dr inż. Rafał POROWSKI

BEZPIECZEŃSTWO RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
Wstęp
Na całym świecie rurociągi mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia polityki
energetycznej oraz bezpieczeństwa każdego państwa, wpisując się tym samym w
definicję modnej w ostatnich latach tzw. „infrastruktury krytycznej”. Rurociągi służą do
przesyłu różnych substancji, w tym przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego.
Trudno dziś wyobrazić sobie transport ogromnych ilości tych substancji na duże
odległości wyłącznie autocysternami lub koleją. Za pomocą rurociągów proces ten
odbywa się znacznie szybciej, taniej, prościej i bezpieczniej. Ale bezpieczniej nie
oznacza, iż rurociągi nie stwarzają poważnych zagrożeń. A że ostatnio
„przypomniały” o sobie również w Polsce, warto poświęcić im kilka chwil uwagi.
W odróżnieniu od urządzeń i instalacji procesowych stosowanych w zakładach
przemysłowych, rurociągi dalekosiężne nie są zlokalizowane na określonym miejscu,
a ich trasy przebiegają w różnym terenie, często przez sztuczne i naturalne zbiorniki
wodne, wliczając w to rzeki, jeziora i morza, a także prowadzone są często pod
ziemią. Wśród wszystkich rozpoznanych potencjalnych przyczyn awarii rurociągów
największą grupę stanowi wpływ czynników zewnętrznych, w tym przede wszystkim
nielegalne nawierty w rurociągach w celu nielegalnego pozyskiwania ropy naftowej
lub jej produktów. Znaczną grupę stanowią również rozszczelnienia powstałe m.in.
wskutek prac konserwacyjnych lub budowlanych, korozji lub ruchów podłoża.
Zagrożenia powodowane przez rurociągi
Rurociągi transportujące substancje niebezpieczne stwarzają poważne zagrożenie
wystąpienia sytuacji awaryjnych. Dotyczy to zarówno substancji palnych,
wybuchowych oraz toksycznych, których awaryjne uwolnienie może doprowadzić do
zdarzenia o katastroficznych skutkach. Na Rysunku 1 przedstawiono trasy przebiegu
rurociągów w Europie, z podziałem na rurociągi transportujące ropę naftową (kolor
czerwony) oraz produkty ropopochodne (kolor zielony). Dane te pochodzą z rocznych
raportów międzynarodowej organizacji CONCAWE (z ang. Conservation of Clean Air
and Water in Europe)1, która zajmuje się pozyskiwaniem i zbieraniem odpowiednich
informacji naukowych, ekonomicznych oraz technicznych w aspekcie ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy wydobyciu, magazynowaniu,
transporcie i stosowaniu ropy naftowej, a także produktów ropopochodnych.
Organizacja CONCAWE odpowiedzialna jest również za przekazywanie tych
informacji do zainteresowanych podmiotów, w tym również przemysłu, jednostek
naukowo-badawczych oraz administracji publicznej na całym świecie.
Opracowywane przez CONCAWE raporty stanowią doskonały zasób wiedzy dla
wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
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Rysunek 1. Trasy przebiegu rurociągów ropy naftowej (kolor czerwony) i produktów ropopochodnych
(kolor zielony) w Europie w 2006r., według CONCAWE.

Według danych statystycznych CONCAWE za lata 1971-20052 wynika, że w Europie
w ciągu ponad 30 lat odnotowano 5 awarii rurociągów w wyniku których śmierć
poniosło 14 osób. Zdarzenia te miały miejsce w 1975, 1979, 1989, 1996 oraz 1999r.
Większość z tych ofiar zginęła na skutek poparzeń spowodowanych przez pożary
rozlewisk po rozszczelnieniu się rurociągów. W kilku przypadkach zapłon rozlewiska
parującej cieczy palnej nastąpił nawet po kilku godzinach lub dniach od momentu
rozszczelnienia się rurociągu.
Zagrożenia związane z transportem substancji niebezpiecznych rurociągami (ropa
naftowa lub gaz ziemny) należy zatem podzielić na dwie zasadnicze grupy:
• zagrożenie związane z powstaniem pożaru rozlewiska typu „pool fire”, pożaru
strumieniowego typu „jet fire” lub procesu spalania się chmury bez gwałtownego
wzrostu ciśnienia typu „flash fire”;
• zagrożenie związane z wybuchem chmury par cieczy palnych lub gazów typu
„VCE – Vapour Cloud Explosion”.
W przypadku rurociągów, należy również wziąć pod uwagę zagrożenia związane np.
z uwolnieniem się substancji toksycznej do atmosfery, wyciekiem ropy naftowej na
powierzchnię rzeki lub gruntu powodujące skażenie środowiska naturalnego.
Wszystko to zależy oczywiście od właściwości fizykochemicznych transportowanych
substancji niebezpiecznych.
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P.M. Davis et al – “Performance of European cross-country oil pipelines – Statistical summary of
reported spillages in 2005 and since 1971”, CONCAWE, Belgia, 2007r.
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Przykładem zagrożenia związanego z rurociągami może być katastrofa, która miała
miejsce w grudniu 2006r. w Nigerii, gdzie w wyniku wycieku i wybuchu ropy naftowej
zginęło ponad 500 osób, a wiele zostało rannych. Wybuch spowodowali złodzieje,
którzy w piątek w pobliżu portu terminalowego Apapa na przedmieściach Lagos
podkradali ropę z rurociągu naftowego. Na Rysunku 2 przedstawiono kilka
przykładowych fotografii z tego tragicznego zdarzenia.

Rysunek 2. Skutki wycieku z rurociągu i wybuchu ropy naftowej w Nigerii w grudniu 2006r.
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W Polsce awarie rurociągów również stanowią poważne zagrożenie dla życia i
zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, a częstotliwość ich występowania nie
może w żadnym przypadku pozostać pominięta. Zgodnie z danymi Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska4, w latach 2003-2006 odnotowano ogółem 40
awarii rurociągów przesyłowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych,
powodujących skażenie środowiska naturalnego oraz 16 awarii rurociągów gazu
ziemnego, wśród których w 5 przypadkach nastąpił zapłon uwolnionej mieszaniny
gazowo-powietrznej i wybuch, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego
oraz ogromne straty materialne. Szczegółową ilość awarii rurociągów w Polsce w
latach 2003-2006 przedstawiają Rysunki 3 i 4. Analizując przyczyny wspomnianych
wyżej awarii rurociągów ropy naftowej i produktów ropopochodnych,
charakterystycznym jest fakt, iż około 88% przypadków powstało w wyniku
nielegalnych nawiertów, w celu kradzieży tych paliw. Pozostałe zdarzenia dotyczyły
przede wszystkim nieprawidłowości podczas prac konserwacyjnych. W przypadku
rurociągów gazu ziemnego około 56% awarii, w których doszło do rozszczelnienia i
3
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Fotografie pochodzą z portalu www.gazeta.pl w okresie grudzień 2006r. – styczeń 2007r.
Rejestry poważnych awarii za lata 2003 – 2007, opracowane przez GIOŚ (www.gios.gov.pl).
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uwolnienia chmury gazowej, spowodowanych było nieostrożnością podczas
przeprowadzania naziemnych prac budowlanych.

Rysunek 3. Awarie rurociągów ropy naftowej i produktów ropopochodnych w Polsce
w latach 2003 - 2006.

Rysunek 4. Awarie rurociągów gazu ziemnego w Polsce w latach 2003 - 2006.

Jako jeden z przykładów tego typu zdarzeń w Polsce można podać wyciek w dniu 8
maja 2007r. surowej ropy naftowej z rurociągu należącego do firmy PERN „Przyjaźń”
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S.A. W miejscowości Rokitki (województwo pomorskie), w wyniku nawiertu na
rurociągu przez nieustalonego sprawcę doszło do rozszczelnienia nielegalnego
przyłącza oraz wycieku ok. 30 ton ropy naftowej. Zdarzenie to spowodowało
zanieczyszczenie gruntu oraz drzew i krzewów pobliskiego lasu. Skutki tej awarii
przedstawiono na Rysunku 5. Część ropy naftowej zgromadziło się również w
lokalnych zagłębieniach terenu.

Rysunek 5. Skażenie środowiska w wyniku wycieku z rurociągu ok. 30 ton ropy naftowej w
5
miejscowości Rokitki w maju 2007r.

Prowadzenie akcji ratowniczych w związku z wyciekami produktów ropopochodnych
do środowiska to niemalże chleb powszedni jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
czy szerzej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Można przy tym
powiedzieć, że do walki z tego typu zagrożeniami jesteśmy relatywnie dobrze
przygotowani, zarówno sprzętowo, jak i organizacyjne. Udaje nam się skutecznie
reagować przy wypadkach drogowych i kolejowych, również przy umiarkowanych
rozszczelnieniach rurociągów oraz zanieczyszczeniach mniejszych zbiorników i
cieków wodnych. Wówczas sprawdzają się nasze zapory, substancje neutralizujące,
sprzęt uszczelniający, czy służący zbieraniu uwolnionej substancji. Jednak życie
pokazało, że przy konieczności podjęcia działań na dużym cieku wodnym już tak
dobrze nie jest. Skąd zatem te niedoskonałości? Czy to niedostateczne rozpoznanie
5

Fotografie pochodzą z “Raportu o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w I
półroczu 2007r.”, GIOŚ, październik 2007r.
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zagrożenia? A może niedoskonałość procedur ratowniczych lub nieodpowiedni
sprzęt? Wydaje się, że po trosze każdy z wymienionych tu czynników miał wpływ na
prowadzone działania ratownicze związane z zaistniałą w dniu 10 grudnia 2007 r.
awarią rurociągu, w pobliżu Nieszawy.
W świetle danych operacyjnych z przebiegu zdarzenia, do rzeki Wisły w rejonie
Zakładów Azotowych „ANWIL” we Włocławku (województwo kujawsko-pomorskie), w
wyniku rozszczelnienia rurociągu wyciekło kilkadziesiąt ton oleju napędowego, co w
konsekwencji spowodowało plamę o szerokości ok. 300 m i długości kilku
kilometrów, a tym samym poważne skażenie środowiska naturalnego. Rurociąg ten o
średnicy 324 mm w pobliżu miejsca wycieku przebiega na znacznej długości pod
dnem Wisły, łącząc rafinerię w Płocku z bazą paliwową w Nowej Wsi6. W związku z
podejrzeniem powstania skutków transgranicznych tej awarii, rosyjskie Ministerstwo
ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Klęsk Żywiołowych
przysłało oficjalne zapytanie, czy skażenie rzeki nie zagraża Bałtykowi w okręgu
kaliningradzkim. Na szczęście takiego zagrożenia nie było. W całych działaniach
ratowniczych udział wzięło ponad 300 strażaków, ponad 100 samochodów
gaśniczych, a także kilkadziesiąt łodzi i pontonów. Niestety należy przy tym
zauważyć, że ratownikom udało się zebrać jedynie niewielką część rozlanej
substancji. Wielkość rzeki oraz dość duża prędkość nurtu niweczyła większość ich
starań.
Co zatem można zrobić, aby w przyszłości było lepiej? Niech ten przypadek posłuży
nam jako podstawa do dalszych rozważań w przedmiotowym zakresie.
Wymagania prawne dla rurociągów
Zacznijmy od poziomu Unii Europejskiej. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma
żadnego uregulowania prawnego (w postaci dyrektywy), w którym istniałyby zapisy
odnoszące się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać
rurociągi. Najbliższym w tym zakresie aktem prawnym UE jest Dyrektywa SEVESO
II7, która nie obejmuje jednak swym zakresem rurociągów przesyłowych
zlokalizowanych poza terenem zakładu przemysłowego. Podczas spotkania
roboczego Komitetu Kompetentnych Władz ds. Wdrożenia Dyrektywy SEVESO II w
Monachium w 1999r., poruszano kwestię włączenia rurociągów do zakresu wymagań
ww. Dyrektywy, jednakże póki co tak się nie stało. Ponadto na tym samym spotkaniu
przedstawiono wyniki studium opracowanego przez zespół autorów pod
przewodnictwem Georgios’a A. Papadakis’a w zakresie zaistniałych awarii
rurociągów do przesyłu substancji niebezpiecznych. Studium to znalazło swoje
odzwierciedlenie w postaci dwóch raportów wydanych w 1999r. przez ośrodek
naukowo-badawczy Komisji Europejskiej – Joint Research Centre w Isprze (Włochy),
a mianowicie:
• „Review of transmission pipeline accidents involving hazardous substances”,
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Specjalny Biuletyn Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pt. “Wyciek oleju
opałowego do rzeki Wisły 10 – 21 grudnia 2007r.”.
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amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous
substances, wdrożona w Polsce przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
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•

“Pipeline Safety Instrument (PSI) – Regulatory benchmark for the control of major
accident hazards involving pipelines. Overview of responses”.

Pierwszy z wymienionych raportów zawiera przegląd awarii rurociągów przesyłowych
gazów i cieczy palnych. W celu przygotowania tego raportu autorzy wykorzystali
największe światowe bazy danych o zdarzeniach awaryjnych związanych z
rurociągami, w tym m.in. dane European Gas Incident Group, British Gas, Gaz de
France, US Department of Transportation, czy Dansk Gasteknish Centre. Natomiast
drugi raport stanowi zbiór odpowiedzi udzielanych do specjalnej ankiety odnoszącej
się do wymagań bezpieczeństwa dla rurociągów w państwach członkowskich UE. Na
podstawie analizy wyników nadesłanych ankiet stwierdzono, że w większości krajów
nie ma obowiązku przeprowadzania przez operatorów oceny ryzyka wystąpienia
potencjalnego zdarzenia awaryjnego. Niestety to samo dotyczy również Polski.
Obecnie na szczeblu międzynarodowym, jedynym dokumentem w zakresie wymagań
bezpieczeństwa dla rurociągów są wytyczne Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ z
2006r. pt. „Prevention of accidental water pollution – Safety guidelines and good
practices for pipelines”8. Dokument ten stanowi zbiór ogólnych wytycznych w
zakresie bezpieczeństwa rurociągów transportujących substancje niebezpieczne na
duże odległości, a w szczególności w zakresie:
• obowiązków operatorów rurociągów, do których należy przede wszystkim
zapewnienie zgodności projektu i wykonania rurociągów ze standardami
krajowymi, dokonanie oceny ryzyka wystąpienia awarii rurociągu, wraz z
podaniem skali potencjalnych jej skutków, sporządzenia dokumentów pt. System
zarządzania rurociągiem9 oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.
• obowiązków organów administracji, wśród których należy wyróżnić nadzór nad
spełnianiem przez operatorów ww. obowiązków, przeprowadzanie kontroli
rurociągów, sporządzenie dokumentu pt. Zewnętrzny Plan OperacyjnoRatowniczy dla rurociągu, jak również informowanie społeczeństwa.
• wymagań
technicznych w zakresie projektowania, konstrukcji oraz
zabezpieczenia rurociągów,
• wymagań w zakresie zarządzania siecią rurociągów, w tym również procedur
operacyjnych dla służb ratowniczych,
• zagospodarowania i planowania przestrzennego,
• oceny ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej.
Oczywiście powyższy dokument ma jedynie charakter poradnika technicznego, a
jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
Zapewne specjaliści z przemysłu, administracji publicznej oraz inni zajmujący się
problematyką zapobiegania poważnym awariom przemysłowym wychwycili już
pewne analogie ww. wymienionych wytycznych Rady Gospodarczej i Społecznej
ONZ z Dyrektywą SEVESO II. Otóż jak się okazuje, wymagania dla rurociągów są
bardzo zbliżone do wymagań, jakie powinny spełniać zakłady stwarzające
zagrożenie poważnej awarii przemysłowej. Wymagania te nie zostały jednak do tej
pory wprowadzone do polskiego ustawodawstwa.
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Na dzień dzisiejszy wymagania techniczne dla rurociągów, obowiązujące w Polsce,
zawarte są w dwóch rozporządzeniach, a mianowicie w:
• rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych,
rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i
produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063),
• rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz.
1055).
Powyższe akty prawne regulują dość dobrze techniczną stronę bezpieczeństwa
rurociągów. O wiele gorzej wygląda natomiast strona organizacyjna.
Ponadto, w kontekście analizy bezpieczeństwa rurociągów, należy również
wspomnieć
o
uwarunkowaniach
prawnych
dotyczących
planowania
i
zagospodarowania przestrzennego dla rurociągów. Dotyczy to nałożenia na
operatorów rurociągów obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko10, na etapie uzyskiwania pozwolenia na inwestycję. Co prawda przepisy
wymagają, aby wspomniany raport oddziaływania na środowisko odnosił się również
do ryzyka awarii, ale brak szczegółowych wymagań w tym zakresie powoduje, że
zawarte w nim oceny wspomnianego ryzyka są zazwyczaj bardzo ogólne.
W świetle powyższego wiemy, że w najbliższym czasie nie będziemy mieli
formalnych podstaw do żądania dostarczenia przez zarządcę rurociągu szczegółowej
oceny ryzyka awarii, tak jak ma to miejsce w przypadku zakładów SEVESO II. Co
więcej PSP nie jest nawet formalnie wskazana, jako organ uprawniony do
opiniowania wspomnianych wcześniej raportów oddziaływania na środowisko
(chociaż niektórzy eksperci uważają, że jako organ administracji zespolonej, niejako
z urzędu powinniśmy być włączeni w proces wydawania decyzji środowiskowych).
Jak w tej sytuacji pogodzić powyższe z niewątpliwą potrzebą wnikliwej oceny
zagrożenia całego biegu rurociągu, w tym w szczególności wskazania miejsc
newralgicznych, w których awaria może powodować skutki. Wydaje się, że w tej
chwili nie ma innej drogi jak dokonanie tego w ramach roboczej współpracy z
zarządzającymi rurociągami. Nie powinno to stanowić większego problemu
formalnego, zważywszy na fakt, że z największym operatorem rurociągów naftowych
w Polsce, Państwowa Straż Pożarna posiada stosowne porozumienie o współpracy.
Pozostaje dobra wola i chęć rzeczowej dyskusji nad rozwiązaniem problemu.
Przyczynkiem do inwentaryzacji punktów newralgicznych będzie zapewne
przeprowadzenie analizy zagrożenia gmin i powiatów (o ile nastąpi wejście w życie
projektu rozporządzenia o KSRG, który zawiera odpowiednią metodologię w tym
zakresie). Wskaże ona stopnie zagrożenia poszczególnych gmin i powiatów, w tym
również rurociągów, z uwzględnieniem m.in. ich średnic, ciśnień roboczych, przejść
przez przeszkody oraz lokalizacji stacji redukcyjnych. Gdy będą znane miejsca o
największym stopniu zagrożenia możliwe będzie skoncentrowanie w nich
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
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szczegółowych działań analitycznych w zakresie oceny ryzyka, koniecznie z
uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.
Wynikiem analizy i oceny zagrożeń powinno być sporządzenie możliwych
scenariuszy rozwoju zdarzeń awaryjnych oraz przygotowanie możliwie skutecznych
procedur ratowniczych.
Narzędziem pomocnym w tym zakresie może być program, który opracowała
brytyjska instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, czyli Health
and Safety Executive. Przygotowany w 2002r. raport11, stanowi podręcznik do
przeprowadzania oceny ryzyka rurociągów przesyłowych ropy naftowej i produktów
ropopochodnych oraz gazu ziemnego. W opracowaniu zawarto opis programów
komputerowych MISHAP i PIPERS, dzięki którym specjaliści z HSE mogą dokonać
na przykład oceny skali potencjalnych skutków wywołanych awarią rurociągu. Modele
matematyczne zastosowane w tych programach dotyczą przede wszystkim dyspersji
gazów do atmosfery, pożarów mieszanin gazowo-powietrznych oraz substancji
ciekłych, wraz z odpowiednimi modelami parowania cieczy z powierzchni gruntu, a
także wybuchów typu VCE, czy UVCE. Narzędzia te służą na przykład specjalistom z
HSE do wspomagania inwestorów/operatorów rurociągów na etapie planowania i
zagospodarowania przestrzennego, do wyznaczania tzw. „bezpiecznych odległości”,
w których obiekty takie jak zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej czy
inne, mogą być zlokalizowane od rurociągów. Wszystkie te modele mają swoje
odniesienie w przedstawionych w tym raporcie reprezentatywnych scenariuszach
awaryjnych, które stanowią wzór dla operatorów rurociągów na etapie
przygotowywania odpowiednich dokumentów bezpieczeństwa.
Przygotowanie działań ratowniczych oraz ich zabezpieczenie sprzętowe
Wspomniana wcześniej awaria rurociągu i wyciek oleju napędowego na Wiśle
uwidoczniła, że działania na wypadek tej awarii nie były planowane w sposób
szczegółowy. Może o tym świadczyć chociażby fakt, że decyzje odnośnie
wyznaczenia miejsc ustawienia zapór olejowych podejmowano niejako na gorąco.
Potrzebę wcześniejszego wyznaczenia takich miejsc podkreślali również uczestnicy
tej akcji, co oznacza, że dotychczas tego nie zrobiono. Wyznaczone miejsce na
Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, było korzystne z punktu widzenia dostępu do
rzeki, ale ze względu na fakt przewężenia w tym miejscu koryta występował szybszy
przepływ wody, co utrudniało przechwytywanie uwolnionej substancji. Planując
zatem potencjalne miejsca ustawienia zapór w przypadku awarii rurociągu
przechodzącego przez koryto cieku należy pamiętać o uwzględnieniu szerokiego
spektrum czynników. Wydaje się, że wypracowanie w tym przypadku podejścia,
pozwalającego na pewną unifikację parametrów technicznych urządzania takich
miejsc, np. jak ma to miejsce w przypadku punktów czerpania wody do celów
przeciwpożarowych, jest pożądane.
Kolejną kwestię stanowi odpowiednie wyposażenie sprzętowe. Rozpatrywane
zdarzenie pokazało, że w przypadku dużego cieku wodnego, o dość szybkim prądzie
sprzęt, którym dysponujemy jest delikatnie mówiąc, co najmniej mało skuteczny. W
związku z tym trzeba się zastanowić, w jaki sposób taki sprzęt zapewnić? Czy
11

„Report on a second study of pipeline accidents using the Health and Safety Executive’s risk
assessment programs MISHAP and PIPERS”, Health and Safety Executive, 2002.
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powinno to być zadanie operatora rurociągu, czy też Państwowej Straży Pożarnej?
Jedno jest pewne, na swobodny spływ do morza nie możemy sobie w tym przypadku
pozwolić.
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