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Streszczenie 

W artykule przedstawiono metody oceny ryzyka eksploatacji rurociągu 
wody gorącej, na przykładzie rzeczywistego ciepłociągu transportującego wodę 
gorącą z elektrowni do kopalni siarki. Pierwsza z prezentowanych metod oparta 
jest na analizie rozkładu naprężeń w rurociągu wynikających z obciążeń eksplo-
atacyjnych i rozkładu wytrzymałości materiału rurociągu. W drugiej metodzie 
uwzględniana jest szybkość zachodzącego procesu korozji powodującego 
zmniejszanie się w czasie wytrzymałości rurociągu. W podsumowaniu zawarto 
interpretację uzyskanych wyników. 

Wprowadzenie 

Decyzje dotyczące wymiany lub odnowy rurociągów ciepłowniczych po-
dejmowane powinny być po szczegółowej ocenie ich stanu technicznego i anali-
zie ekonomicznej ryzyka dalszej eksploatacji. Ocena ryzyka eksploatacji prze-
prowadzona może być z uwzględnieniem wymuszeń zewnętrznych działających 
na rurociągi i wytrzymałości, którą ciepłociągi tracą z upływem czasu, głównie 
ze względów korozyjnych. 
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W artykule przedstawiono praktyczny przykład przeprowadzania oceny ry-
zyka eksploatacji rurociągów ciepłowniczych z wykorzystaniem modelu Strze-
leckiego opartego na analizie rozkładu obciążeń i nośności granicznej rurociągu. 
Obliczenia przeprowadzono na rzeczywistych danych z eksploatacji badanego 
odcinka ciepłociągu. 

1. Charakterystyka eksploatacyjna rurociągu 

Obiekt badań stanowi rurociąg wody gorącej z elektrociepłowni.  
Rurociąg służy do transportu wody gorącej, o średniej temperaturze wyno-

szącej około 463 [K] (190 [ºC]). Wartości ciśnień roboczych przesyłanego me-
dium, określone na podstawie całodobowego monitoringu, wahają się w grani-
cach 1,3÷2,7 [MPa].  

Maksymalna moc cieplna rurociągu wynosi około 110 [MW], a maksymal-
ne natężenie przepływu określa się na 700 [t/h]. 

Długość trasy rurociągu wynosi około 11 000 [m], a jego okres eksploatacji 
wynosi 17 lat. Konstrukcja rurociągu jest typu nadziemnego i położony jest na 
betonowych podporach. W celu eliminacji wydłużeń spowodowanych odkształ-
ceniami termicznymi rurociąg wyposażono w kompensatory typu „U”, których 
skuteczność ocenia się na eliminację wydłużeń około 2,5 [mm/m]. Odległość 
pomiędzy kompensatorami wynosi około 200 [m]. Do budowy rurociągu użyto 
rur stalowych bez szwu, wykonanych ze stali niskowęglowej R35 (P235GH), 
dla których podstawowe wymagania precyzuje norma PN-80H-74219. Rury 
wykonano w technologii walcowania na gorąco, ze ściankami ukosowanymi 
i końcówkami kalibrowanymi. Wymagana minimalna wartość granicy plastycz-
ności materiału rur w temperaturze 473 [K] (200 [ºC]), powinna spełniać nie-
równość Ret ≥ 185 [MPa].  

W tej temperaturze  wymagana udarność stali R35 powinna być równa oko-
ło 70 [J/cm2].  

Rurociąg posiada izolację termiczną o grubości około 25 [cm], na którą 
składają się warstwy waty szklanej, owinięte płaszczem ochronnym z papy i bla-
chy aluminiowej. 

Będący przedmiotem badań rurociąg poddany jest bardzo niekorzystnym od-
działywaniom agresywnego środowiska chemicznego i jednocześnie mogącym 
pojawiać się impulsom obciążeń dynamicznych. Postępująca degradacja mikro-
struktury i właściwości stali zachodzi w wyniku działania agresywnych chemicz-
nie związków oraz występujących naprężeń, wysokiej temperatury i czasu. Identy-
fikacja zachodzącego procesu utleniania stali, jak również oddziaływania profilak-
tyczne podlegają obowiązującym zapisom w normie PN-EN ISO 8044. 

Podstawową przyczyną zmiany grubości ścianek rur jest przede wszystkim 
korozja elektrochemiczna, której źródłem jest wysoki stopień zmineralizowania 
użytkowanej wody. 
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Dodatkowym czynnikiem szybkiego utleniania się powierzchni rur jest 
sprzyjająca korozji wysoka temperatura wody. Obecność w wodzie wielu 
związków chemicznych i podwyższona temperatura przyczyniają się do przy-
spieszonego procesu utleniania na powierzchni metalu. Z przeprowadzonych 
badań grubości ścianek rurociągu wynika, że ubytki korozyjne w rurach osiągają 
wartości kilku milimetrów. Powoduje to obniżanie pola powierzchni niebez-
piecznych przekrojów rurociągu i wzrostu poziomu sumarycznych naprężeń 
złożonych.  

Inny rodzaj oddziaływania destrukcyjnego zjawiska korozji chemicznej to 
powstawanie na powierzchni metalu głębokich wżerów. Postępujący proces 
korodowania wewnętrznych ścianek rur jest w głównej mierze wynikiem obec-
ności znacznej ilości chlorków we wprowadzanej do obiegu wodzie.  

Na podstawie przeprowadzonych badań termowizyjnych rurociągu należy 
podkreślić wysoce negatywny wpływ korozji w miejscach występujących spoin. 
Zaobserwowana na termogramach korozja wżerowa w bezpośrednim ich są-
siedztwie może być przyczyną bardzo kosztownych awarii. Tworzące się w złą-
czach spawanych mikroogniwa są przyczyną największych prędkości korodo-
wania rurociągu. Prawidłowa eksploatacja rurociągu zagrożona jest również za 
sprawą powstających naprężeń pochodzących od nierównomiernego ciśnienia 
transportowanego medium. Dane zebrane na podstawie całodobowego monito-
ringu świadczą o jego falowym przebiegu i stochastycznych wartościach, gene-
rujących dodatkowe impulsy obciążeniowe.  

Przykład charakterystyki zakresu zmian ciśnieniowych przepływającej wo-
dy gorącej w badanym  rurociągu przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Przykład zakresu zmian ciśnienia wody w rurociągu  
 

Wartości ciśnień wody gorącej w rurociągu OR 601 [MPa] 

Ciśnienie maksymalne 2,45 

Ciśnienie minimalne 1,33 

Ciśnienie średnie 1,75 

Odchylenie standardowe 0,0346 

 
Występujące w bilansie obciążeń dodatkowe nieregularne siły powodują 

przesunięcie miejsca pracy materiału rur w obszar niebezpieczny dla zakresu 
wartości naprężeń dopuszczalnych. Stan naprężeń materiału rur dla statycznych 
naprężeń eksploatacyjnych i dynamicznych impulsów pochodzących od skoków 
ciśnieniowych stwarza poważne zagrożenie dla integralności rurociągu. Może 
powodować to powstanie wielu awarii. 
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2. Analiza obciążeń i wytrzymałości rurociągu 

W rurach cienkościennych, jakimi są analizowane rurociągi, poddanych 
działaniu ciśnienia wewnętrznego p powstają naprężenia obwodowe σ  i mają 
one jednakową wartość  na całej grubości (w danym przekroju) rury [4]:  

 

                                       
h

pr ⋅=σ                                                           (1) 

                                   
( )

4
WZ DD

r
+=                                                      (2) 

gdzie: 
h      – grubość ścianki rury, 
r      –  średni promień rury, 
Dz    – średnica zewnętrzna rury, 
Dw   – średnica wewnętrzna rury. 

Warunek cienkościenności w postaci  20,
r

h ≤  jest tu spełniony. 

Podstawowym obciążeniem dla analizowanego rurociągu jest ciśnienie 
transportowanego medium. Wartość ciśnienia nie jest stała, lecz zmienia się 
w czasie. Zgromadzone wyniki pomiarów i charakter zjawiska były podstawą do 
przyjęcia rozkładu ciśnienia, jako rozkładu normalnego o wartości średniej 
równej 1,75 [MPa] i odchyleniu standardowym równym 0,7 [MPa].  

Na podstawie powyższych zależności oraz wykonanych pomiarów ciśnie-
nia i grubości ścianki rurociągu wyznaczono wartości naprężeń, jakie występują 
w rurociągu. W obliczeniach uwzględniono fakt, że dynamiczne (impulsowe) 
działanie ciśnienia może powodować dwukrotny wzrost przemieszczenia ruro-
ciągu w stosunku do statycznego działania ciśnienia [5]. W celu wyznaczenia 
siły dynamicznej (dynamicznego ciśnienia) należy określić współczynnik dyna-
miczny (czynnik dynamiczny) [3, 5].  

Współczynnik ten w analizowanym przypadku może osiągnąć wartość 2. 
Wobec tego w przypadku ciśnienia działającego impulsowo wartość ciśnienia 
osiągnie wartość dwukrotnie większą od ciśnienia statycznego. 

Zgodnie z danymi w punkcie 2, wymagana minimalna wartość granicy pla-
styczności Ret materiału rur w temperaturze 473 [K] (200 [ºC]) powinna być 
większa od 185 [MPa]. 

Właściwości materiałów wykazują rozrzut danych doświadczalnych uzy-
skanych w czasie badań własności mechanicznych. Rozrzut ten występuje za-
równo przy badaniach wytrzymałości zmęczeniowej, jak i statycznej wytrzyma-
łości np. granicy plastyczności Re lub wytrzymałości doraźnej Rm. Możemy 
więc wytrzymałość materiału traktować jako zmienną losową. Współczynnik 
zmienności vR charakteryzujący rozrzut własności mechanicznych uzyskuje się 
z badań statystycznych. Według [2], dla stali przyjmuje się vR = 0,05÷0,1 i jest 
to wskaźnik jakości materiału zależący od warunków wytwarzania i obróbki. 
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Znając wartość minimalnej granicy plastyczności Re,min możliwe jest osza-
cowanie wartości średniej Re,śr [2]: 

 

                                               ( )R
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R
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,                                               (3) 

 

W zależności tej zazwyczaj przyjmuje się u = 2÷3. W rozważanym przy-
padku przyjęto wartość równą 3 i uzyskano rozkład normalny granicy plastycz-
ności Re o parametrach N (264;39,5). 

3. Ocena ryzyka eksploatacji 

Określone w poprzednim rozdziale wartości wytrzymałości rurociągu oraz 
wartości obciążeń, wynikające z nich naprężenia i ich rozkłady umożliwiają 
określenie prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia ciepłociągu za pomo-
cą metody Strzeleckiego. Zgodnie z nią prawdopodobieństwo wystąpienia 
uszkodzenia określone jest zależnością [1]: 

 

                                                  21 ωω ⋅>F                                                (4) 
 

gdzie: ω1 i ω2  –  pola powierzchni pod krzywymi gęstości rozkładu wytrzyma-
łości i wynikającego z obciążeń rozkładu naprężeń, przedsta-
wione na rysunku 1. 

 

 
 

σ [MPa] 

 f  
rozkład 
wytrzymałości 

rozkład naprężeń 

ω1 ω2 

 
 

Rys. 1.  Ilustracja do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia wg metody 
Strzeleckiego 

 
Wykorzystując powyższą metodę określono prawdopodobieństwa wystą-

pienia uszkodzenia rurociągu dla najgorszego punktu na rurociągu (najmniejsza 
grubość ścianki) oraz dla średniej z pomiarów wykonanych w 16 różnych punk-
tach na długości rurociągu w różnych latach jego eksploatacji. Uzyskane wyniki 
przedstawiono na rysunkach oraz w tabeli 2. 
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Rys. 2.  Krzywe gęstości rozkładu wytrzymałości i rozkładu naprężeń dla najgorszego punktu na 

rurociągu 
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Rys. 3.  Krzywe gęstości rozkładu wytrzymałości i rozkładu naprężeń dla średniej z pomiarów na 

rurociągu 

rozkład naprężeń – rok – 1999 

rozkład naprężeń – rok – 2001 

rozkład naprężeń – rok – 2010 

rozkład wyttrzymałości 

F
un

kc
ja

 g
ęs

to
śc

i r
oz

kł
ad

u 
na

pr
ęż

eń
 i 

w
yt

rz
ym

ał
oś

ci
 r

ur
oc

ią
gu

 

Naprężenie, wytrzymałość [MPa]  

rozkład naprężeń – rok – 1999 

rozkład naprężeń – rok – 2001 

rozkład naprężeń – rok – 2010 

rozkład wyttrzymałości 

F
un

kc
ja

 g
ęs

to
śc

i r
oz

kł
ad

u 
na

pr
ęż

eń
 i 

w
yt

rz
ym

ał
oś

ci
 r

ur
oc

ią
gu

 

Naprężenie, wytrzymałość [MPa]  



1-2011 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

181 

Tabela 2. Prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia rurociągu wg Strzeleckiego 
 

Nr punktu  
pomiarowego 

Średnia z pomiarów Najgorszy punkt 

Rok pomiaru 1999 2001 2010 1999 2001 2010 

ω1 0,002476 0,003127 0,007031 0,00195 0,01895 0,04033 

ω2 0,001656 0,002314 0,005385 0,00119 0,01743 0,04704 

Prawdopodobieństwo 
uszkodzenia [%] F>   

0,00041 0,000723 0,00379 0,00023 0,033 0,19 

 
Prawdopodobieństwa uszkodzeń w wyżej wymienionych przypadkach nie 

są wysokie, ale biorąc pod uwagę długość rurociągu i niezależność uszkodzeń, 
to możliwości wystąpienia awarii będą zależały od liczby osłabionych przekro-
jów rur i spoin. 

W rzeczywistości pojawiają się awarie i ocena niezawodności wynika 
z awarii, które wystąpiły w całym okresie eksploatacji. 

Innym sposobem określenia ryzyka eksploatacji rurociągu jest wyznaczenie 
z warunków wytrzymałościowych minimalnej wymaganej grubości ścianki hmin 
i porównywanie jej z grubościami rzeczywistymi uzyskiwanymi z pomiarów. 
Tempo zmian grubości ścianki wywołane korozją pozwali oszacować czas, kie-
dy osiągnie ona wyznaczoną wartość graniczną  hmin.  

Przyjmując dla rozważanego rurociągu warunek wytrzymałościowy w po-
staci: 

 

                                                   min,eR
h

pr ≤⋅=σ                                                (5) 

 

po przekształceniu otrzymuje się zależność na wyznaczenie minimalnej wyma-
ganej grubości ścianki hmin: 
 

                                   
pR

pD
h

min,e

Z
min +⋅

⋅=
2

                    (6) 

 

Uwzględniając dodatkowo dynamiczne działanie ciśnienia ze współczynni-
kiem 2 w stosunku do ciśnienia statycznego (pdyn = 2pstat) według powyższej 
zależności uzyskuje się hmin = 6,64 [mm]. 

Biorąc pod uwagę najgorszy przypadek zbadany na rurociągu grubości 
ścianek h wynosiły odpowiednio: 
–  rok 1999 – h = 12,8 [mm], 
–  rok 2001 – h = 8,85 [mm], 
–  rok 2010 – h = 7,5 [mm]. 

Wykorzystując wyniki pomiarów i wyznaczoną wartość hmin określono 
czas, po którym ścianka osiągnie wartość krytyczną.  



 PROBLEMY  EKSPLOATACJI 1-2011 
 

182 

y = 26,113x-0,4538

R2 = 0,7955

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

rok eksploatacji

g
ru

b
o
ść

 ś
ci

an
ki

 [
m

m
]

 
Rys. 4. Przebieg zmian grubości ścianki rurociągu w czasie eksploatacji 

 
Przedstawiona w sposób graficzny na rysunku 4 zmiana grubości ścianki 

wskazuje, że osiągnie ona wartość krytyczną po ok. 20 latach eksploatacji.  

Podsumowanie    

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie oceny ryzyka eksploatacji cie-
płociągów z uwzględnieniem wpływu obciążeń zewnętrznych na zmniejszającą 
się z upływem czasu wytrzymałość rurociągu. W rozpatrywanym przypadku 
korozja miała znaczący wpływ na osłabienie przekroju rury. Uzyskane wyniki 
obliczeń wskazują, że nawet w miejscach znacznie osłabionych przez korozję 
prawdopodobieństwo uszkodzenia jest niewielkie, ale tych punktów na całej 
długości może być wiele i każde z nich stanowi potencjalne zagrożenie awarią. 

Prognozowanie awarii na podstawie analizy wytrzymałościowej daje wyni-
ki świadczące o dużej gwarancji bezpiecznej eksploatacji. Jednak biorąc pod 
uwagę trudności w realnej ocenie stanu technicznego ciepłociągu i braku moż-
liwości identyfikacji osłabionych miejsc w całej jego powierzchni, a także do-
datkowe oddziaływania nieprzewidywalnych czynników losowych, należy trak-
tować tę ocenę jako cząstkowe prawdopodobieństwo bezawaryjnej eksploatacji. 

Przewidywany okres 20 lat eksploatacji, po którym mogą wystąpić awarie 
spowodowane korozją został również potwierdzony metodą schematów decy-
zyjno-losowych zastosowaną w wyznaczeniu okresu odnowy prewencyjnej ba-
danego ciepłociągu. 

Bibliografia 

1. Bołotin W.W.: Metody statystyczne w mechanice budowli. Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 1968. 



1-2011 PROBLEMY  EKSPLOATACJI  
 

183 

2. Warszyński M.: Niezawodność w obliczeniach konstrukcyjnych. PWN, War-
szawa 1988. 

3. Brodny J.: Wyznaczanie współczynnika dynamicznego przy impulsowym 
działaniu siły. Prace naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko. Wyd. spec. nr 7. 
Katowice 2008. 

4. Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzyma-
łościowe. WNT, Warszawa 2006. 

5. Ponomariew S.D.: Współczesne metody obliczeń wytrzymałościowych w bu-
dowie maszyn. PWN, Warszawa 1957. 

6. PN-80H-74219: Rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i sto-
powej do budowy przewodów i konstrukcji. 

7. PN-EN ISO 8044: Korozja metali i stopów. 
 

Recenzent: 
Piotr DUDA 

 
 

Estimation the risk of maintenance hot water pipeline 
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Summary 

The paper presents two methods for calculating the risk during mainte-
nance of a hot water pipeline. In both of methods, calculations are made for an 
actual hot water pipeline. This pipeline is used to transport hot water from an 
electric power station to a sulphur mine. The first method is based on the analy-
sis of the stress distribution in the pipeline that results from working loads and 
the strength distribution of the pipeline material. The second method is based on 
the growth rate of the corrosion, which causes strength reduction in the pipeline. 
In summation, an interpretation of the results is presented. 

 
 




