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ČIŠTĚNÍ A KALIBRACE PLYNOVODŮ „JEŽKOVÁNÍM“

Proč čistit plynovod?

Vnitřní čištění potrubí za použití ježků (čisticích 
pístů) se používá především pro zabezpečení po-
žadované nízké úrovně hydraulického odporu. 
Každé zvýšení hydraulického odporu potrubí 
se projeví snížením jeho přepravní kapacity, pří-
padně zvýšením tlakové ztráty. Kromě toho jsou 
nečistoty v potrubí příčinou řady nepří jemných 
poruch, zejména ucpávání filtrů na regulačních 
stanicích, poškozování regulátorů a měřicích za-
řízení, nebo dokonce abraze materiálu potrubí 
v obloucích.

Čištění plynovodů po výstavbě

Již během výstavby dochází k usazování nečistot 
ze stavby v potrubí (zemina, svařovací struska, 
voda), které by při budoucím provozu zvyšovaly 
odpor potrubí nad projektovanou hodnotu. Právě 
proto je nezbytné ještě před uvedením do pro-
vozu potrubí dokonale vyčistit.

Detekce deformací potrubí

Po vybudování nového potrubí je třeba ještě před 
tlakovými zkouškami a před jakoukoli další vnitřní 
inspekcí prověřit, zda na potrubí nejsou nepří-
pustné deformace nebo překážky. Pro tento účel 
je čisticí ježek vybaven kalibrační deskou z měk-
kého kovu, která zaznamená všechny závažné 
deformace. Pro lokalizaci větších deformací lze 

využít čisticích ježků vybavených tuhými deskami, 
které se na vadě zachytí. V případě menších de-
formací potrubí se pro jejich bližší specifikaci 
používá speciální měřicí geometrický ježek (Ka-
liper Pig).

Odstranění vody po tlakových 
zkouškách

Po provedení hydraulických tlakových zkoušek 
je nezbytné odstranit z potrubí zkušební vodu. 
V menším měřítku se v potrubí vyskytuje voda 
i po tlakových zkouškách vzduchem, neboť vlh-
kost ze vtlačeného vzduchu v chladném potrubí 
vykondenzuje. Pro odstranění vody po tlakových 
zkouškách před následným sušením potrubí se 
využívají čisticí ježky osazené vysoce účinnými 
manžetami nebo lamelami.

Technologie CEPS splňuje požadavky TPG 702 11.

Provozní čištění

Ani u dokonale připraveného potrubí prakticky 
není možné udržet plnou přepravní kapacitu po 
celou dobu jeho životnosti. Spolu s přepravova-
ným médiem se do potrubí dostávají nečistoty, 
které se v potrubí usazují a postupně jeho hyd-
raulický odpor zvyšují. V případě plynovodů je 
to především prach, u plynovodů s kompresními 
stanicemi navíc ještě zvlhčený olejem, což jeho 
lepivost výrazně zvyšuje. Dále se v plynovodech 



CEPS a. s. 
252 42 Jesenice, Belnická 628
telefon 241 021 511
telefon 606 641 329
telefon 603 519 075
fax 241 021 512
e-mail ceps@ceps-as.cz
www.ceps-as.cz

O společnosti CEPS

Společnost CEPS, založená v roce 1999, poskytuje svým klientům komplexní servis potrubních sys-
témů pro dopravu a rozvod plynů, ropy, ropných produktů a chemických látek. Nabízí čištění a su-
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posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.
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ply nárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.

usazuje voda, která v malých množstvích po-
stupně vykondenzovává z plynu. Podobně se do 
potrubí dostává i uhlovodíkový kondenzát. V pří-
padě ropovodů jsou to také parafinické složky 
ropy, které v závislosti na složení ropy vytvá-
řejí v potrubí dokonce i poměrně silné vrstvy. 
Všechny tyto nečistoty mají za důsledek vzrůst 
hydraulického odporu, pokles přepravní kapa-
city a růst přepravních nákladů.

Odstraňování podmínek pro vnitřní 
korozi

Pravidelné čištění – ježkování – potrubí má za 
primární cíl udržování jeho vnitřní čistoty odstra-
ňováním úsad z vnitřní stěny trub. Současně se 
však odstraňováním nečistot a především vody 
podstatně snižuje možnost vnitřní koroze po-
trubí. Přítomnost volné vody v potrubí, vytvá-
řející louže, je jednou z hlavních podmínek pro 
vznik vnitřní koroze.

Mezi hlavní korozní rizika, jimž pravidelné ježko-
vání předchází, patří

 • výskyt volné vody a ostatních kapalin 
vykondenzovaných z plynu, ropy nebo rop-
ných produktů v důsledku nízkého průtoku, 
případně zastaveného či přerušovaného 
toku média, změny složení kapalné složky 
v důsledku změn tlaku nebo teploty – tato 
média mohou obsahovat i kyslíkatou složku, 
sulfan, oxid uhličitý, chloridy a jiné soli, 
kyseliny a další korozivní látky,

 • usazeniny obsahující korozní zplodiny, písek, 
nečistoty a podobně, které spolu s vlhkostí 
zpravidla podporují vznik lokálních 
korozních podmínek, především v dolních 
lomových bodech na dně potrubí.

Pokud se odstraňování úsad z potrubí provozním 
čištěním nevěnuje dostatečná pozornost, dochází 
ke vzniku korozních ložisek, která se projevují 

typickou důlkovou korozí na dně potrubí. Jakkoli 
nebezpečná důlková koroze je, lze ji metodami 
vnitřní inspekce detekovat a důsledky korozního 
napadení eliminovat, i když s vynaložením pod-
statně vyšších nákladů, než jsou běžné náklady 
provozního čištění.

Daleko nebezpečnější je však situace, kdy kom-
binace chemického působení nečištěných úsad, 
vody a mechanického napětí ve stěně trub vyvola-
ného vnitřním přetlakem vede ke vzniku vnitřního 
korozního praskání (stress corrosion cracking – SCC), 
které zejména na plynovodech prakticky není 
vnitřní inspekcí detekovatelné a které vede k roz-
sáhlým poškozením, vynucujícím si zpravidla vý-
měnu celých dlouhých úseků plynovodu.

Pravidelné provozní čištění těmto nebezpečným 
a ekonomicky velmi negativním důsledkům ko-
roze spolehlivě předchází.
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