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W referacie omówiono i porównano najczęściej stosowane metody napraw rurociągów
przesyłowych transportujących gaz wysokometanowy na terenie działalności PGNiG S.A.
Regionalnego Oddziału Przesyłu w Warszawie. Przedstawiona poniżej analiza obejmuje
kompleksową obsługą techniczno-organizacyjną w procesie realizacji rutynowych zadań
inwestycyjno-remontowych, który uwzględnia takie elementy jak: identyfikacja zagrożeń,
analiza i ocena ryzyka, oraz dobór metody naprawy odcinka gazociągu.

1. WSTĘP

Przesył mediów na dalekie odległości z wykorzystaniem sieci rurociągów
przesyłowych jest, na dzień dzisiejszy, najtańszym i najbardziej niezawodnym środkiem
transportu. Wynika to z faktu, iż w odniesieniu do tradycyjnych metod transportu, do których
należy zaliczyć transport morski, kolejowy i drogowy, częstość wystąpienia awarii rurociągu
przesyłowego jest znikoma.

Niemniej jednak inwestycja związana z budową rurociągów magistralnych pociąga za
sobą ingerencję w środowisko naturalne, które nie „toleruje obcych elementów". Natura -
podobnie jak każdy organizm - uruchamia systemy obronne, powodując stopniową
degradację rurociągu. W tym kontekście, z perspektywy czasu, każdy długo eksploatowany
gazociąg stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego, mienia oraz zdrowia i
życia ludzkiego, a tym samym spędza sen z powiek operatora systemu przesyłowego.

Wobec powyższego, mając na uwadze przede wszystkim aspekt bezpieczeństwa
podczas eksploatacji gazociągu, wprowadzono regulacje prawne w postaci stosownych
dokumentów normatywnych i ustaw określających tryb postępowania obowiązujący
operatorów gazociągów przesyłowych. Takim dokumentem jest np. Dyrektywa Seveso II
96/82/EC z dnia 09.12.98, która nakłada m. in. na operatorów gazociągów przesyłowych
obowiązek określenia głównych zagrożeń oraz procedury działań zmniejszających do
minimum skutki, związane z wystąpieniem potencjalnych awarii.

Analogicznie, jak inni operatorzy również PGNiG wprowadził w swych oddziałach
System Eksploatacji Sieci Przesyłowej (SESP), którego wdrażanie rozpoczęto w połowie
2003 r., natomiast od stycznia 2004 r. system w pełni funkcjonuje w zakresie eksploatacji
części liniowej gazociągów przesyłowych, systemu zabezpieczenia przed korozją oraz
eksploatacji stacji gazowych. W dalszych rozważaniach zajmiemy się głównie zagadnieniami
stricte związanymi z eksploatacją gazociągów przesyłowych.
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2. PROCES PRZYGOTOWANIA PRAC REMONTOWYCH ORAZ DOBÓR
ODPOWIEDNICH METOD ICH REALIZACJI

Jak już wcześniej wspomniano, System Eksploatacji Sieci Przesyłowej funkcjonujący
w PGNiG S.A. stanowi jeden z elementów zarządzania ryzykiem eksploatacji gazociągów
przesyłowych w kompleksowym systemie zarządzania jakością, systematycznie wdrażanym
w poszczególnych sferach działalności PGNiG S.A.

System Eksploatacji Sieci Przesyłowej to sformalizowane i usystematyzowane źródło
informacji o stanie technicznym sieci gazociągów magistralnych, transportujących gaz o
wysokich parametrach (MOP 5,5 MPa), jak również o najbliższym otoczeniu gazociągu, tzw.
strefie ochronnej.

W zakresie części liniowej gazociągów przesyłowych obejmuje on cztery aspekty
działalności służb eksploatacyjnych:

•S kontrole części liniowej i zespołów technologicznych gazociągów przesyłowych,
•S sprawdzenie działania, pomiary i badania części liniowej i zespołów technologicznych

gazociągów przesyłowych,
S przeglądy zespołów technologicznych na części liniowej gazociągów przesyłowych,
S konserwacje części liniowej i zespołów technologicznych gazociągów przesyłowych

oraz procedury związane z odbiorami zdań inwestycyjnych, remontowych i
modernizacyjnych, rozruchem i przekazaniem gazociągu do eksploatacji, wyłączeniem z
eksploatacji oraz likwidacją gazociągu przesyłowego, jak również problemy związane z
gospodarką odpadami.

W oparciu o zapisy w protokołach z realizacji ww. czynności eksploatacyjnych,
prowadzonych w ciągu całego roku eksploatacyjnego na podstawie przyjętego harmonogramu
wykonywania czynności eksploatacyjnych, na koniec roku sporządzana jest ocena stanu
technicznego każdego z gazociągów eksploatowanych na terenie działania Regionalnego
Oddziału Przesyłu w Warszawie. Przedmiotowa ocena stanowi kompendium wiedzy
eksploatacyjnej o danym gazociągu, która w połączeniu z wiedzą historyczną (przed
wdrożeniem SESP eksploatacja prowadzona była w oparciu o Warunki Techniczne
Eksploatacji, które stanowiły podwaliny SESP), jak również materiałami archiwalnymi daje
możliwości przeprowadzenia głębszej analizy stanu technicznego interesujących nas
obszarów sieci oraz wytypowania pewnych odcinków do naprawy, bądź modernizacji.

W naszej ocenie SESP posiada cechy systemu zarządzania ryzykiem w eksploatacji
gazociągów, który jako zespół określonych metod i technik działania umożliwia identyfikację
wystąpienia potencjalnego zagrożenia oraz pozwala na uzyskanie - w miarę możliwości
finansowych - optymalnego rozwiązania. Korzyści wynikające z zastosowania odpowiednich
technik zarządzania ryzykiem odnoszą się zarówno do aspektu związanego z poprawą
bezpieczeństwa eksploatacji gazociągu, jak również aspektu ekonomicznego, prowadzącego
do rninimalizacji kosztów likwidacji wystąpienia potencjalnej awarii poprzez odpowiednie
działania podjęte w stosownym czasie.

Po kompleksowej analizie materiałów eksploatacyjnych oraz wykonanych dodatkowo
badań (tj. kontrola dywanowa - lokalizacja nieszczelności, DCVG — badanie stanu izolacji z
powierzchni ziemi, badanie gazociągu tłokiem pomiarowym MFL) i ekspertyz technicznych
zgromadzonych w danym roku eksploatacyjnym, typowane są elementy systemu
przesyłowego do remontu. Różnorodność anomalii występujących na sieci przesyłowej
powoduje, iż dla każdego przypadku metoda naprawy dobierana jest indywidualnie, z uwagi
na zakres oraz charakter defektu.
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Na ostateczny wybór sposobu naprawy rurociągu mają wpływ następujące czynniki:
• rodzaj defektu (korozja, perforacja korozyjna, pęknięcie, laminacja);
• rozmiary i kształt defektu;
• możliwość i opłacalność przerwania lub ograniczenia tłoczenia medium przez pewien

niezbędny czas;
• zagrożenia podczas wykonywania naprawy daną metodą i w danych warunkach;
• rodzaj medium i warunki eksploatacyjne;
• kwalifikacje i doświadczenie zespołu wykonawczego;
• rodzaj materiału rury;
• koszt wykonania naprawy daną metodą;
• charakterystyka, zalety/wady danej metody naprawczej.

Według danych European Gas Research Group (EGRG) zebranych z sześciu firm
użytkujących gazociągi w krajach Europy Zachodniej wskaźnik awaryjności gazociągów w
latach 1970 - 1992 wynosił 0,575/1000 km/rok. Dla okresu 1988 - 1992 wskaźnik był niższy
i wynosił 0,381/1000 km/rok. Rozkład uszkodzeń gazociągów, wg przyczyn powstania
przedstawiono poniżej.
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Rys. 1. Podział uszkodzeń gazociągów wg przyczyn ich powstawania

Do najczęściej stosowanych metod naprawy rurociągów należą:
- naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu kompozytowych materiałów

regeneracyjnych (Chester Metal) oraz opasek wzmacniających (Clock Spring, taśmy
TDW), bądź tulei naprawczych,

- klasyczna metoda związana z czasowym wyłączeniem gazociągu z eksploatacji,
systemy CNG oraz LNG,

- zastosowanie hermetycznej technologii TD Williamson, gwarantującej ciągłość
dostaw gazu do odbiorców.
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3. PREZENTACJA METOD REMONTOWYCH STOSOWANYCH NAJCZĘŚCIEJ W
ROP WARSZAWA

Naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu Chester Metal

Naprawy tego typu mogą być realizowane w oparciu o produkty kilku firm, z których
najbardziej znane to Chester Moiekular oraz Coldweld AG. Firmy te oferują szereg
materiałów regeneracyjnych o różnym czasie wiązania i różnych cechach
wytrzymałościowych zbliżonych do cech naprawianego materiału. Metodą tą zaleca się
przeprowadzenie napraw wżerów korozyjnych punktowych, likwidowanie ognisk korozji do
głębokości 0,8 grubości ścianki rury oraz zarysowań i niewielkich wgnieceń.

Jako przykład posłuży odcinek rury, na którym występują ubytki korozyjne (fot. 1 i 2).
Na wstępie należy zdjąć izolację przeciwkorozyjną, a następnie, po jej usunięciu,
powierzchnię rury przewidzianą do naprawy należy oczyścić do wymaganego - przez
producenta materiału regeneracyjnego - stopnia czystości. Po oczyszczeniu powierzchni
całość należy odtłuścić przy użyciu środka odtłuszczającego np. Chester Clener zalecanego
przez producenta metalu molekularnego Chester Metal Super.

Po umyciu i wysuszeniu powierzchni naprawianej należy wymieszać składniki
Chester Metal Super (bazę i reagent) w stosunku objętościowym 2:1 lub wagowym 2,5:1.
Należy dążyć do tego, aby po wymieszaniu komponentów nakładać materiał możliwie
szybko, gdyż reakcja wiązania przebiega od samego początku i opóźnianie nakładania osłabia
przyczepność.

Fot. 1, 2. Naprawa powierzchni gazociągu w miejscu wystąpienia defektu przy zastosowaniu
metalu molekularnego Chester Metal Super

Na szybkość reakcji decydujący wpływ ma temperatura otoczenia:

Temperatura

otoczenia [°
C ]

5

Zalecany czas

do nałożenia [
min]

40

Maksymalny
czas

do nałożenia [
min]

90

Czas wiązania

do obróbki/pełne
obciąż

14 godz. / 5 dni
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10

20
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20
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5

40
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15

7 godz. / 4 dni

3,5 godz. / 2 dni

2,5 godz. /1 dzień

Po utwardzeniu materiału regeneracyjnego powierzchnię rury można szlifować w celu
uniknięcia chropowatości powierzchni przed nałożeniem ochronnej powłoki izolacyjnej.
Naprawa defektów korozyjnych przy zastosowaniu opasek wzmacniających

Badania prowadzone przez RSPA (Research and Special Programs Adminstration)
wykazały, że metoda napraw gazociągów z zastosowaniem materiałów kompozytowych
zapewnia wytrzymałość, jaką uzyskuje się drogą wymiany uszkodzonego segmentu rury na
nowy.

Rys.2. Opaska Clock Spring i jej montaż na gazociągu przesyłowym
1. Opaska naprawcza
2. Szybkoschnący klej między warstwami taśmy
3. Ubytek korozyjny

Prosta, a jednocześnie niezwykle skuteczna opaska kompozytowa (rys.2) znana pod
handlową nazwą Clock Spring („sprężyna zegarowa") umożliwia dokonywanie szybkich
napraw gazociągów dotkniętych korozją lub uszkodzonych mechanicznie.

Nakładanie opaski jest zabiegiem prostym, niezbyt kosztownym, skutecznym i
trwałym. Materiałem podstawowym jest wstępnie utwardzoną a więc posiadająca pamięć
kształtu jednokierunkowa struktura kompozytowa stanowiąca przedmiot patentu, dostarczana
w formie taśmy służącej do owijania uszkodzonego miejsca. Trwały, bezpośredni kontakt
opaski z powierzchnią rurociągu zapewnia szybkoschnący klej o niezwykłej sile wiązania.

Zadaniem prawidłowo nałożonej opaski jest zapobieżenie powstawaniu wybrzuszeń
płaszcza rurociągu w obszarze dotkniętym defektem. Obciążenie mechaniczne przenoszone
jest z osłabionej rury na szczelnie nałożoną obejmę mającą postać kompozytu o jednakowym
układzie włókien osnowy stałej. Układ przenoszenia obciążenia powstaje w wyniku
wykonania następujących czynności:

wypełnieniu wszystkich ubytków przy użyciu opatentowanego przez firmę Clock
Spring wypełniacza o wysokiej wytrzymałości na ściskanie;
owinięciu rurociągu opaską z jednoczesnym nanoszeniem warstwy kleju;
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szczelnym zaciśnięciu opaski - operację tą ułatwia pamięć kształtu utwardzonego
kompozytu. Zaciśnięcie powoduje penetrację wypełniacza do wszelkich nierówności
powierzchni pod opaską;
utwardzeniu substancji wiążącej (kleju) w celu wytworzenia jednolitego
strukturalnie materiału wzmacniającego.

Opaska wzmacniająca Clock Spring nadaje się do użytku w następujących przypadkach:
- występowanie zjawisk korozji ogólnej, penetrującej do 80 % grubości ścianki;
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem tępych narzędzi i przedmiotów;

naprawy strefy przyspoinowej (przy defektach mechanicznych lub korozyjnych);
występowanie defektów w odcinkach łuków i kolan.

Procedura instalacji opaski Clock Spring

Fot.3. Montaż podkładki startowej
Fot.4. Nanoszenie warstw kleju

Fot.5. Zaciskanie opaski Clock Spring Fot.6. Zabezpieczenie brzegów opaski

Procedura instalacji opaski Clock Spring składa się z następujących etapów:
1. Odkrycie uszkodzonego miejsca, zdjęcie izolacji oraz oczyszczenie powierzchni

remontowanego odcinka gazociągu. Należy pozostawić ok. 50 — centymetrowy
prześwit między powierzchnią naprawianego gazociągu, a podłożem. Pierwsza
czynność polega na nałożeniu w miejscu występowania uszkodzenia specjalnego
wypełniacza, którego zadaniem jest przenoszenie naprężeń na nałożoną następnie
opaskę. Początek opaski stanowi samoprzylepny odcinek, od którego rozpoczyna się
instalację (fot.3).

2. Na powierzchnię rurociągu nakłada się warstwę specjalnego, szybkoschnącego kleju
(fot.4). Klej nakładany jest także na kolejne warstwy owijanej opaski kompozytowej.
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Pamięć kształtu wynikająca ze wstępnego utwardzenia kompozytu w trakcie jego
produkcji zapewnia łatwość owijania na rurociągu o praktycznie dowolnej średnicy.
Pełna naprawa wymaga nałożenia 8 kolejnych zwojów opaski o łącznej grubości ca 2
mm i szerokości — ca 310 mm.

3. Z pamięci kształtu wynika tendencja do szczelnego owijania się taśmy kompozytowej
rurociągu. Dla większej pewności zalecane jest jednak zastosowanie obejmy
dociskowej wraz z dźwignią (fot.5) w celu pewniejszego dociśnięcia opaski Clock
Spring po jej nałożeniu.

4. W czasie ok. 30 min. instalacja opaski zostaje ukończona. Dodatkowo należy
wykonać zabezpieczenie obu krawędzi bocznych oraz krawędzi końcowej opaski
wykorzystując w tym celu pozostały klej (fot. 6). Dwie godziny później naprawione
miejsce może być zasypane.

Jakkolwiek opaska Clock Spring stanowi trwałe wzmocnienie rurociągu dotkniętego
defektami zewnętrznymi, może być również stosowana jako tymczasowy środek zaradczy w
miejscach występowania korozji wewnętrznej oraz do zatrzymania propagacji pęknięć.
Jednak w drugim przypadku nie stanowi ona środka naprawczego istniejących pęknięć
rurociągu, a tylko czasowe wzmocnienie do momentu wykonania remontu gazociągu.

W przypadku naprawy pojedynczego defektu wymagany jest jedynie dwuosobowy
zespół, który jest w stanie dokonać montażu opaski w czasie nieprzekracząjącym V2 godziny.
Wraz z czasem niezbędnym dla stwardnienia wypełniacza i kleju, czas ten kształtuje się w
zakresie ok. 2 godzin, po czym możliwe jest nałożenie powłoki ochronnej i zasypanie
naprawianego miejsca. Zastosowanie substancji wiążącej eliminuje konieczność kosztownego
spawania, sprawia też, iż metoda ta nadaje się świetnie do zastosowania na gazociągach
przesyłowych w trakcie normalnej eksploatacji.

Naprawa nie wymaga także stosowania żadnych technik gorących. Wyeliminowane
zostaje również ryzyko spowodowania niezamierzonych uszkodzeń mechanicznych
powierzchni gazociągu. Zbędny staje się sprzęt specjalistyczny, instalacyjny, dźwigowy i
spawalniczy.

Do chwili obecnej liczba wykonanych napraw przy pomocy zestawu Clock Spring
przekracza dziesięć tysięcy, z czego na terenie działania ROP Warszawa wykonano około
pięćdziesięciu takich napraw.

W przypadku konieczności naprawy defektów występujących w spoinie obwodowej
lub w strefie przyspoinowej należy zamontować opaskę wzmacniającą Clock Spring stosując
technikę mostkową (fot.7-*-10). Poprawna instalacja techniką mostkową zapewnia strukturalne
wzmocnienie rurociągu przy występowaniu zewnętrznych defektów w strefie spoinowej, jak i
wewnętrznych w samej spoinie.

Procedura naprawy techniką mostkowa jest następująca:
• nałożenie opasek podporowych (czterozwojowych) po obu stronach spoiny;
• wypełnienie przestrzeni między założonymi opaskami uformowaną substancją

wypełniającą;
• nałożenie centralnej opaski mostkowej (ośmiozwojowej) na strefę przyspoinową.
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Fot.7. Widok defektu.

Fot.9. Opaska mostkowa po zamontowaniu Fot. 10. Efekt końcowy - po nałożeniu izolacji

W przypadku występowania defektu na dużej długości istnieje możliwość założenia
wielu opasek, bezpośrednio jedna za drugą (fot. 11). Jest tu wykorzystane istnienie efektu
brzegowego, tzn. wzmocnienie rury również tuż za opaską.

Fot. 11. Przykład zastosowania wielu opasek

Klasyczne wyłączenie odcinka z ruchu na armaturze liniowej

Metoda klasyczna polega na czasowym wyłączeniu z eksploatacji odcinka gazociągu
przesyłowego z wykorzystaniem istniejących liniowych zespołów zaporowo-upustowych
(ZZU). Wyłączenie tego rodzaju wiąże się z przerwą w przesyle gazu na danym odcinku
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(często na długości od 10 do 20 km), jak również brakiem możliwości zasilania odbiorców
przyłączonych do sieci przesyłowej na przedmiotowym odcinku gazociągu, który
przewidziany jest do remontu.

Po zamknięciu przepływu gazu w gazociągu, przed wykonaniem zasadniczych prac
remontowych, wyłączony odcinek gazociągu należy opróżnić z paliwa gazowego oraz
wykonać azotowanie w celu całkowitego wyparcia mieszaniny gazowo-powietrznej, dające
gwarancję bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych.

Dla gazociągów stosunkowo „młodych" operacja zamknięcia przepływu gazu na
istniejących ZZU nie stwarza większych problemów. Natomiast armatura zaporowa
zamontowana na gazociągach eksploatowanych kilkadziesiąt lat niejednokrotnie odmawia
posłuszeństwa służbom eksploatacyjnym i operacja tego typu skazana jest na niepowodzenie.
Głównymi problemami występującymi w trakcie wyłączenia odcinka z ruchu jest ograniczona
zdolność ruchowa oraz nieszczelność wewnętrzna armatury, która w konsekwencji prowadzi
do braku możliwości zamknięcia przepływu gazu.

Istnieje jednak możliwość czasowego wyłączenia remontowanego odcinka gazociągu
wraz ze stacjami gazowymi zasilanymi z przedmiotowego odcinka, ale tylko w przypadku,
gdy stacje te pracują w pierścieniu, tj. istnieje korespondencja między stacjami gazowymi po
stronie sieci dystrybucyjnej zasilanymi z różnych gazociągów, lub innych odcinków tego
samego gazociągu, które nie podlegają wyłączeniu. Problem w tym, iż samo istnienie
połączenia przedmiotowych obiektów nie gwarantuje możliwości przejęcia zasilania
wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej. Głównymi barierami jest
średnica rurociągu łączącego sieci dystrybucyjne zasilane z poszczególnych obiektów
gazowniczych, jak również parametry wyjściowe samej stacji gazowej (max. ciśnienie
wyjściowe, max. przepustowość stacji gazowej).

Systemy CNG iLNG

Częściowym rozwiązaniem powyższego problemu jest zastosowanie systemów CNG
(gaz sprężony) lub LNG (gaz skroplony) do czasowego zasilania odbiorców na okres
prowadzenia prac remontowych na danym gazociągu (fot.12 i 13).

Przytoczone powyżej systemy także mają swoje ograniczenia, oraz wymagają
przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej.

W przypadku CNG graniczną barierą jest wielkość zapotrzebowania na paliwo
gazowe. Pamiętając, że objętość cysterny ze sprężonym gazem jest ograniczona i wynosi ca
1200 nm3 przy ciśnieniu 42 bar, w sytuacji, gdy odbiorca pobiera w sposób ciągły ponad 500
nm3/h ilość gazu zakumulowana w autocysternie wystarczyłaby więc na max 2 h pracy.
Oczywiście można wziąć pod uwagę baterię kilku cystern i ich wahadłowe uzupełnianie, ale
wiąże się to z kolei z uwzględnieniem:

- czasu przejazdu do i z miejsca tankowania,
określenia optymalnej trasy dojazdowej oraz niezbędnych uzgodnień formalnych ze
służbami drogowymi, a nawet z policją (wcale nie łatwe),

- warunków i przepisów drogowych, co do tonażu zestawu do transportu gazu
sprężonego, ponieważ waga ciągnika siodłowego z pełną cysterną przekracza 40 ton,
co dla dróg lokalnych może stwarzać problem,

- lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postoju, roztankowywania oraz wielkości
placów manewrowych,
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- lokalizacji miejsc tankowania autocystern oraz warunków technicznych i parametrów
gazociągu - odpowiednie wyposażenie technologiczne do podłączenia cysterny,

- logistyki i organizacji bezpiecznego przełączania autocystern CNG.

Rozwiązanie dające szersze możliwości, zarówno co do czasu zasilania odbiorcy, jak i
ilości gazu dostarczanego do systemu dystrybucyjnego umożliwia zastosowanie gazu
skroplonego LNG, ale tu z kolei należy przeanalizować - poza ww. mankamentami -
dostępność w możliwości zatankowania skroplonego gazu oraz koszty związane z pracą
systemu LNG.

Fot. 12. Autocysterna z gazem sprężonym CNG Fot. 13. Instalacją do gazu skroplonego LNG

Metoda hermetyczna TD Williamson

Obecnie w gazownictwie istnieje wiele metod pozwalających na wstrzymanie
procesów korozyjnych, a tym samym przedłużenie żywotności rurociągu. Jednak istnieją
również tak znaczne ubytki korozyjne, że konieczna jest wymiana pewnego odcinka
gazociągu bez wyłączania go z eksploatacji. Istniejąca na rynku od lat 60-tych amerykańska
firma T.D. Williamson opracowała metodę hermetycznego zamknięcia przepływu medium i
wykonania obejścia (HOT-TAP & STOPPLE PLUGGING SYSTEM), dzięki czemu jest
możliwe wykonanie napraw z zachowaniem ciągłości dostaw. „Hermetyczność" metody
polega na wykonywaniu wszelkich prac na czynnych gazociągach pod pełnym ciśnieniem.

Omawiana technologia daje największą elastyczność w harmonogramie prac i
stosunkowo duże bezpieczeństwo pracy, wymaga jednak sporo prac przygotowawczych
(dobór i spawanie kształtek na pracującym rurociągu), kwalifikowanej obsługi i znacznych
nakładów materiałowych. Pozwala jednak na prowadzenie prac bez napiętych reżimów
czasowych, a także zapewnia bezpieczną i niezakłóconą, określoną w warunkach umowy,
ciągłość dostaw gazu do odbiorców. Dodatkową zaletą tej technologii jest to, że raz spawane
trójniki mogą być w przyszłości wykorzystane do ewentualnych podobnych celów. Poniżej
przedstawiono przykładowy zestaw maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologii prac
hermetycznych (fot. 14).

W Polsce metody hermetyczne wykonywania prac na czynnych rurociągach stalowych
stosuje się z powodzeniem od kilkunastu lat. Pełna wersja prac hermetycznych TDW
obejmuje wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu medium w rurociągu z
wykorzystaniem czasowego obejścia (bypass'u) w celu zapewnienia ciągłości dostaw. System
ten stosowany jest w przeróżnych konfiguracjach, ograniczonych w stosunku do w/w
dwustronnego wstrzymania przepływu medium z wykorzystaniem czasowego obejścia w
zależności od sytuacji i potrzeb (np. jednostronne zamknięcie z bypass'em, dwustronne
zamknięcie bez bypass'u itd.).
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Gazociąg obejściowy (by-pass)

Remontowany odcinek gazociągu

Fot.14. Zestaw do prac hermetycznych firmy TDW

Dwustronne wstrzymanie przepływu z wykonaniem obejścia ( HOT TAP AND STOPPLE
PLUGGING SYSTEM).

Zamontowanie fittingu i przewiercenie gazociągu transportującego gaz pod ciśnieniem
ok. 6 MPa i wyższym, wymaga dużego doświadczenia, stosowania sprawdzonych materiałów
i niezawodnych urządzeń. Również prace spawalnicze muszą być przeprowadzone w sposób
bezbłędny. Tak więc cały proces związany z wykonaniem włączeń i zatrzymaniem przepływu
na czynnym gazociągu wykonują wyspecjalizowane firmy stosujące metody opracowane
przez T.D. Williamson.

Zasadnicze etapy wykonania wstrzymania przepływu bez jego przerwania to:
> wybór miejsca na spawanie fittingów i króćców do wykonania wstrzymania

przepływu oraz włączenia gazociągu obejściowego;
> pasowanie oraz spawanie fittingów i króćców na czynnym gazociągu, po obu stronach

przeznaczonego do wydzielenia odcinka;
> montaż tymczasowych zasuw płytowych (SANDWICH VALVE);
> montaż maszyny do wiercenia (TAPPING MACHINE);
> ciśnieniowa próba szczelności zmontowanego zestawu oraz badanie nieniszczące

spoin;
> wykonanie wierceń w ściance rurociągu na zamontowanych fittingach i króćcach;
> montaż i połączenie gazociągu obejściowego (BY-PASS'u);
> montaż maszyn do wstrzymania przepływu (PLUGGING MACHINE) i uruchomienie

gazociągu obejściowego;
> wstrzymanie przepływu poprzez wprowadzenie do wnętrza gazociągu głowicy

zamykającej;
> odgazowanie i napełnienie azotem wydzielonego odcinka;
> balonowanie;
> wykonanie prac właściwych na wydzielonym odcinku.
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Po zakończeniu prac na wydzielonym odcinku wykonuje się następujące czynności:
> usunięcie balonów oraz montaż przeciwkołnierzy na króćcach do balonowania;
> odpowietrzenie i nagazowanie wydzielonego odcinka poprzez by-pass maszyny

wstrzymującej przepływ;
> przywrócenie przepływu poprzez podniesienie głowic zamykających oraz demontaż

maszyn do wstrzymania przepływu;
> zamknięcie przepływu w gazociągu obejściowym, odgazowanie i demontaż by-pass'u;
> przyspawanie kuponów (wyciętych fragmentów rury) do korka L-O-R;
> demontaż maszyny do wiercenia i zakorkowanie fittingów korkiem L-O-R;
> demontaż urządzeń;
> zaślepienie fittingów i króćców przeciwkołnierzami.

Przykład:

Poniżej przedstawiono przykład realizacji rutynowych zadań inwestycyjno -
remontowych wybranego odcinka sieci przesyłowej z wykorzystaniem metody TDW
połączonej z systemami CNG lub LNG.

Odcinek gazociągowej sieci przesyłowej (rys.3) będący przedmiotem analizy został
wybudowany w latach 60-tych wg obowiązujących wówczas wymogów prawnych z
przeznaczeniem do przesyłania gazu koksowniczego. W późniejszym okresie gazociąg ten
został dostosowany do przesyłania paliwa gazowego wysokometanowego GZ 50 (obecnie gaz
E).

Stanowi on część pierścienia systemu przesyłowego, co w wypadku awarii umożliwi
sprawne wyseparowanie uszkodzonego fragmentu oraz w miarę możliwości zachowanie
ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorców. Ponadto odcinek ten ze względu na zły stan
techniczny „chwieje" integralnością istniejącej sieci przesyłowej pod względem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego, co ma bezpośredni wpływ na aspekt ekonomiczny
systemu przesyłowego.

Zakres prac obejmował wykonanie wymiany odcinka gazociągu w miejscu kolizji z
remontowanym odcinkiem drogi krajowej nr 8, przełączenie obiektów gazowniczych na
zasilanie z nowo wybudowanego gazociągu DN400 oraz połączenie gazociągów DN200 i
DN400.

Całość zadania obejmowała prace na dwóch równolegle ułożonych gazociągach na
odcinku ok. 80 km, wobec powyższego nie było to zadanie łatwe w realizacji.

Problem dotyczył zapewnienia dostaw gazu do odbiorców zasilanych z n/w obiektów:
- stacji gazowej SRP1° - 2;

- stacji gazowej SRP 1° - 3;
- stacji gazowych SRP 1° - 4,5,6;
- stacji gazowej SRP 1° - 7;
- stacji gazowej SRP 1° - 8,
- stacji gazowych SRP 1° - 9,10,11,

w trakcie prac przełączeniowych przedmiotowych obiektów gazowniczych.
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Ponadto w ramach prowadzenia prac przełączeniowych dokonano remontów
wybranych odcinków gazociągu DN300, w tym:

- gazociągu DN300 pomiędzy stacjami SRP 1° -1 i 2,
- gazociągu DN300 pomiędzy włączeniem gazociągu DN200, a stacją SRP 1° - 3.

Przystępując do opracowania warunków wykonania przedmiotowego zakresu prac na
wstępie przeanalizowano aktualne przepływy na każdej stacji gazowej, a następnie na tej
podstawie zaproponowano odpowiednie rozwiązanie technologiczne dla potrzeb zasilania
danego obiektu.

Niewątpliwym ułatwieniem w realizacji zadania był fakt, iż gazociąg DN250/300
może być zasilany z obu kierunków. Dodatkowym atutem było istnienie trzech kompletów
zamknięć TDW na gazociągu DN300, które zamontowano w poprzednich latach podczas
wykonywania innych robót sieciowych. Dało to możliwość wykorzystania tych zamknięć, a
tym samym zmniejszenia kosztów materiałowych.

Na rys. 3 wskazano charakterystyczne punkty, które pozwolą na łatwiejszą
identyfikację odcinków i poszczególnych etapów prac przełączeniowych.
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Rys. 3. Schemat odcinka gazociągowej sieci przesyłowej

Ryzyko przeprowadzenia ww. prac sieciowych pod kątem gwarancji dostaw gazu - z
uwagi na zasilanie odbiorców przemysłowych - było dość duże, stąd do rozważań przyjęto
kilka wersji, z których wybrano najbardziej korzystną. Mianowicie:

1. stacja gazowa SRP I°- 1 zasilana jest bezpośrednio z gazociągu DN300 i nie wymaga
dodatkowych prac związanych z dostawą gazu do odbiorców;

2. stacje gazowe SRP I°- 9, 10, 11 z uwagi na prace w obrębie zespołu odejściowego od
gazociągu DN400 (p. G ag rys.3) zasilane będą przy wykorzystaniu systemu LNG.
Wykorzystanie gazu skroplonego było możliwe z uwagi na stosunkowo nieduże
sumaryczne przepływy gazu (ok. 800 nm3/h) przez wszystkie trzy obiekty oraz
istnienie połączeń pomiędzy nimi po strome sieci dystrybucyjnej;
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3. stacja gazowa SRP I°- 2, ze względu na niskie pobory gazu (część odbiorców zasilana
jest ze stacji gazowej SRP 1° - 3) oraz krótki czas realizacji prac przełączeniowych,
będzie pracowała przy zastosowaniu systemu CNG. W czasie prac przyłączeniowych
prowadzonych w obrębie przedmiotowej stacji gazowej przebudowany zostanie
dodatkowo odcinek gazociągu DN300 pomiędzy nowo wybudowanym gazociągiem
DNI 50 (p.A wg rys.3), łączącym gazociągi DN400 i DN300, a stacją SRP 1° - 2 (p.B
wg rys.3);

4. przełączenie gazociągu DN200 wraz z przyłączonymi stacjami gazowymi SRP I°- 4,
5, 6 będzie realizowane poprzez zastosowanie jednostronnego zamknięcia TDW
DN200 z bypass'em (p.H ag rys.3);

5. przebudowa gazociągu DN300 na odcinku pomiędzy włączeniem gazociągu DN200
do gazociągu DN300 (p.C wg rys.3), a przyłączem do SRP I°- 3 (p.D wg rys.3) będzie
realizowane poprzez wykonanie jednostronnego zamknięcia przepływu gazu na
istniejącym fittingu TDW DN300 w rejonie włączenia gazociągu DN200, oraz
wykonanie jednostronnego zamknięcia przepływu gazu z bypass'em (zasilanie stacji
gazowej SRP 1° - 3) na istniejącym fittingu DN300 w rejonie przyłącza do SRP 1° - 3.
Początkowo odcinek ten miał być lokalnie naprawiany przy zastosowaniu metody
Clock Spring, jednakże ilość defektów oraz stan techniczny powłoki ochronnej nie
gwarantował dalszej prawidłowej eksploatacji przedmiotowego odcinka. Wobec tak
poważnych zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego gazociągu DN300, zdecydowano
się na jego wymianę, z jednoczesną zmianą średnicy na DNI 50. Docelowo odcinek
ten — po wykonaniu całości robót przyłączeniowych będzie pełnił funkcje przyłącza
zasilającego tylko i wyłącznie SRP 1° - 3. Po wykonaniu ww. przebudowy oraz
przebudowy odcinka omówionego poprzednio w p.3, gazociąg DN300 na odcinku od
przyłącza do SRP 1° - 2 (p.B wg rys3) do włączenia gazociągu DN200 (p.C wg rys.3)
przeznaczono do wyłączenia z eksploatacji;

6. zasilanie stacji gazowej SRP 1° - 7 (p.E wg rys.3) podczas przełączeń zaproponowano
pierwotnie przy zastosowaniu systemu CNG, natomiast SRP 1° - 8 (p.F wg rys.3) przy
zastosowaniu jednostronnego zamknięcia TDW z bypass'em. Jednakże po głębszej
analizie oraz weryfikacji danych źródłowych stwierdzono, iż istnieje korespondencja
obu obiektów po stronie sieci dystrybucyjnej, dość znaczną, aby w okresie letnim
można było wyłączyć jedną ze stacji, a jej zadanie przejmie druga i odwrotnie.
Ryzyko niedoboru gazu było tak niewielkie, iż podjęto decyzję o sekwencyjnym
wykonaniu przełączeń obu obiektów. Fakt ten znacznie uprościł wykonanie
przedmiotowego zadania, jak również pozwolił uniknąć znacznych kosztów
związanych z dostawą i utrzymaniem systemu CNG oraz wykonaniem zamknięcia
TDW. Po wykonaniu ww. zakresu prac odcinek gazociągu DN250/300 pomiędzy
SRP 1° - 3 (p.D wg rys.3), a włączeniem gazociągu DNI50 zasilającym SRP 1° - 9, 10,
11 (p.G wg rys.3) zostanie wyłączony z eksploatacji;

7. przełączenie zasilania SRP 1° - 3 na nowo wybudowane przyłącze DNI50 (odcinek od
p.C do D wg rys.3) - z uwagi na podłączenie poważnego odbiorcy przemysłowego -
wstępnie zaproponowano jako system LNG (dość duże odbiory, ok. 1000 nm3/h).
Jednakże w trakcie opracowywania technologii nastąpił dość znaczny wzrost poborów
gazu z przedmiotowej stacji gazowej. Wobec powyższego zastosowanie systemu LNG
nie mogło mieć miejsca, z uwagi na znacznie wyższe przepływy w stosunku do
wydajności proponowanego wstępnie systemu. Korzystniejszym rozwiązaniem
okazało się czasowe pozostawienie gazociągu DN250/300 na odcinku pomiędzy SRP
1° - 3 (p.D wg rys.3), a włączeniem gazociągu DN150 zasilającym SRP 1° - 9, 10, 11
(p.G wg rys.3) w dalszej eksploatacji (w poprzednim punkcie przeznaczony do
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wyłączenia) i powtórne wykorzystanie istniejącego fittingu TDW DN300
zlokalizowanego w rejonie przyłącza do zasilania przedmiotowej stacji gazowej. Po
wykonaniu prac na przyłączu do stacji SRP 1° - 3 gazociąg ten ostatecznie został
wyłączony z eksploatacji.

Efektem powyższych analiz jest wybranie optymalnej technologii realizacji prac
przełączeniowych, co ilustruje rys. 4.

SRPI°-2 nowy odcinek gażcciągu
n m istniejąca sieć gazociągowa

TBW • technologia hermetyczna
O N I T - rmtoryslcrny ze sjiuv.njiyin
LW(i- lnstaiqa gazu skropionego

Rys.4. Technologia gwarancji dostaw gazu do odbiorców podczas wykonania prac przełączeniowych

4. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy opartej na zbudowanym modelu odcinka sieci
przesyłowej przedstawiono proces prowadzenia prac remontowych z wykorzystaniem
najnowszych technologii, co doprowadziło do minimalizacji ryzyka związanego z gwarancją
dostaw gazu do odbiorców, w połączeniu z minimalizacją kosztów związanych z
wykonaniem przedmiotowego zakresu robót. Prawidłowo przeprowadzony tryb postępowania
podczas zarządzania ryzykiem w omawianym procesie minimalizuje prawdopodobieństwo
wystąpienia sytuacji niebezpiecznej.

Kluczowym elementem w trakcie realizacji inwestycji nie jest sama budowa odcinka
gazociągu (ryzyko minimalne), ale proces jego włączenia do czynnej sieci przesyłowej oraz
realizacja przełączeń strategicznych odbiorców do nowego odcinka (ryzyko duże).

Z założenia proces ten winien przebiegać z zachowaniem ciągłości dostaw paliwa
gazowego, aby ryzyko prowadzenia tego typu robót było na akceptowalnym poziomie, a sam
proces realizowany z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia.

Generalnie należy mieć na uwadze, że realizacja tak skomplikowanych zadań
inwestycyjno remontowych bez sprawnie fonkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem jest
niekontrolowana i może nieść ze sobą poważne straty finansowe wynikające z braku
właściwej analizy.
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Zarządzanie ryzykiem stanowi proces ciągły. Należy nieprzerwanie prowadzić
identyfikację zagrożeń na wszystkich etapach, oraz podejmować działania przeciwdziałające
ich wystąpieniu i działania łagodzące skutki zagrożeń. Mimo dostępnych procedur, opisanych
w wielu opracowaniach, zarządzanie ryzykiem nie jest wcale łatwe.

Przedstawione podejście wymaga skoordynowania współpracy specjalistów wielu
dziedzin. Ponadto, potrzebny jest menedżer, który w sposób całościowy będzie umiał
zarządzać ryzykiem przedsiębiorstwa. Zadanie to może wykonywać osoba, która ma wgląd
we wszystkie struktury firmy i posiada odpowiednie umocowanie do inicjowania określonych
procesów, a potem ich kontrolowania.
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