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Riešenie havarijného stavu  

na II.línii DN1200 KS01-KS02  

„Nález obvodovej trhliny s dĺžkou 650 mm“  

a implementácia postupu zníženia tlaku bez 

havarijného odtlakovania pri danom charaktere vád 

„reverzným spôsobom“ 

Technické riešenia 

opráv a údržby 

potrubných 

systémov 

eustream, a.s 



Dňa 19.8.2020 bolo diagnostikované podozrenie na  obvodovú trhlinu s dĺžkou 

650 mm. Po vybrúsení a diagnostikovaní bolo potvrdené, že sa jedná o trhlinu 

neprípustného charakteru. 

  

Trhliny na VTL potrubných systémoch nie sú prijateľné a opravné metódy ak sú 

použité, nie sú charakteru trvalej opravy. Potrubie v danom mieste – 3728,0 m od 

začiatku potrubia na KS01 je dizajnované na maximálny prevádzkový tlak  

7,35 Mpa pri namáhaní 72% medze klzu. 

 

Nájdená trhlina bola vážnosťou charakteru nad rámec všetkých doteraz 

nájdených na líniovej časti spoločnosti eustream,a.s. v histórii vôbec. 

 

V PRÍPADE NÁLEZU TRHLÍN SA V MINULOSTI POUŽÍVAL POSTUP 

HAVARIJNÉHO ODTLAKOVANIA, ČO BY V TOMTO PRÍPADE ZNAMENALO 

STRATU 200 000 EUR NA VYPUSTENOM PLYNE. 
  

  



  

Operatívne R TU riadil akciu z TPD a určil postup, ktorý zaistil bezpečnosť osôb a majetku 

nasledovným spôsobom: 
 

• Z dôvodu zníženia rizika,  výkop, ochranné a bezpečnostné pásmo v okolí vady boli zaistené 

  

• Tlak bol znížený na úroveň 70% maximálneho dovoleného prevádzkového tlaku 7,35 t.j na 5,00 MPa 

podsaním KS01 inovatívnym technickým riešením – „ reverzným znížením tlaku cez obtok 

zatvoreného stredového GU na prevádzkovanej KS 01“ - (spätný tok cez obtok GU 2.8 na KS01)  

 

• Ďalej už štandardným postupom - prepúšťaním do distribučnej siete, ktoré malo však obmedzený rozsah 

odberu vzhľadom na letný charakter spotrieb do cca 3.00 Mpa 

• Vzhľadom na nález mikrotrhliny (následne opravenej výbrusom) na následnej sekcii, sa zníženie tlaku 

vykonalo prepustením a následným prečerpávaním plynu s menším diferenčným tlakom , čo skrátilo dobu 

prečerpávania. 

 

Vzhľadom na vysokú mieru rizika a prijatej miery zodpovednosti pri prvotnom zásahu 

za prípadné následky, bol vykonaný test vyrezanej obvodovej trhliny tlakovou 

skúškou potrubia. 

Výsledky testu mali preukázať „ zostatkovú mieru bezpečnosti pri danom charaktere 

vady – obvodová trhlina“ , čím do budúcna výsledok môže prispieť k odvráteniu 

„havarijných odtlakovaní“ s vysokými finančnými dôsledkami   
  



  

Reverzné zníženie tlaku cez obtok GU 2.8 na KS01 
  

  

Tlak bol znížený na úroveň 70% maximálneho dovolené prevádzkového tlaku 7,35 t.j na 5,00 MPa 

podsaním KS01 inovatívny technickým riešením – „ reverzným znížením tlaku cez odtok zatvoreného 

stredového GU na prevádzkovanej KS 01“ - (spätný tok cez obtok GU 2.8 na KS01) , z dôvodu 

prepojenia cez kolektor s I.líniou sa obmedzila aj I.línia, čím sa vytvoril do budúcna potenciál menšieho 

diferenčného tlaku pre účel prečerpávania. Vzhľadom na nízke prepravy to bolo bez následkov na 

palivový plyn. 

 

  

• Kľučovým faktorom bolo postupné otváranie obtoku pre zabránenie „prípadnej spätnej vlny na 

trate HPS“ . Ukázalo sa, že vplyv bol takmer bez zmeny na tratiach HPS, čo sa pripisuje veľmi 

malému rozmeru obtoku – DN80, čo však pre naše potreby bolo postačujúce 

 



  

Reverzné zníženie tlaku cez obtok GU 2.8 na KS01 a 

následné fázy zníženia tlaku 
  

„ reverzné zníženie tlaku cez obtok zatvoreného stredového 

GU na prevádzkovanej KS 01“ – FÁZA 1 

  

• Fáza 1 zabezpečila za 8 hodín zabezpečiť tlak, na úroveň 70% maximálneho dovoleného 

prevádzkového tlaku 7,35 MPa t.j na 5,00 MPa , čím sme dosiahli zvýšeného koeficientu 

bezpečnosti, do doby ďalšieho znižovania tlaku 

 

Prepúšťanie do SPP - Distribúcia – FÁZA 2 

Prečerpávanie do I.línie – FÁZA 3 



  

Reverzné zníženie tlaku cez obtok GU 2.8 na KS01 a 

následné fázy zníženia tlaku 
  

Obvodová trhlina s 

dĺžkou 650 mm 
Pre prevádzku potrubných systémov sú jednoznačne najnebezpečnejšie vady 

pozdĺžneho charakteru – v osovom smere. S vadami obvodového charakteru sú 

len minimálne skúsenosti a pri riešení sa technik musí spoliehať na svoje 

skúsenosti a základné pevnostné výpočty. 

Tlaková skúška preukázala dostatok pevnosti v osovom smere, kedy sa 

„povrchové mechanické napätia“ v osovom smerv mieste trhliny prejavili 

rozdielom , oproti zdravej stene až pri tlaku 10.0 MPa, čo je vysoko nad našim 

maximálnym dovoleným prevádzkovým tlakom (7,35 Mpa) 

Vzorka potrubia bola dizajnovaná tak, aby dienka vyzvali osovú silu v závislosti 

od tlaku od 0 do 12 00 ton (tisícdvesto ton)  

Tlak vo vzorke 7,35 Mpa) 



  

Záver No.1  
  

Potrubie po rozrezaní odskočilo, čo svedčí o veľmi vysokých prídavných namáhaniach. Tie podmienky nebolo možné 

u Nás nasimulovať a tak sa pristúpilo len k osovým namáhaniam, ktoré boli ekvivalentné vzdialenosti cca 200-300 

metrov od kotevných alebo brzdných blokov. Osové namáhania „generovali“ dienka. 

Z danej prezentácie vyplýva dostatočná miera bezpečnosti pre 

obvodové trhliny a vady t.j. - pre „umiernenejšie“ spôsoby 

znižovania tlaku v potrubí. Nie odtlakovaním potrubia do atmosféry.  

 

Samozrejme je na zodpovednosti pracovníka, ktorý takéto rozhodnutia a 

postupy vykonáva a mal by ich mať podložené skúsenosťou alebo 

výpočtom. V tomto prípade boli využité oba faktory a boli potvrdené 

testom, kde osové napätie v mieste trhliny bolo 160 Mpa pri tlaku 12 Mpa 

a pri ekvivalente prevádzkového tlaku 7,35 MPa to bolo na úrovni 60 

MPa. To sú hodnoty v bezpečnom pásme 

 

Podmienky testu boli takmer laboratórne a nebolo možné 

nasimulovať iné pôsobenia síl, ako napr. ohyb, ktorý sa po 

rozrezaní prejavil. 



  

Záver No.2 
  

Ďakujem Všetkým, ktorí prispeli k vykonaniu daného experimentu, ktorý do budúcna pomôže pri hodnotení rizík obvodových obvodových 

trhlín a vád. 

Je potrebné  povedať, že by ten istý tlak vydržala tá trhlina aj v zemi, kde na to pôsobia aj iné napäťové vplyvy, 

nám hodnotovo neznáme a že tam môže takto poškodené potrubie zostať. To jednoznačne nie.   

 

Takže aj v budúcnosti po diagnostike a zhodnotení bude potrebné každú trhlinu vyrezať.  Týka sa to trhlín , 

ktoré nie je možné opraviť metódou vybrusovania alebo vybrusovania a vyvarenia. 

 

Všetky tieto faktory v tejto prezentácii je potrebné zaradiť a brať do úvahy pri realizácii havarijných 

technologických postupov. 

Citácia slov klasika : „Trhlina je ošemetná chyba homogenity materiálu a každá má svoj iný 

„rodný list“ a každá (aj keď sa podobajú) svojim charakterom, priebehom, hĺbkou, atď. môžu 

mať (a aj často majú) rôzne vlastnosti a vplyv na integritu celku. Exaktne sa nevie veľmi 

trhlina „polapiť“ do nejakého definičného oboru bezpečnosti a definovať bezpečné 
a nebezpečné trhliny.  



Vykonanie čistenia a inšpekcie 

potrubia bez potreby reverzných 

komôr a pri nízkych prietokoch 
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V prezentácii je navrhnuté (rok 2015)  a následne 

otestované technické riešenie (rok 2020) pre 

výkon čistení a inšpekcii potrubí pre prípad 

minimálnych, alebo reverzných prietokov. 

 

Technické riešenie bolo úspešne otestované, 

čistenie a inšpekcia boli vykonané v 8/10 2020 a 

je náhradou navrhovaných IP v roku 2015 – 

rekonštrukcie komôr. 



Vykonanie čistenia a inšpekcie potrubia bez potreby 

reverzných komôr a pri nízkych prietokoch 

KS01 KS02 KS03 KS04 

LNV / 

PP/KS05 

VPM 

Lanžhot 

Chod ČZ alebo 

IZ 

 

„Kolo“ cez 

najbližšie KS 

alebo TU 

 

KS v chode 

 

Alternatívna KS 

v chode 

 

„slučka“ 



Zhrnutie a záver: 

• Navrhnuté riešenie (rok 2015) a technicky odskúšané je možné 

aplikovať v rôznych kombináciách 

• Pri výkone sa využíva synergia s plánovanými pravidelnými štartmi, 

resp. plánovanými meraniami strojov na KS 

• Navrhnuté riešenia : „kolo“, „slučka“ je možné uskutočniť bez 

vážnejšieho zásahu do prepravných kapacít, nakoľko je možné kolo 

využiť aj na čiastočnú prepravu plynu v polouzavretom cykle 

• Počas práce kola, je na sacej časti pracujúceho stroja zaradenom v 

kole dodávaný plyn z obtoku, čím sa zvýši akumulácia („dokŕmenie 

kola“) v kole a dovolí tým vytvoriť dostatočnú tlakovú diferenciu na 

prichytenie ježa až do komory, bez potreby „priťahovania“ 

posledných 200-300 metrov vypúšťaním plynu do atmosféry. 

• Postup „dokŕmenia kola“ bol otestovaný pri čistení KS02-KS03 s 

úspešným výsledkom 

• Pôvodné technické riešenie „rekonštrukcia komôr“ si vyžadovalo 

plánované náklady od 130 do 180 tis. EUR na jednu komoru. 

• (5 komôr KS04 a 3 komory P.Peter) 

Vykonanie čistenia a inšpekcie potrubia bez potreby 

reverzných komôr a pri nízkych prietokoch 



Dodatočné prevádzkové 

overenie tesnosti vybraných GU 

„Prevádzkový test na HPS Veľké 

Kapušany“ 

Technické riešenia 

opráv a údržby 

potrubných 

systémov 

eustream, a.s 



Dodatočné prevádzkové overenie tesnosti vybraných GU 

CIEĽ PREZENTÁCIE : 

S cieľom zníženia prevádzkových nákladov 

na základe prevádzkových skúseností a 

prevádzkových dát bližšie identifikovať stav 

tesnosti vybraných Guľových uzáverov 

 

- preverenie v praxi 
  



Momentálny spôsob kontroly cez dáva informácie len či GU tesní alebo 

netesní – test odtlakovaním gule pri zatvorenej polohe 

Dodatočné prevádzkové overenie tesnosti vybraných GU 

Momentálny spôsob kontroly je vykonaný odtlakovaním priestoru gule v 

zatvorenej polohe a prietokomer udáva množstvo prepúšťaného plynu z A 

alebo B strany GU 

Pri výkone daného testu nie možné identifikovať, ktorá strana tesní , ktorá 

netesní, alebo obe strany sú netesné 

A? – tesní / netesní B? – tesní / netesní 



Navrhovaný spôsob kontroly pomocou „tlakových diferencií“  nám môže pomôcť určiť z ktorej 

strany GU netesní. 

 

Táto informácia mám naviac môže určiť aké je prepúšťanie v prípade netesnosti z A do B pri 

prevádzkovom tlaku a určiť ekonomickú efektivitu výmeny GU 

 

Dodatočné prevádzkové overenie tesnosti vybraných GU 

Meranie sa vykonáva pomocou troch tlakomerov , pričom je potrebné 

namontovať len jeden tzv. „diferenčný tlakomer“ na potrubie odtlakovania gule 

GU. 

Navrhujeme otestovať postup na vybranom GU napr. M46 po uzatvorení meracej trati. 

Alebo na inom mieste a ino indikovanom GU, kde je možné vytvoriť tlakovú diferncia 

medzi A a B stranou 

A? – tesní / netesní B? – tesní / netesní 

P(B) P(A) 

ΔP = P(B)-P(A) 



Dodatočné prevádzkové overenie tesnosti vybraných GU 

P(B) 
P(A) 

ΔP = P(B)-P(A) 
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A? – tesní / netesní B? – tesní / netesní 

P(B) P(A) 

ΔP = P(B)-P(A) 



PROJEKT SK – PL a zvýšenie flexibility potrubného dvora KS01  

 

Časť: 

úpravy potrubného dvora 

na KS01 Veľké Kapušany 

II.etapa  

 

 
s paralelne vykonaným UPGRADE Riadiaceho 

systému KS 01 Veľké Kapušany 

Technické riešenia 

opráv a údržby 

potrubných 

systémov 

eustream, a.s 



V období 2. až 18. septembra 2020 sa  

na KS01 Veľké Kapušany uskutočnila odstávka a 

úpravy potrubného dvora. Svojim charakterom to 

bola najväčšia odstávka od „pripojenia ZKP“.  

 

Vykonané úpravy sú súčasťou prepoja SK-PL 

pod názvom „II.etapa“  

 

 Zároveň projekt rieši aj výrazné zvýšenie 

flexibility potrubného dvora KS01 do budúcna. 

 
Realizácia: TUP Senica a Jablonov nad Turňou 

Projektant: Projekcia TAIP 

Technické zabezpečenie : TU,TT,TA 



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

- 4 pracoviská 

- 7 miest zaistenia 

bezpečných hraníc práce 

s otvoreným ohňom 

- Potreba žeriavu s 

kapacitou 200 ton 

- ½ roka príprav 

- COVID-19 – meškanie 

dodávok komponentov 

- Komplikované 

geologické a 

geotechnické podmienky 

- Práca v hĺbke nad 5 

metrov 

- Vákuové čerpanie vody 



Úpravy na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa  

+ UPGRADE Riadiaceho systému KS01 

Počas odstávky prevádzkové obmedzenie 

umožnilo vykonať 

UPGRADE PSC7 na verziu 9.0  

V prípade TS6MW to bolo počas chodu strojov. 
 

AKCIA BOLA VYKONANÁ ÚSPEŠNE 

 

 

 

Počas UPGRADE boli vykonané nasledovné zmeny: 

 

 

• Boli vymenené všetky počítače za nové Servery aj Clienti. 

• Vymenené KVM, monitory, extendre ... 

• Bol prekompilovaný program a znova nahrané PLC v PCS7 V9.0. 

• Bola prekompilovaná vizualizácia a bola nahratá v PCS7 V9.0 

• Bola vykonaná kontrola ESD a funkčnosti ovládania. 

• Pracujeme na Webserveri a Historiane 

• Vykonaná likvidácia kabeláže 

 
Odstávka HPS Budince umožnila navarenie návarkov pre „signalizátor prechodu 

čistiaceho alebo inšpekčného zariadenia“  



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

fotodokumentácia 

Vstupno-výstupný objekt SK-PL 

(Filtrácia osadená) 

Vsadenie GU 1_2_R 

DN1400 s obtokom a 

novým prepojom 

Vsadenie GU 2_2_R 

DN1200 s obtokom 

Modifikácia prepoja 

Vsadenie GU 2_3_R 

DN1200 s obtokom 

Vo všetkých výkopoch bolo 

potrebné paženie, larzenovanie a 

kontinuálne čerpanie vody 



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

fotodokumentácia 

Modifikácia prepoja 



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

fotodokumentácia 

Vsadenie GU 2_3_R DN1200 s 

obtokom 

 

Potreba spevnenia výkopu 

pažením 



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

fotodokumentácia 

Vsadenie GU 1_2_R 

DN1400 s obtokom a 

novým prepojom 

Vsadenie GU 2_2_R 

DN1200 s obtokom 



Pozície úprav na KS01 Veľké Kapušany – prepoj SK-PL II.etapa 

fotodokumentácia 

Detail - Vsadenie GU 1_2_R DN1400 s obtokom a 

novým prepojom. „Špecialitka len pre profíkov“ 

Ďakujeme za bezpečný 

priebeh akcie a jej včasné 

ukončenie a ĎAKUJEM ZA 

POZORNOSŤ 


