokonywanie wszelkiego rodzaju usprawnień w oparciu o analizę integralności systemu
oraz pomiary osiągów. PDZISR jest także odpowiedzialny za przydział odpowiednich
zasobów (fundusze, siły, środki) dla działań mających na celu minimalizację ryzyka.
PDZISR składa się z pewnych specyficznych „elementów procesowych":
• Plan nadzorowania korozji.
• Program liniowej inspekcji i rehabilitacji.
• Identyfikowanie zagrożeń i oceny kluczowych obszarów ryzyka.
• Program zapobiegania szkodom ze stron trzecich.
• Otoczenie rurociągu.
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• Program badania zdarzeń awaryjnych.
• Zarządzanie zmianami.
• Program kontroli warstwy przykrycia rurociągu.
• Program analizy i nadzoru zmęczenia.
• Analiza minimalizacji ryzyka w oparciu o scenariusze zdarzeń awaryjnych.
• Unikanie nieprawidłowych operacji.
• Pomiary osiągania celów PDZISR.

Rekomenduje się, aby operator rurociągu powołał grupę ekspertów odpowiedzialnych
za następujące zagadnienia związane z problematyką zarządzania integralnością systemu
rurociągów:
• Ogólną integralność systemu i proces zarządzania ryzykiem.
• Nadzór nad finansowaniem planowanych nowych inwestycji oraz konserwacji systemu

rurociągu.
• Wdrożenie i nadzór nad procesem zarządzania zmianami.
• Opracowanie i wdrożenie centralnego systemu zbierania danych dotyczących

integralności systemu rurociągów.
• Analiza i ocena ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi obszarami zagrożeń.
• Nadzór nad utrzymaniem i rozwojem przyjętego modelu oceny ryzyka względnego i

wykonywanie analiz ryzyka w oparciu o taki model.
• Nadzór nad działaniami zmierzającymi do zmniejszania wielkości ryzyka.
• Ciągła ocena nowych technologii, nowych metod ocen ryzyka, nowych sposobów

łagodzenia skutków awarii oraz innych, podobnych działań dla podniesienia poziomu
zapewnienia integralności systemu rurociągu.

3. ELEMENTY PROCESOWE PDZISR

Plan zarządzania korozją. Działania takie, jak badania i przeglądy systemu, konstrukcja
rurociągu, dobór materiałów konstrukcyjnych, dobór i wykonanie warstw izolacyjnych oraz
ochrona katodowa są zaprojektowane tak, aby utrzymać System Rurociągu w sposób
zapewniający bezpieczeństwo i ochronę środowiska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
obszary środowiska o szczególnej wrażliwości.

Program liniowej inspekcji. Przyjmując najlepsze przykłady obecnej technologii w zakresie
narzędzi inspekcji liniowej, Operator rurociągu będzie miał nadzór nad całym systemem
rurociągu, a w szczególności ten system inspekcji będzie oparty na systematycznych ocenach
ryzyka.

Identyfikacja i ocena kluczowych obszarów ryzyka. Posiadając świadomość wagi
problemów takich jak gęstość zaludnienia, wpływ na środowisko, cechy użytkowania terenu i
właściwości przesyłanych substancji, działania operatora rurociągu będą skupione na
minimalizowaniu zagrożeń poprzez odpowiedni dobór środków w oparciu o systematyczne
analizy ryzyka.

Program zapobiegania szkodom. Operator rurociągu przyjmuje, że odpowiedni system
oznaczania rurociągu, intensywny nadzór nad rurociągiem oraz wielozagadnieniową
edukacją wszystkich zainteresowanych stron, przyczyni się istotnie do zmniejszenia zagrożeń
dla społeczeństwa oraz środowiska.

140



Otoczenie rurociągu. Będąc ciągle świadomym możliwości powstawania nowych obiektów
w otoczeniu rurociągu, operator rurociągu powinien podejmować zdecydowane działania dla
zapewnienia utrzymania czystego i pozbawionego przeszkód otoczenia rurociągu, co jest
nieodzowne dla właściwej eksploatacji systemu rurociągu.

Program badania zdarzeń. Operator rurociągu winien wdrożyć procedurę badania zdarzeń
awaryjnych, w ten sposób, aby nie tylko ustalić bezpośrednie przyczyny, ale również główne
pierwotne przyczyny takich zdarzeń. Ma to na celu opracowanie odpowiednich strategii
zapobiegania ponownym wystąpieniom zdarzeń awaryjnych.

Zarządzanie zmianami. Operator rurociągu jest przygotowany do przeprowadzania pełnej
analizy planowanych zmian poprzez przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeprowadzenie
ocen ryzyka, informowanie i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu wynikających
z tych zmian.

Program kontroli warstwy przykrycia rurociągu. Opracowany jest, aby być proaktywnym
programem dla łagodzenia ryzyka dla społeczeństwa i środowiska. Operator rurociągu
zwraca szczególną uwagę na miejsca, gdzie rurociąg nie jest położony głęboko, lub gdzie
może zostać łatwo odkryty w pewnych, dynamicznych okolicznościach, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na obszary szczególnie czułe.

Program analizy i nadzoru zmęczenia materiałowego. Przy pomocy kolejnego
proaktywnego programu, operator rurociągu identyfikuje i minimalizuje skutki pękania
materiału rurociągu wywołanego zmianami ciśnienia i zmęczeniem materiału, bazując na
ocenach ryzyka powstania pęknięć na podstawie szczegółowej analizy danych
odnotowywanych podczas eksploatacji rurociągu.

Analiza łagodzenia ryzyka oparta na scenariuszach awaryjnych. Biorąc pod uwagę
historię eksploatacji rurociągu, przeprowadzane konserwacje i przyjęte zasady planu działań
dla zachowania integralności rurociągu, operator rurociągu wyznacza odpowiednie środki i
określa ewentualnie konieczne modyfikacje systemu dla redukcji ryzyka związanego z
uwolnieniami przesyłanych produktów oddzielnie, dla każdego odcinka rurociągu.

Unikanie nieprawidłowych operacji. Operator rurociągu przeprowadza dokładne badania
obszarów potencjalnych błędów ludzkich (projekt, konstrukcja, konserwacja i eksploatacja)
oraz opracowuje strategie zapobiegania nieprawidłowym działaniom ludzkim lub brakowi
działań.
Mierzenie osiągów w zakresie realizacji planu działań dla zapewnienia integralności
systemu rurociągu. Monitorowanie wypełnienia zobowiązań operatora rurociągu dla
zachowania integralności rurociągu jest realizowane poprzez regularne przeprowadzanie
audytów planu integralności systemu i składanie raportów.

Zbieranie danych, identyfikacja i analiza zagrożeń systemu rurociągu

Program integralności systemu rurociągu jest specyficznie zaprojektowany dla
identyfikacji, oceny i zarządzania elementami i cechami mogącymi prowadzić do
przypadkowego uwolnienia produktów węglowodorowych do środowiska.

Główne obszary zainteresowania to:
• Stała ocena stanu mechanicznego rurociągu.
• Stała ocena urządzeń kontrolnych dla zapewnienia, że ciśnienia eksploatacyjne pozostają

w bezpiecznych granicach.
• Analiza cech przesyłanego produktu oraz działania dla eliminacji wewnętrznych korozji.
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• Plany działań dla eliminacji wewnętrznych korozji.
• Programy zapobiegania uszkodzeniom powodowanym przez strony trzecie.
• Analiza potencjalnych wpływów na integralność rurociągu pochodzących od zjawisk

naturalnych, jak np. ruchy ziemi, erozja spowodowana przez wodę, czy zalanie.

Jednym z istotnych elementów PDZISR jest tworzenie centralnej bazy danych
będących wynikiem wdrażania innych programów działań uzupełniających.

Ponieważ cechy rurociągu się zmieniają, lub w efekcie zmian środowiskowych, lub
zmian gęstości zaludnienia, model oceny ryzyka musi być modyfikowany dla zapewnienia,
że proces oceny ryzyka jest aktualny i dokładny.

Model oceny ryzyka musi być także aktualizowany dla odzwierciedlenia osiągnięć
technologicznych i innych źródeł wcześniej niedostępnych danych.

Następujące szczegółowe programy mają udział w modelu oceny ryzyka PDZISR:
• Badania grubości warstwy pokrycia;
• Badania gęstości zaludniania;
• Badania użytkowania terenu i działań gospodarczych;
• Scentralizowany system powiadamiania o zdarzeniach dotyczących prac wykonywanych

w otoczeniu rurociągu oraz o innych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem
eksploatacji rurociągu;

• Zapisy patroli, program monitorowania zewnętrznej korozji i konserwacji;
• Program nadzoru próbek wewnętrznej korozji;
• Analiza przyczyn pierwotnych zdarzeń awaryjnych;
• Analiza wyników pomiarów za pomocą tłoków inteligentnych.
• Analizy metalurgiczne próbek;
• Analiza raportów dotyczących prowadzonych wykopów związanych z działalnością stron

trzecich;
• Analiza inspekcji miejsc krzyżowania się rurociągu z obiektami liniowymi należącymi do

stron trzecich;
• Analiza danych systemu zabezpieczenia katodowego;
• Analiza zmęczeniowa metalu i zapisów dotyczących falowania ciśnienia.
• Ocena niezawodności eksploatacji (ONE).

Ocena niezawodności eksploatacji systemu (ONE)

Analizy ONE wykorzystywać powinny wyniki poprzedniej weryfikacji integralności
wraz z konserwatywnie zastosowanymi obliczeniami powiększania pęknięć i prędkości
korozji dla określenia bezpiecznych interwałów czasowych między kolejnymi sprawdzeniami
integralności.

Analizy ONE powinny również brać pod uwagę możliwość powstania szkód
wyrządzanych przez strony trzecie, ruchy ziemi i inne zagrożenia integralności rurociągu.
Wyniki ONE będą również kluczowym mechanizmem dla określania interwałów czasowych
między weryfikacjami integralności w odpowiedzi na takie zagadnienia, jak zmiany w
eksploatacji, zmiany środowiskowe wzdłuż trasy rurociągu, nowe dane zebrane przy badaniu
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integralności, wyniki nowej analizy przyczyn pierwotnych i dane wejściowe innych
programów PDZISR.

Ocena niezawodności eksploatacji powinna być przeprowadzana co najmniej raz na
rok i dotyczyć samej części liniowej, stacji pomp, stacji zasuw, terminali i innego sprzętu
związanego z systemem. Takie analizy mogą być przeprowadzone częściej, przynajmniej w
przypadku niektórych składników lub segmentów systemu rurociągu.

Analiza minimalizacji ryzyka oparta na scenariuszach awaryjnych

Celem tego programu jest przeprowadzanie konserwacji i przyjęcie zasad planu
działań dla zachowania integralności rurociągu, biorąc pod uwagę historię eksploatacji
rurociągu.

Operator wyznacza odpowiednie środki i określa ewentualnie konieczne modyfikacje
systemu dla redukcji ryzyka związanego z uwolnieniami przesyłanych produktów oddzielnie
dla każdego odcinka rurociągu. Analizy ryzyka dotyczą typowo następujących elementów:
operacji, utrzymywania rurociągu, fizycznych elementów rurociągu, kontroli korozji i
głębokości pokrycia oraz edukacji publicznej.

4. MIERZENIE OSIĄGÓW PDZISR

Celem mierzenia osiągów PDZISR jest monitorowanie wypełnienia zobowiązań
operatora dla zachowania integralności rurociągu poprzez regularne przeprowadzanie
audytów planu integralności systemu i przygotowanie raportów. Podstawowym elementem
monitorowania osiągów PDZISR jest ONE, dostarczająca technicznej oceny integralności
systemu oraz specyficznych zaleceń dla jej utrzymania.

Ogólne kryteria mierzenia osiągów można skategoryzować następująco:
• dane o zdarzeniach: liczba uwolnień w poszczególnych rejonach, uwolnień

przypadkowych, przypadków zagrożenia;

• świadomość ryzyka: identyfikacja nowych obszarów ryzyka - liczba zakończonych
projektów;

• publiczne usługi: liczba zgłoszonych uwag dotyczących bezpieczeństwa, liczba
kontaktów z właścicielami terenu w sprawach bezpieczeństwa;

• zasoby operatora i innowacje: liczba nowych technologii, technologii alternatywnych i
innowacyjnych podejść do kontroli ryzyka.

Typowe specyficzne kryteria to:

• plan zarządzania korozją: wyniki badań tłokami inteligentnymi;

• program kontroli warstwy przykrycia: liczba, typ i lokalizacja szkód spowodowanych
przez strony trzecie;

• program zapobiegania szkodom: liczba szkód spowodowanych przez strony trzecie
uzyskana za pomocą systemu „one-call".

Audyty planu integralności powinny być opracowane w formie raportu zawierającego:
• opis najważniejszych problemów integralności, stan działalności operatora,
• ważne doświadczenia i wyniki wyniesione z lat ubiegłych,

• doświadczenia z nowego sposobu zarządzania procesami i technologiami lub
zastosowania innowacyjnych technologii,
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• pomiary wydajności,
• propozycje wprowadzenia zmian w zarządzaniu lub dokonania istotnych ulepszeń

w istniejących programach i działalności.

5. PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PDZISR

W krajach zaawansowanych technologicznie, a w szczególności w USA, powstało
wiele programów komputerowych wspomagających poszczególne etapy a także całe
programy zarządzania integralnością rurociągów. Obejmuje to w szczególności realizację 8.
zadań przedstawionych na diagramie 1. Wśród tych zadań, jednym z najważniejszych jest
zebranie i zintegrowanie wszystkich dostępnych danych dotyczących integralności rurociągu
pochodzących z różnorodnych źródeł, w postaci centralnej bazy danych dla zarządzania
integralnością. Po stworzeniu takiej centralnej bazy danych można dokonać obliczeń ryzyka
odnoszących się do poszczególnych segmentów rurociągu i dokonać identyfikacji
szczególnie zagrożonych obszarów. W czasie takiej analizy brane są pod uwagę wszystkie
zidentyfikowane uszkodzenia, doświadczenie historyczne w eksploatacji rurociągu oraz
cechy charakterystyczne poszczególnych elementów rurociągu a także otaczającego go
środowiska naturalnego i siedlisk ludności. Końcowym produktem jest program zarządzania
integralnością rurociągu zawierający indywidualne plany działań dla każdego obszaru
wysokiego narażenia, przedziały czasowe do wykonania kolejnych ocen w przyszłości oraz
zalecenia w zakresie monitorowania efektywności opracowanego programu.

Przyjmuje się, że dane zebrane o rurociągu i bezpośrednim jego otoczeniu obejmują
wyniki dwóch grup inspekcji liniowych: wykrywanie ubytków metalu metodami:
MagneScan, UltraScan WM i TranScan oraz pęknięć następującymi metodami: UltraScan
CD, TranScan, Elastic Wave i EmatScan. Dla pełnego zrozumienia zagadnień integralności
rozpatrywanych rurociągów konieczne jest również zebranie innych danych niezwiązanych z
badaniami liniowymi. Wśród nich przeglądy tras rurociągów i otoczenia wykonywane z
powietrza, mapy tych obszarów oraz wyniki analiz gleb.

Wiedza o warunkach eksploatacji rurociągów i rodzaju narażeń jest podstawą do
właściwego zarządzania integralnością. Większość takiej wiedzy jest dostępna w postaci
danych dotyczących projektu, konstrukcji, zasad eksploatacji i inspekcji. Zintegrowanie
wszystkich tych informacji w postaci bazy danych wraz z odpowiednim systemem
zarządzania tą bazą ułatwia dostęp do istotnych informacji przez osoby podejmujące decyzje
w przedsiębiorstwie. Jednocześnie zastosowanie oprogramowania dedykowanego dla ocen
ryzyka, zarządzania konserwacją i planowania awaryjnego przekształca zebrane surowe dane
w postać bardziej produktywnych informacji. Przepływ informacji w zintegrowanej bazie
danych w pełnym cyklu zarządzania integralnością rurociągu przedstawia diagram 2.

Wśród innych obecnie szeroko propagowanych rozwiązań wspomagania
komputerowego zarządzania integralnością rurociągów można wymienić trzy pakiety
programów opracowanych przez firmę BASS TRIGON. Są to pakiety: Pipeline Compliance
System (PCS) oraz Integrity Assessment Program (IAP). Pakiet PCS służy do wspomagania
analiz spełnienia szczegółowych wymagań obowiązujących regulacji prawnych i norm.
Składa się on z następujących modułów: Cathodic Protection Data Manager (CPDM); Close
Interval Survey Manager (CISM); In-Line Inspection Manager (ILIM); Atmospheric
Corrosion Manager (ACM); Internal Corrosion Manager (ICM); Pipeline Inspection Manager
(PIM); Patrol and Leak Survey Manager (PLSM); Pressure Control Manager (PCM); Valve
Manager (VM) oraz Leak Survey Manager (LSM). Zarządzają one danymi dotyczącymi
odpowiednio: zabezpieczenia katodowego, bezpośrednich pomiarów polowych, inspekcji
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liniowych, korozji atmosferycznej, korozji wewnętrznej, wizualnych zgodnie z wymaganiami
US DOT, patrolowania i wykrywania przecieków, kontroli ciśnienia, przeglądu zaworów,
przeglądów i analiz wycieków.

Pakiet IAP stosując ogólnie przyjętą w USA metodykę analiz ryzyka względnego
(opisanego przez 200 parametrów wyznacza obszary wysokiego ryzyka, dokonuje
uszeregowania segmentów rurociągu ze względu na 7 rodzajów potencjalnych uszkodzeń i
trzy kategorie skutków (diagram 3) [2., rozdział 9 oraz http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/wars
ztaty_ll_2004/WP3/wp3_na_str_pol.htm] Wspomaga on w ten sposób decyzje odnośnie
odpowiedniego przyporządkowania środków finansowych poprzez szczegółową ocenę
integralności systemu rurociągu i analizę dominujących potencjalnych scenariuszy
awaryjnych

6. SYSTEMY GIS A ANALIZY INTEGRALNOŚCI RUROCIĄGÓW

Jednym z istotnych elementów przy analizie integralności rurociągów jest
identyfikacja obszarów szczególnie narażonych. Zadanie to jest utrudnione w sytuacji, gdy
trasa rurociągu przebiega przez różne rejony administracyjne - zazwyczaj bowiem nie
utrzymuje się jednej bazy danych zawierającej dane o otoczeniu trasy rurociągu np. komplet
informacji o lokalizacji szkół czy przedszkoli. Dane takie, co prawda, dostępne są zwykle w
różnych instytucjach, ale brak jest zunifikowanej i zbiorczej informacji o szczegółach takich
lokalizacji. Problemem mogą być również obszary prywatne, np. wykorzystywane jako
miejsca kempingowe, gdyż często dane takie, albo są nieaktualne, albo w ogóle ich nie ma w
bazach instytucji lokalnych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie
scentralizowanej bazy danych powiązanej ze szczegółową, wielowarstwową mapą
numeryczną. Podejście to jest tym bardziej adekwatne, iż aktualizacja map dokonywana jest
najczęściej przez właściwe służby, a ponadto jest bardziej efektywna, ponieważ eliminuje
powielanie danych wykorzystywanych przez różne wydziały właściwych urzędów.

Należy zaznaczyć, że wykorzystanie scentralizowanej bazy danych połączonej z
mapami cyfrowymi niekoniecznie musi oznaczać, iż wszystkie dane będą fizycznie
ulokowane na jednym serwerze. Obecne zaawansowane techniki używane zarówno w
relacyjnych bazach danych jak i systemach GIS, umożliwiają wykorzystanie systemów
rozproszonych. W systemach takich dane lokalne przechowywane są na oddalonych od
siebie komputerach jednak z informacją gdzie znajdują się pozostałe dane. Główne cechy
tego typu podejścia są następujące:
- naturalny sposób utrzymywania baz danych przez ośrodki lokalne,
- szybki dostęp ośrodków lokalnych do danych w regionie,
- bardziej skomplikowana zintegrowana analiza dla dużych obszarów.

Natomiast wykorzystanie klasycznych baz scentralizowanych charakteryzuje się:
- dłuższym czasem dostępu do danych przez ośrodki lokalne,
- możliwością przeprowadzenia szybszych analiz dla dużych obszarów.

Innym sposobem jest łączenie obu technik - wtedy część danych jest duplikowana -
obecne metody informatyczne umożliwiają kompletne zautomatyzowanie takiego procesu.
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Diagram 1. Elementy programu zarządzania integralnością rurociągów
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Diagram 2. Przepływ danych w cyklu zarządzania integralnością rurociągów modelowanych
w pakiety wspomagające zarządzanie integralnością rurociągów
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Diagram 3. Schemat metody oceny ryzyka względnego generowanego przez rurociągi
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