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DEKONTAMINACE A SANACE POTRUBÍ 
PRO DOPRAVU ROPNÝCH KAPALNÝCH LÁTEK 
PŘED OPRAVAMI NEBO ODSTAVENÍM

Metoda dekontaminace potrubí pro dopravu rop
ných kapalných látek, tedy ropy a ropných pro
duktů, byla původně vyvinuta pro účely sanace 
těchto potrubí před jejich definitivním odstave
ním z provozu. Cílem procesu bylo vyčistit po
trubí od zbytků ropných látek tak, aby v budoucnu 
ani při porušení odstaveného potrubí nedošlo 
ke kontaminaci životního prostředí, především 
spodních vod.

Princip dekontaminace

Na základě vlastních výzkumných a vývojových 
prací společnost CEPS v roce 2002 vytvořila sa
nační postup, skládající se z následujících kroků

[1] Vytlačení produktu standardním oddělite
lem (ježkem) s vysokou účinností.

[2] Dekontaminace potrubí protlačením vlaku 
ježků, mezi nimiž je několik lázní speciální biode
gradabilní čisticí látky o různých koncentracích.

[3] Kontrola koncentrace nepolárních extraho
vatelných látek (NEL, tedy uhlovodíků C₁₀ až C₄₀) 
v kontrolní vodní lázni, která tvoří poslední zátku 
dekontaminačního vlaku. Jako mezní přípustná 
hodnota byla určena kon centrace NEL 5 mg/l, což 

je maximální přípustné emisní množství pro od
padní vody trvale vypouštěné do vodních toků. 
V případě, že by zjištěná koncentrace NEL v kon
trolní vodní zátce mezní přípustnou hodnotu – 
případně hodnotu nižší, kterou ad hoc stanovují 
státní vodohospodářské orgány pro každou tako
vou akci – překročila, celý proces by se opakoval 
až do dosažení uspokojivého výsledku.

Technologický postup dekontaminace

Technologická realizace procesu dekontaminace 
a sanace zahrnuje následující kroky

[1] Vymezení dekontaminovaného úseku ve 
vhodných místech tak, aby bylo možno produkt 
z potrubí v místě prací odčerpat a potrubí roz
říznout
[2] Přivaření odsávacích návarků na potrubí plné 
přepravované ropné kapalné látky, provrtání ná
varků a odsání média z potrubí v místě práce
[3] Vyříznutí několikametrového úseku potrubí 
bezplamennou metodou
[4] Dočasné utěsnění konce potrubí, dekonta
minace konce a navaření dočasné komory pro 
vkládání ježků



[5] Přivaření a provrtání návarků, odčerpání mé
dia, vyříznutí mezikusu a navaření dočasných ko
mor se provede i na druhém konci sanovaného 
úseku
[6] Postupné vytvoření dekontaminačního vlaku 
zahrnujícího předem stanovený počet čisticích 
zátek o určených koncentracích speciální čisticí 
látky – volba čisticí látky a systém rozložení kon
cen trací látky v jednotlivých zátkách jsou výsled
kem experimentálně ověřených teoretických 
předpokladů
[7] Vytlačení přepravované látky a současné 
pro tlačení dekontaminačního vlaku; přepravo
vaná látka vytlačená z potrubí se jímá do nádrží, 
případně přetlačuje do jiného potrubí tak, aby 
nedošlo k jejímu znehodnocení
[8] Zachycení použitého čisticího média z de
kontaminačního vlaku do mobilních nádrží a jeho 
převoz na pracoviště, kde dojde k jeho biode
gradaci působením speciální bakteriální kultury
[9] Stanovení koncentrace NEL v kontrolní vodní 
zátce – pokud zjištěná hodnota neodpovídá po
žadavku státního vodohospodářského orgánu, 
dekontaminace se opakuje až do dosažení po
žadované hodnoty
[10] Odříznutí dočasných ježkových komor
[11] Zaslepení dekontaminovaného potrubí

Při prvních aplikacích této dekontaminační me
tody bylo zjištěno, že dosahovaná úroveň vyčiš
tění potrubí od zbytků kapalných ropných látek 
nejen splnila požadavky státních vodohospodář
ských orgánů, ale dokonce bylo dosaženo něko
likanásobně lepšího stavu.

Účinnost dekontaminace

Od zavedení metody bylo dekontaminováno již 
několik set kilometrů potrubí pro dopravu rop
ných látek v dimenzích DN 150 až DN 700. Státní 
vodohospodářské orgány zpravidla určují mezní 

přípustnou hodnotu koncentrace NEL v kont
rolní vodní zátce na úrovni 20 % zákonem stano
veného limitu, tedy připouštějí koncentraci NEL 
maximálně 1 mg/l. Hodnota koncentrace NEL zjiš
těná úředním měřením v kontrolní vodní zátce 
po dekontaminaci se pohybuje podle jednotli
vých případů mezi 0,1 až 0,3 mg/l, tedy na 10 až 
30 % hodnoty předepsané státním vodohospo
dářským orgánem, tj. na úrovni 2 až 6 % limitní 
hodnoty stanovené zákonem.

Dekontaminace potrubí před opravami

Vyvinutá metoda zcela splnila požadavky na sa
naci potrubí pro dopravu kapalných ropných lá
tek. Vnitřní stěna potrubí byla dokonale vyčištěna 
a odmaštěna, a při zkušebním ověření atmosféry 
ve vyčištěném potrubí nebyly naměřeny ani stopy 
přítomnosti hořlavých par. Právě nepřítomnost 
hořlavých par inspirovala další způsob využívání 
nově vyvinuté metody.

Na potrubích pro dopravu hořlavých kapalin 
ropného charakteru se často provádějí opravy 
vyžadující vyříznutí části trubky nebo vyříznutí 
armatury. Výřezy se realizují bezplamennými me
todami, ale pro vložení nové trubky nebo arma
tury je nutné svařování, což je práce s otevřeným 
ohněm.

Až dosud bylo nezbytné pro zajištění bezpeč
ného prostředí při svařování provést izolaci bez
prostředně přilehlého úseku potrubí dočasnými 
prostředky (nafukovacími ohnivzdornými balony, 
speciálními rozpínacími těsnicími zátkami, jílo
vými zátkami a podobně) a potrubí mezi uříznu
tým koncem a tímto izolačním prostředkem vy
mýt a inertizovat dusíkem. Teprve pak je možné 
ověřit bezpečnost atmosféry v místě prací a za
hájit svařování. Tento pracovní postup je časově 
velmi náročný, a proto není možné provést větší 
počet výřezů potrubí, pokud potrubí nelze od
stavit na delší dobu. 
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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-
šení potrubí, stresstesty a hydraulické tlakové zkoušky, rehabilitace, opravy a rekonstrukce potrubí, 
posuzování životnosti a spolehlivosti potrubních systémů a další.

CEPS je certifi kován podle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 auditorem Det 
Norske Veritas. Společnost je certifi kována v systému GAS pro práce na plynárenských zařízeních, 
ocelových plynovodech bez omezení dimenze a tlaku. Systém svařování ve společnosti je certifi ko-
ván podle ČSN EN ISO 3834-2:2006. CEPS je členem prestižních oborových organizací – Českého 
ply nárenského svazu a Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů.

Potrubí pro dopravu ropných kapalin jsou však 
zpravidla dopravně velmi vytížená a jejich pro
vozní odstávky skýtají pro provádění činností 
prostor pouhých desítek hodin.

Nově vyvinutá metoda dekontaminace naproti 
tomu umožňuje aplikovat při výřezech na potru
bích zcela odlišný přístup. 

Dekontaminované potrubí je prosté jakýchkoli 
stop hořlavých látek, a proto na něm lze bez ome 
zení pracovat s otevřeným plamenem. 

Po dekontaminaci se výřezy mohou provádět 
plamenem, což je podstatně rychlejší než prová
dění výřezů bezplamennou metodou. Okamžitě 
po výřezu lze připravit potrubí broušením na vsa
zení nové trubky nebo armatury a hned nato za
čít svařovat. Díky tomu, že potrubí má zajištěnu 
nevý bušnou atmosféru v celé své délce, je možné 
provádět řadu oprav současně a bezezbytku vy
užít celý časový prostor provozní odstávky.

Praktická aplikace metody – výměna 
32 trubek za 88 hodin

Poprvé byla tato metoda využita v roce 2007 
na ropovodu DN 500 DP 63, na kterém bylo 
podle výsledků vnitřní inspekce třeba vyměnit 
32 trubek rozesetých na úseku o délce téměř 
10 km, a to během provozní odstávky trvající 
pou hých 96 hodin. 

Při použití klasických metod by tento úkol nebyl 
realizovatelný. Díky použití nově vyvinuté me
tody a díky dokonalé koordinaci prací více než 
100 montážních pracovníků se podařilo tuto akci 
nejen realizovat, ale dokončit ji ještě rychleji – 
během pouhých 88 hodin.

Dekontaminace jako příprava potrubí na prová
dění rozsáhlejších oprav je významným příspěv
kem ke zkracování doby odstávek potrubí. Byla 
aplikována již na několika stech kilometrech ro
povodů a produktovodů a stala se důležitou sou
částí portfolia služeb, které CEPS provozovate
lům těchto potrubí poskytuje.


