
P
odstawowym aktem praw-
nym stanowiącym wy-
tyczne przy projektowaniu 
rurociągów jest w Polsce 

Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 30 lipca 2001 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe. 
Szczegółowe wytyczne natomiast 
zawarte są w odpowiednich nor-
mach i standardach. 

Do projektowania rurociągów 
w zakresie instalacji związanych 
z przesyłem czy instalacjami wydo-
bycia i oczyszczania gazu wykorzy-
stywane są w Polsce następujące 
normy i standardy:

PN-EN 14161:2006 „Przemysł • 
naftowy i gazowniczy. Rurociągo-
we systemy przesyłowe” 
PN-M-34502:2001 „Gazociągi • 
i instalacje gazownicze. Oblicze-
nia wytrzymałościowe”,
PN-EN 13480-3:2002(U) „Ruro-• 
ciągi przemysłowe metalowe - 
Część 3: Projektowanie i oblicze-
nia”,
ASME B31.3:2008 „Process Pi-• 
ping”,
ASME B31.8:2010 „Gas Transmis-• 
sion and Distribution Piping Sys-
tems”,
WUDT-UC-WO-W/11 “Warunki • 
Urzędu Dozoru Technicznego dla 
urządzeń ciśnieniowych”,
ZN-G-3900:2001 “Gazociągi. • 
Próby specjalne. Wykonanie”,
ZN-G-3910:2001 “Gazociągi wy-• 
sokiego ciśnienia poddawane 
próbom specjalnym. Projektowa-
nie, wykonanie i odbiór”,
ZN-G-3870 “Wytyczne projekto-• 
wania rurociągów na terenach 
górniczych” (w przygotowaniu).

Niezgodności pomiędzy powyższy-
mi normatywami oraz brak konse-
kwencji w ich stosowaniu są głów-

nym problemem przy projektowa-
niu. Nie dotyczy on oczywiście po-
jedynczych obiektów liniowych, 
które wykonywane są w oparciu 
tylko o jedną z tych norm czy stan-
dardów; ale przy inwestycjach 
związanych z budową komplekso-
wych instalacji zawierających 
w swoim zakresie zarówno instala-
cje wydobywcze gazu, rurociągi 
międzyobiektowe, instalacje ob-
róbki i oczyszczania gazu jak i ga-
zociągi przesyłowe – stanowi to po-
ważny problem w zakresie inter-
pretacji wszystkich zapisów.

Jedną z głównych niezgodności 
są wymagania odnośnie wartości 
próby ciśnieniowej tj. np.:

PN-EN 14161:2006 pkt. 6.7.3: • 
1,25 x MAOP (gdzie: MAOP - 
maksymalne dopuszczalne ci-
śnienie robocze)
PN-M-34502:2001. W zakresie • 
prób ciśnieniowych norma ta jest 
uzupełniona przez PN-M- 
34503:2001 “Gazociągi i instala-
cje gazownicze. Próby ciśnienio-
we rurociągów”. pkt 4.5.3.1: 1,3 x 
pr (gdzie: pr - ciśnienie robocze)
PN-EN 13480-3:2002(U). W za-• 
kresie prób ciśnieniowych norma 
ta jest uzupełniona przez normę 
PN-EN 13480-5:2005 “Rurociągi 
przemysłowe metalowe - Część 5: 
Kontrola i badania”. pkt 9.3.2.2.1: 
ptest = 1,25 x PS x ftest/f, lub 
ptest = 1,43 x PS (gdzie: ptest - ci-
śnienie próbne w bar; PS - ciśnie-
nie obliczeniowe (dopuszczalne); 
ftest - naprężenia dopuszczalne 
w temp. próby; f - naprężenia do-
puszczalne w temp. projektowej
ASME B31.3 “Process Piping” wg • 
której ciśnienie próby powinno 
wynosić co najmniej: PT = 1.5 x 
P x RR (gdzie: PT - min. ciśnienie 
próby; P - ciśnienie projektowe; 
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RR = S/ST; S - naprężenia do-
puszczalne w temp. projektowej; 
ST - naprężenia dopuszczalne 
w temp. próby

Kolejną ważną niezgodnością są 
wymagania odnośnie stosowania 
badań nieniszczących tj. np.:

PN-EN 14161:2006, pkt. 10.4.2.c • 
100% spoin należy poddawać ba-
daniom rentgenowskim lub ultra-
dźwiękowym dla rurociągów prze-
znaczonych do transportu płynów 
kategorii D (gaz ziemny) i przy na-
prężeniach obwodowych powyżej 
50% SMYS;  rurociągi przeznaczo-
ne do transportu płynów kategorii 
E (płyny palne i toksyczne).
PN-M-34502:2001, nie określa • 
wymagań dla badań nieniszczą-
cych,
PN-EN 13480-5:2002 pkt. 8.2 • 
oraz Tablica 8.2-1 określa dla spo-
in obwodowych, odgałęzień, pa-
chwinowych i szczelnych - 5% ba-
dań radiograficznych dla klasy I i II 
rurociągów, oraz 10% badań ra-
diograficznych dla klasy III rurocią-
gów dla grupy materiałowej 1.1. 
ASME B31.3:2008, pkt. • 
344.5.2.a 100% badań radiogra-
ficznych należy wykonać tylko 
dla spoin obwodowych i połą-
czeń pachwinowych oraz prefa-
brykowanych odgałęzień spawa-
nych zgodnie z Fig.328.5.4E chy-
ba że inaczej jest to wyspecyfiko-
wane w projekcie technicznym.

Z uwagi na ww. różnice, ważnym 
jest, aby na etapie przygotowania 
specyfikacji przez Inwestorów przed 
przystąpieniem do realizacji – szcze-
gółowo określić wszystkie wymaga-
nia, jakim dana instalacja czy ruro-
ciąg powinny odpowiadać oraz, aby 
wymagania te nie stały w sprzecz-
ności z warunkami określonymi 
w przywołanych przepisach.Fo
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