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Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane analityczne metody detekcji i lokalizacji nieszczel-
ności w gazociągach, z uwzględnieniem kryteriów, którymi należy się kierować przy ich wyborze. 
Przedstawiono podstawowe informacje na temat systemu teleinformatycznego stosowanego w ga-
zownictwie, z opisem metod transmisji sygnałów pomiarowych. W ostatniej części przedstawiono 
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Wstęp

Wiele mediów transportowanych rurociągami w przypadku pojawienia się 
wycieku stanowi zagrożenie dla życia człowieka oraz środowiska. Gaz ziemny trans-
portowany systemem rurociągów możemy zaliczyć do takich surowców. Wyciek 
gazu w wyniku nieszczelności powoduje straty materialne związane:

— ze stratami paliwa — ulatnianie gazu do atmosfery, 
— ze zniszczeniem instalacji systemu gazowniczego, 
— z zagrożeniem mienia, 
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—  z opłatami za skażenie środowiska (metan będący głównym składnikiem 
gazu ziemnego jest gazem cieplarnianym). 

 
Gaz ziemny zmieszany z powietrzem, stanowiący mieszaninę od 4 do 15% 

jest mieszaniną wybuchową i wystarczy nawet niewielkie źródło zapłonu, aby 
spowodować wybuch.

Projektując gazociągi, ma się na uwadze osiągnięcie maksymalnego bezpie-
czeństwa przy danych kosztach. Gdyby było możliwe pominięcie aspektów ekono-
micznych, to przy projektowaniu można by zaproponować wykonanie gazociągów 
z materiałów o najwyższej odporności mechanicznej, wytrzymałościowej oraz koro-
zyjnej. Niestety, w praktyce jest to niemożliwe, w związku z czym należy spodziewać 
się, iż w wyniku korozji, erozji ścianek wewnętrznych i zewnętrznych, pęknięcia 
spawów, wgniecenia ścianek, wad materiałowych może dojść do powstania nie-
szczelności i uszkodzenia gazociągu. Powstanie pęknięć może być również wywołane 
zmianą naprężeń spowodowanych zmianami ciśnienia w gazociągu i deformacjami 
rurociągu wskutek ruchów gruntu. Rozszczelnienie gazociągu może być również 
spowodowane świadomym lub nieświadomym działaniem człowieka [1].

Mając na uwadze możliwość powstania uchodzenia oraz zagrożenia wywołane 
jego pojawieniem, istotną kwestią staje się zainstalowanie systemu detekcji i loka-
lizacji nieszczelności. Przy aktualnej wielkości zużycia gazu ziemnego na obszarze 
Polski oraz prognozach zwiększenia jego odbioru z sieci nawet o 50%, konieczność 
wdrożenia systemu wykrywania nieszczelności staje się jednym z priorytetowych 
zadań w gazownictwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż budowa takiego systemu byłaby 
konieczna od podstaw, niezwykle istotną kwestią są zagadnienia ekonomiczne 
związane z uruchomieniem systemu. W związku z tym celowe byłoby opracowanie 
systemu opierającego się na danych transmitowanych zdalnie do istniejących sys-
temów SCADA, z zainstalowanych w sieci przesyłowej urządzeń pomiarowych.

Analityczne metody detekcji nieszczelności w gazociągach

Na etapie wyboru rodzaju systemu detekcji należy wziąć pod uwagę minimalne 
uchodzenie możliwe do wykrycia oraz jaki jest niezbędny czas na jego wykrycie. 
Istotną cechą z punktu widzenia użytkownika jest trafność wygenerowanej infor-
macji o uchodzeniu.

Generowanie fałszywych alarmów ma związek z wielkością wykrywanych wy-
cieków oraz czasem ich detekcji. Zmniejszając niepewność generowania fałszywych 
alarmów, zwiększa się rozmiary minimalnego wycieku możliwego do wykrycia oraz 
czas potrzebny na jego detekcję (rys. 1).

Na podstawowe parametry charakteryzujące system detekcji nieszczelności 
w gazociągach ma wpływ metoda, na ktorej bazuje system. W trakcie wyboru sys-



315Analityczna detekcja i lokalizacja nieszczelności gazociągów...

temu detekcji należy określić, które parametry będą najistotniejsze. Jeżeli ważne jest, 
aby pojawienie się nieszczelności było zasygnalizowane w jak najkrótszym czasie, 
wtedy należy zastosować metodę opartą na propagacji fal ciśnienia, w przypadku, 
kiedy ważne jest wykrycie bardzo małych uchodzeń, należy zastosować ręczne 
detektory gazu, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na wykrycie i zloka-
lizowanie uchodzenia.  

Oprócz kryterium związanego z wielkością wykrywanego uchodzenia, czasu po-
trzebnego na detekcję oraz ilością fałszywych alarmów, przy wyborze systemu detekcji 
należy wziąć pod uwagę inne kryteria, które zostały wymienione w tabeli 1.

Analityczne systemy detekcji nieszczelności

Systemy detekcji nieszczelności można sklasyfikować ze względu na miejsce,
gdzie wykonywany jest pomiar oraz ze względu na zastosowaną metodę. Biorąc 
pod uwagę miejsce, gdzie wykonywany jest pomiar, metody detekcji dzieli się na 
zewnętrzne (oględziny gazociągów prowadzone z powietrza, detekcja za pomocą 
ręcznych urządzeń, kamer, spektrometrów) i wewnętrzne (związane z urządzeniami 
zainstalowanymi na gazociągu, mierzące parametry przepływającego paliwa) [4]. 
Ze względu na metodę wykorzystywaną do detekcji można wyróżnić systemy detekcji 
wymagające instalowania specjalistycznego sprzętu (hardware-based) oraz oparte 
na oprogramowaniu wykorzystującym sygnały z urządzeń już zainstalowanych na 
gazociągu (software-based).

Rys. 1. Zależność między czasem wykrycia uchodzenia a jego wielkością i liczbą fałszywych alarmów [2]
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Analityczne metody detekcji nieszczelności opierają się na modelowaniu 
w czasie rzeczywistym przebiegu zjawisk zachodzących w gazociągu za pomocą 
odpowiednich modeli matematycznych i porównaniu wyników modelowania 

Tabela 1
Kryteria wyboru systemu detekcji nieszczelności gazociągów [3]  

Lokalizacja  
nieszczelności

Czy system jest w stanie zlokalizować miejsce wycieku  
i jaka jest dokładność lokalizacji?

Oszacowanie ilości  
ulatniającego się gazu Czy system jest w stanie określić ilość ulatniającego się paliwa?

Nieszczelności istniejące 
przed instalacją systemu Czy system jest w stanie wykryć istniejące już uchodzenia?

Wyłączenie gazociągu 
z pracy

Czy system jest w stanie wykryć uchodzenie w gazociągu  
wyłączonym z pracy?

Stopniowa zmiana  
mierzonych parametrów

Czy system jest w stanie wykryć uchodzenie, jeżeli zmiana  
mierzonych parametrów jest stopniowa i wolna?

Czułość na zmianę  
parametrów przepływu

Jak bardzo czuły jest system na chwilowe zmiany warunków pracy 
sieci gazowej (np. spowodowane przez uruchamianie tłoczni)?

Niezawodność Czy uszkodzenie elementów systemu detekcji istotnie wpływa  
na pracę systemu?

Autokontrola systemu Czy system ma możliwość autokontroli?

Kompleksowa  
konfiguracja systemu

Czy system jest w stanie poradzić sobie z warunkami, które są  
charakterystyczne dla systemu sieci gazowych (np. węzły sieci)?

Dostępność Czy system może pracować bez przerwy?

Łatwość instalacji  
systemu detekcji

Co jest wymagane do instalacji systemu detekcji nieszczelności 
gazociągów?

Łatwość sprawdzania 
systemu

Czy są problemy z okresowym i regularnym sprawdzaniem  
systemu?

Łatwość użytkowania Czy system jest łatwy w obsłudze? Ile czasu wymaga szkolenie 
operatora systemu?

Łatwość konserwacji  
i utrzymania w ruchu

Jakie są wymagania związane z konserwacją i utrzymaniem  
w ruchu systemu? Czy system traci zdolność detekcji nieszczelności 
z powodu nieodpowiedniej lub rzadkiej konserwacji? Jak często 
powinna być przeprowadzana konserwacja?

Koszt Jaki jest koszt systemu? Co jest zawarte w tej cenie? Jaki jest koszt 
utrzymania w ruchu?
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z pomiarami na rzeczywistym gazociągu. W przypadku powstania rozbieżności 
uruchamiana jest procedura lokalizacji wycieku [5]. 

Stosowane modele matematyczne gazociągów mogą dotyczyć zarówno stanów 
ustalonych, jak i nieustalonych. Model ustalony dla gazu to prawo zachowania masy 
i znany z hydrauliki wzór do obliczania rurociągów: 

 
 ρωA = ρqv = qm = const (1)
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gdzie:  qm — strumień masy [kg/s]; 
  p1 i p2 — ciśnienie absolutne na wlocie i wylocie rozpatrywanego  

 gazociągu [Pa]; 
  D — średnica wewnętrzna gazociągu [m]; 
  Z — współczynnik ściśliwości;
  R — stała gazowa [J/kgK]; 
  T — temperatura bezwzględna [K]; 
  L — długość rozpatrywanego odcinka gazociągu [m]; 
  λ — współczynnik strat liniowych.

Model dynamiczny można z kolei wyrazić za pomocą układu równań różnicz-
kowych cząstkowych (o wymiarze nieskończonym): 
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można je wyprowadzić z zasady zachowania masy oraz zasady zachowania pędu.

To, czy warto stosować złożony i wymagający skomplikowanych obliczeń 
model dynamiczny, można ocenić, szacując, na postawie przebiegów strumienia 
w funkcji czasu, wartość wyrazu związanego ze zmianą pędu w czasie i porównując 
go z innymi wyrazami równania [6]. 

Niezależnie od tego, czy stosujemy model dynamiczny, czy statyczny, należy 
go uzupełnić o procedurę obliczania współczynnika strat liniowych λ, będącego 
funkcją chropowatości i liczby Reynoldsa.
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 Jedną z metod detekcji i lokalizacji nieszczelności, wykorzystywaną przy 
modelowaniu zjawisk zachodzących w gazociągu jest metoda gradientowa [7]. Me-
toda ta oparta jest na porównywaniu ciśnienia obliczonego z modelu z ciśnieniem 
rzeczywistym. Po wystąpieniu uchodzenia zmienia się gradient ciśnienia wzdłuż 
gazociągu. Po pojawieniu się nieszczelności i ustabilizowaniu nowych warunków, 
można zaobserwować następujące zjawiska [8]:

— wzrost gradientu ciśnienia na wlocie na odcinku przed uchodzeniem,
— wzrost strumienia gazu przed miejscem uchodzenia,
— spadek strumienia gazu na odcinku za uchodzeniem.

Analiza tych czynników umożliwia lokalizację miejsca uchodzenia.
Dobrym uzupełnieniem metody gradientowej jest bilansowanie ilości gazu 

wprowadzanego i odbieranego z gazociągu, pomniejszonego o ilość gazu skumu-
lowanego w gazociągu. Metoda ta oparta jest na zasadzie zachowania masy. Jest 
ona pozornie prosta, lecz w przypadku gazu, który jest medium o dużej ściśliwości, 
zastosowanie jej w praktyce jest dosyć trudne. Przy stosowaniu metody bilansowa-
nia należy wziąć pod uwagę gaz skumulowany w gazociągu, którego ilość (Vn,a(t)) 
związana jest z ciśnieniem (p) i temperaturą (T) oraz objętością geometryczną 
gazociągu (Vg). 
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Systemy teleinformatyczne stosowane w gazownictwie

W przedsiębiorstwach, w których obiekty i urządzenia są rozmieszczone 
w znacznych odległościach od siebie, konieczne jest zainstalowanie systemów po-
miarowo-kontrolnych, zwykle realizowanych jako rozproszone (DSC). Umożliwiają 
one zdalną kontrolę i odczyt parametrów z urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
na obiektach. W gazownictwie telemetria najczęściej bazuje na zdalnym przekazie 
danych pomiarowych, opartym na bezprzewodowej transmisji radiowej lub pakie-
towej GPRS. Rzadziej stosowane są inne środki przekazu, takie jak światłowody 
czy lokalne sieci komputerowe. Przykład typowego systemu przedstawiono na 
rysunku 2.

Pod kontrolą Operatora Gazociągów Przesyłowych znajduje się ponad 1000 
stacji pomiarowych oraz kilkanaście tysięcy kilometrów gazociągów [9]. Kontrolę 
nad poprawnością ruchu w sieci sprawuje Krajowa Dyspozycja Gazu wspierana Od-
działowymi Dyspozycjami Gazu. W celu zapewnienia bezpiecznego przesyłu gazu, 
zarówno pod względem bezpieczeństwa życia ludzi i otoczenia, jak i bezpieczeństwa 
dostaw, konieczne jest monitorowanie stanu parametrów istotnych ze względu na 
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pełnione zadania w utrzymaniu prawidłowej pracy sieci. Z każdej stacji pomiarowej 
(schemat typowej stacji przedstawiono na rysunku 3) transmitowane są takie dane, 
jak wielkość przepływu gazu, jego ciśnienie i temperatura. W zależności od stopnia 
złożoności stacji, transmitowane są również inne sygnały, takie jak:

— stan zabrudzenia filtrów,
— otwarcie lub zamknięcie drzwi stacji,
— skład gazu z chromatografu,
— temperatura punktu rosy wody,
— temperatura otoczenia,
— stan zaworów szybkozamykających,
— informacje o ulatnianiu się gazu w pomieszczeniach,
— informacje z kotłowni/podgrzewaczy gazu,
— ciśnienie i temperatura gazu na wejściu do stacji pomiarowej,
— wartość napięcia z systemu ochrony antykorozyjnej,
— inne alarmy zależne od urządzeń zainstalowanych na stacji.

Oprócz stacji pomiarowych, dane przekazywane są z takich obiektów, jak:
—  węzły pomiarowe,
—  tłocznie gazu,
—  kopalnie gazu,
— magazyny gazu itp. [10].

Rys. 2. Przykład systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do monitoringu pracy sieci gazowej
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Aby dla dyspozytora monitorującego pracę sieci gazowej otrzymywane informa-
cje były czytelne, tworzony jest graficzny interfejs użytkownika. Na podstawowym
ekranie widoczny jest schemat sieci przesyłowej na danym obszarze wraz z niezbęd-
nymi bieżącymi danymi. Po kliknięciu na dany punkt pomiarowy, wyświetlane są 
szczegółowe wartości wszystkich transmitowanych danych z wybranej stacji.

Ze względu na możliwość wykorzystania do detekcji nieszczelności w gazocią-
gach, najważniejszymi danymi otrzymywanymi z punktów pomiarowych są infor-
macje na temat przepływu gazu, jego ciśnienia przed redukcją oraz temperatury. 
Urządzeniem nadrzędnym, zbierającym dane, o których była mowa powyżej jest 
przelicznik. Posiada on szereg wejść służących do podłączenia czujników i prze-
tworników, zarówno analogowych jak i cyfrowych. Przeliczniki posiadają wyjścia 
służące do komunikacji z urządzeniami teleinformatycznymi, które przesyłają dane 
bieżące z przelicznika do serwera systemu SCADA.

Podstawowymi rodzajami transmisji spotykanymi w gazownictwie są transmisja 
radiowa oraz pakietowa GPRS [11].

Korzystanie z urządzeń nadawczych do transmisji radiowej wymaga zezwo-
lenia Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP). W transmisji danych 
pomiarowych na odległość od 100 m do 100 km łączność radiowa z wykorzystaniem 
wydzielonych kanałów (nietelefonicznych) jest alternatywnym systemem łączności 
wobec sieci telefonicznej (przewodowej PSTN lub bezprzewodowej GSM). W takich 
systemach łączności stosuje się radiomodemy. 

Kolejnym rodzajem transmisji wykorzystywanym w telemetrii jest pakietowa 
transmisja danych GPRS. Umożliwia ona abonentowi nadawanie i odbiór danych 
transmitowanych pakietowo od nadawcy do odbiorcy w Internecie i bez komutacji 
kanałów transmisyjnych w sieci GSM. Transmisja GPRS odbywa się z komutacją 
pakietów danych. Wielką zaletą GPRS, oprócz stałego dostępu do sieci, jest duża 
szybkość transmisji. Transmisja danych typu GPRS wymaga stosowania protokołu 

Rys. 3. Schemat typowej stacji pomiarowej
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internetowego IP. Pakietowa transmisja danych stosowana jest w rozproszonych 
systemach pomiarowych, zwłaszcza takich, w których centrala tylko zbiera dane 
z wielu stacji pomiarowych. Dane są przesyłane na adres internetowy centrali. 
Główną zaletą GPRS jest niska cena usługi; zależy ona tylko od pojemności pakietu 
przesyłanych danych.

Badania nad wdrożeniem analitycznych metod detekcji 
nieszczelności w oparciu o systemy teleinformatyczne.

Od 2005 r. prowadzone są badania nad opracowaniem systemu detekcji i loka-
lizacji nieszczelności gazociągów w porozumieniu pomiędzy Instytutem Metrologii 
i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej a Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania były też wspierane finansowo ze środków
Programu Wieloletniego PW-04. Celem badań jest opracowanie systemu detekcji, 
który mógłby być globalnie wdrożony w systemie przesyłowym, przy wykorzystaniu 
aktualnie zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz systemu telemetrii. Dzięki 
takiemu podejściu możliwe jest obniżenie kosztów wdrożenia systemu do minimum 
oraz czasu potrzebnego na jego uruchomienie.

W pierwszej fazie, do badań został wytypowany jeden z gazociągów prze-
syłowych o długości 35 km. Na gazociągu tym badano metodę detekcji opartą 
o detekcję rozprzestrzeniania się fal ciśnieniowych, towarzyszących pojawieniu 
się uchodzenia. 

Badania zostały wykonane przy wykorzystaniu zestawów pomiarowych jak na 
rysunku 4, składających się z przetworników ciśnienia produkcji Aplisens podłą-

Rys. 4. Zestaw pomiarowy
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czonych do przeliczników, które zostały połączone z laptopami, w celu rejestracji 
danych z interwałem 1 sekundy. 

W trakcie badań na stacji w Konstantynowie została dokonana symulacja 
uchodzenia gazu. Wyniki pomiarów ciśnienia zarejestrowanych na kolejnych 
stacjach przedstawiono na rysunku 5. Po zasymulowaniu uchodzenia zmiana ci-
śnienia pojawia się w kolejnych punktach pomiarowych, rozmieszczonych wzdłuż 
gazociągu.

Stwierdzono ścisłą korelację między czasem propagacji fali ciśnieniowej a lo-
kalizacją uchodzenia. Np. opóźnienie sygnału pomiędzy Serpelicami a Konstanty-
nowem wynosi ok. 25 s. Odległość między tymi punktami wynosi 9500 m, wynika 
z tego (przy prędkości dźwięku w gazie ok. 400 m/s), że czas przemieszczenia się 
fali ciśnienia będzie wynosił 24 s. Zgodność eksperymentu z przewidywaniami 
jest więc bardzo dobra.

Niestety, zastosowanie tej metody wymaga częstego (kilka razy na sekundę) 
próbkowania sygnału otrzymywanego z przetworników ciśnienia. Jest to trudne 
do zrealizowania przy wykorzystaniu systemu telemetrii opartego na modemach 
GPRS, gdzie czas odpytywania modemu wynosi ok. 2 min, a tym bardziej opartego 

Rys. 5. Przebiegi ciśnienia na kolejnych stacjach po zasymulowaniu nieszczelności
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na przekazie radiowym. Niezbędna byłaby więc istotna rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej. 

Ponadto metody oparte o rozprzestrzenianie się fal ciśnienia można z powo-
dzeniem stosować w przypadku długich odcinków gazociągów, problemy powstają 
przy próbie stosowania do sieci posiadających znaczne ilości odgałęzień i innych 
obiektów, jak tłocznie czy stacje redukcyjne. Istnieje też niebezpieczeństwo nie-
wykrycia uchodzenia, jeżeli nie zostanie ono zauważone od razu, np. wskutek 
zawieszenia systemu.

Dalsze badania prowadzono więc pod kątem zastosowania metod analitycznych, 
które nie wymagają wprowadzania zmian w istniejących systemach teleinformatycz-
nych, a więc rokują nadzieję na szybkie wdrożenie efektów badań. Metody analitycz-
ne polegają na bieżącym porównaniu danych z obiektu rzeczywistego z modelem 
matematycznym bądź statycznym (równania (1, 2), albo dynamicznym (równania 
3, 4). Z modelu oblicza się rozkład ciśnień w sieci w oparciu o zmierzone wartości 
strumienia. Ciśnienia obliczane są na bieżąco porównywane z mierzonymi. Jeżeli 
rozbieżności (tzw. residua) przekroczą określone wartości, uruchamia się procedurę 
detekcji nieszczelności. Procedura jest wspierana metodą bilansowania, która 
pomaga uściślić natężenie uchodzenia. Do badań wykorzystano fragment sieci 
przesyłowej Mniszek–Bydgoszcz–Sępólno. Wytypowany fragment sieci składa się 
z 14 punktów wyjścia oraz jest opomiarowany w miejscowości Mniszek na wejściu 
do gałęzi sieci. Na obecnym etapie badań dane z systemu telemetrii były zapisywane 
w postaci pliku na dysku, w celu dalszej obróbki off-line. Po dostrojeniu modelu do
obiektu rzeczywistego (tzw. tunning) przystąpiono do badań nad systemem detek-
cji i lokalizacji nieszczelności. Algorytm lokalizacji nieszczelności polega, ogólnie 
rzecz biorąc, na przykładaniu w modelu uchodzenia (o wartości oszacowanej za 
pomocą metody bilansowej) w różnych miejscach sieci, tak aby uzyskać ponowne 
zminimalizowanie residuów (rozbieżności między ciśnieniami zmierzonymi a ob-
liczonymi z modelu). Dokonuje się tego iteracyjnie, najpierw określa się łuk sieci, 
w którym uchodzenie jest najbardziej prawdopodobne, następnie poszukuje się 
miejsca uchodzenia na tym odcinku, dzieląc go kolejno na pół itd. Dąży się przy 
tym do minimalizacji funkcji celu, za jaką przyjęto sumę kwadratów residuów.

Z powodu braku dostępu do danych on-line i braku możliwości realizacji 
rzeczywistych uchodzeń z uwagi na bezpieczeństwo, procedurę detekcji testowano 
następująco. „Zamrażano” mianowicie zarejestrowany obraz sieci i przykładano do 
niego wirtualne uchodzenie. Następnie uruchamiano dwa współbieżne modele: 
jeden symulujący sieć bez nieszczelności i drugi z zasymulowaną nieszczelno-
ścią (zastępujący sieć rzeczywistą). Następnie losowo generowano nieszczelność 
i uruchamiano procedurę jej lokalizacji. Uzyskane wyniki okazały się zaskakująco 
dobre, uchodzenie było lokalizowane w przeciągu kliku sekund, z błędem lokali-
zacji kilku-kilkudziesięciu metrów. Przykładowy ekran programu do wykrywania 
nieszczelności, pracującego off-line znajduje się na rysunku 6.
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W trakcie tych symulacji przyjęto jednak, że wyniki pomiarów ciśnienia 
i strumienia są bezbłędne. 

 Wprowadzenie modułu, który zadaje losowo niepewności pomiarów ciśnień 
i strumienia, znacznie pogorszyło dokładność lokalizacji.

Podsumowanie

Wyniki prowadzonych badań są zachęcające i dają realne możliwości wdro-
żenia systemu detekcji w systemie przesyłowym. Wykazano wysoką potencjalną 
skuteczność i dokładność lokalizacji przy wykorzystaniu metody analitycznej 
wspartej metodą bilansowania gazu. 

Kolejne etapy prac nad systemem detekcji muszą być związane ze współpracą 
z operatorem systemu teleinformatycznego. Powinna być stworzona nakładka na 
system SCADA, zasilany bieżącymi danymi pomiarowymi, pozwalająca na testowa-
nie systemu on-line. Pozwoli to na znalezienie oraz wyeliminowanie ewentualnych 

Rys. 6. Przykładowy ekran programu do detekcji i lokalizacji nieszczelności
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niedoskonałości i niedociągnięć systemu detekcji, a co za tym idzie realne i bardzo 
prawdopodobne wdrożenie w gazownictwie.

Zupełnie odrębnym zagadnieniem są badania nad wpływem niepewności apa-
ratury pomiarowej na dokładność działania systemu. Dzięki tym badaniom będzie 
można określić niezbędne, minimalne wymagania dla aparatury, zapewniające 
poprawne działanie systemu. 

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań finansowanych ze środków Operatora Gazociągów Przesyło-
wych Gaz-System S.A. oraz prac naukowych finansowanych ze środków budżetowych, wykonanych
w ramach realizacji Programu Wieloletniego PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju inno-
wacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”.

Artykuł wpłynął do redakcji 14.04.2008 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu
2008 r.
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A. BOGUCKI, M. TURKOWSKI

Analytical detection and localization of gas pipelines leaks  
supported by telemetry systems

Abstract. The paper presents some methods of leak detection and localization in long range gas
pipelines. The criteria of choosing the right detection system were discussed. The basic information
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about telemetric systems and the transmission methods of the measured data used in gas industry have 
been presented. The last part of the paper presents the authors research results and the possibilities
of supporting such systems by existing telemetric systems.
Keywords: gas pipeline leaks, leak detection, leak localization, telemetry systems, gas engineering
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