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DN 500 Sviňomazy - Vřesová 

• Uvedení do provozu 1973 

• Délka 67 km 

• Provozní tlak 39 bar 

• Postaveno z bezešvých rozšiřovaných trubek 527 x 8 mm, 

vyrobených v Chomutově 

• Materiál 13 126 a 13 030 

• Projektováno a postaveno jako čistitelné 

• Konce potrubí osazeny komorami 

• Samostatné napojení na RS Net4Gas 

 

 



Plynovod DN 500 Sviňomazy - Vřesová 

• Leden 2009 – destrukce potrubí 

v lokalitě Křepkovice po          

35 letech provozu 

• Příčina destrukce - koroze pod 

napětím (SCC) v místě, které 

bylo značně zeslabeno plošnou 

korozí 

 



Uvažovaná investiční opatření 

• Vyčištění, zprůchodnění a provedení vnitřní 

inspekce pomocí magnetické metody 

• Výměna celého plynovodu (cca 67 km) 

• Provedení tlakové zkoušky (revalidace) vodou 

 



Provozní čištění a kalibrace 

• Provozní čištění a kalibrace - celkem 12x 

• Vzhledem k geometrickým defektům a prachu v potrubí nemohla být 

v minulosti provedena inspekce pomocí žádného inspekčního 

nástroje  

 



Zdeformovaná kalibrační deska po průjezdu 

potrubím (z průměru 440 mm nebo 460 mm 

zdeformována na 415 mm) 



Je průjezdný profil potrubí opravdu tak 

špatný? 

• Jaký je skutečný nejmenší 

průjezdný profil potrubí? 

• Kolik je na plynovodu 

závažných geometrických vad, 

které brání inspekci? 

• Kde se tyto vady přesně 

nalézají (km, XYZ)? 

• Je ekonomicky přijatelné tyto 

vady opravovat (výřezem)? 



Podmínky a průběh geometrické inspekce 

provedené za provozu 

• Geometrický nástroj do potrubí s 

průjezdným profilem alespoň       

415 mm a menším 

• Použit nástroj do průměru 370 mm 

• Tlak zemního plynu 25 bar 

• Průtok zemního plynu plynovodem 

cca 44 000 m3/h 

• Rychlost nástroje většinou v 

intervalu 1,5 – 2,5 m/s 

• Počet markerů 34 

• Doba běhu cca 9,5 hod. 

 



Off-line/in-line inspekce – rozdíl  

In-line inspekce  

Přepravovaným médiem (plyn, ropa, produkty) 

 

Off-line inspekce 

Náhradním médiem  

• Voda 

• Kombinovaný pohon voda/vzduch (ve vodní zátce) 

• Stlačený vzduch 

 

Vodní prostředí umožňuje i na plynovodech provést vnitřní 

inspekci pomocí ultrazvukového ježka  
 



 

Cíle off-line vnitřní inspekce DN 500 

Sviňomazy - Vřesová 

• Detekovat a stanovit velikosti korozních úbytků, laminací a 

převalků 

• Detekovat a stanovit velikosti trhlin (včetně SCC) 

• Požadavky na detekci uvedených defektů splnil pouze 

kombinovaný ultrazvukový inspekční nástroj UTWM-UTC 

• Ale před tím nejdříve 

 zprůchodnit 

 vyčistit  

 

 

 

 

 



UTWM-UTC inspekční nástroj 



Realizace prací – 2018 a 2019, činnosti 

• 2018 – provedena inspekce cca 21 km 

• 2019 – provedena inspekce cca 46 km 

 Projekční příprava, vstupy, sítě, vodoprávní řízení, 

zajištění vrchních přechodů na zatížení vodou 

 Odstavení plynovodu z provozu (po úsecích) 

 Výřezy geometrických defektů 

 Mechanické a chemické čištění potrubí 

 Vnitřní inspekce pomocí UT 

 Vysušení a zprovoznění potrubí 

 Přepojení nebo odstavení 20 odboček, případně 

náhradní zásobování pomocí LNG – zajistil GasNet 

 

 

 

 



Vyříznuto 12 geometrických defektů 





Cíle chemické čištění potrubí  

Vyčistit potrubí od mastného prachu, zbytků kapalných 

uhlovodíků a zápachu po odorantu tak, aby  

• bylo možné uskutečnit vnitřní inspekci pomocí UT nástroje 

• bylo možné použitou vodu (cca 13 500 m3) řízeně vypustit zpět 

do vodního toku  

 



Inspekční nástroje po průjezdu potrubím 

před chemickým čištěním a po vyčištění 

Geometrický nástroj 2017 

Ultrazvukový nástroj 2018-19 



Pouze 5 stavenišť na 67 km plynovodu 

DN 500  



Mobilní startovací komora 4. úseku v Lokti 



Off-line UT inspekce plynovodu – pohon 

inspekčního nástroje akusticky vodivým 

médiem - vodou 

• Nutno zajistit rovnoměrný posun/protlačení  

inspekčního nástroje  potrubím vodou konstantní 

rychlostí 

• Minimální požadovaná rychlost posunu záleží                  

na dodavateli a typu nástroje – minimálně 0,2 m/s, 

optimálně alespoň 0,3 - 0,5 m/s 

• Čerpáno 350 m3/hod – odpovídá rychlosti 0,5 m/s 

• Řízený protitlak vzduchu 3 – 20 bar 

 

 



Mobilní čerpadla (2 x 420 m3/h, 63 bar) 

(NONSTOP 2 x 350 m3/h, 40 bar) 



Site report pro 2. úsek – rychlost UT 

nástroje  



Rychlost geometrického nástroje v potrubí při 

tlaku 25 bar – pro UT a magnetické nástroje téměř 

nepoužitelné 



Použitelnost on-line inspekce v přepravovaném 

plynu v závislosti na tlaku plynu a dimenzi potrubí  

               provozní tlak většiny VTL plynovodů 

GasNet, E.ON a PP je nedostatečný!!! 

Provozní tlak GasNet, E.ON a PP 

je většinou 23 bar 



Opatření přijatá na základě výsledků       

UT inspekce  

 
Na základě informací získaných pomocí vnitřní  inspekce bylo 

na 67 km 

• 134 m potrubí vyříznuto a nahrazeno novým – celkem 10 výřezů 

(vrchní přechod, chránička + dutý prostor) 

• 10 defektů opraveno pomocí ocelových objímek 

• 3 defekty opraveny pomocí kompozitní objímky 

• 1 záplata 

Otázka „opravit nebo vyměnit“ byla kvalifikovaně 

zodpovězena během pouhých 2 let  

Nejnutnější opravy provedeny v průběhu dalšího roku 

V příštích letech je plánováno odkrytí a verifikace několika 

vytipovaných vad, předpokládají se pouze drobné opravy  
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Co získal provozovatel provedením 

inspekce potrubí 

• Prověřil kvalifikovaně integritu potrubí celosvětově 

uznávaným způsobem 

• Získal informace o technickém stavu potrubí, které umožní 

efektivní a cílené plánování údržby a oprav 

• Je schopen prokázat integritu potrubí úřadům (potrubí je 

provozováno po původně navrhované době životnosti) 

• Obdržel „nový kladečského deník“ včetně souřadnic XYZ 



 

 

 

 

 

 

Ekologický, finanční a společenský přínos 

offline inspekce 

 

 

 

 

 

 

• Minimalizace uhlíkové stopy 

• Minimalizace zemních prací a příjezdových cest  

• Minimální spotřeba nového trubního materiálu 

• Minimalizace spotřeby PHM a lidských zdrojů 

• Není potřeba žádné stavební řízení 

• PIMS - po inspekci lze aplikovat plnohodnotně 

• Příprava, realizace, vyhodnocení inspekce v režii CEPS 

jako hlavního dodavatele – max. 1 rok 

 



Destrukce a požár DN 500 Hlízov – 2001 

po 32 letech provozu  



Jaro 2016 - rozsáhlá plošná koroze + únik na potrubí 

DN 600 u Písku po 48 letech provozu 
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Opravy na 15 km potrubí plynovodu  

DN 600 po provedené inspekci 

• Výměna necelých 120 m zkorodovaného potrubí za nové v 

lokalitě Nová Ves 

• Oprava 6 vad (3x promáčkliny, 1x laminace, 2x koroze) 

pomocí ocelových objímek s epoxidovou výplní 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI 



www.ceps-as.cz 


