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oraz koszty pakowania i wysyłki)

WYRÓŻNIAJĄ NAS:
• Praktyczne podejście. Tworzymy z fachowcami

dla fachowców, prezentując wiedzę wysokiej klasy 
specjalistów: praktyków, szkoleniowców 
oraz kierownictwa działów UR.

• Sprawdzone i aktualne informacje. Od doboru 
gwoździ po wdrożenie systemu CMMS. Opis 
wdrożeń, przeglądy urządzeń, testy rozwiązań, 
informacje o rynkowych nowościach.

• Unikalne porady i rozwiązania. Prezentujemy 
nowoczesne rozwiązania techniczne, zasady 
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awaryjności, wytyczne bezpieczeństwa.
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Elamed Media Group
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Czy nieszczelności instalacji 
gazów sprężonych i próżni to przeszłość?
Większość czytelników „Utrzymania Ruchu” z pewnością zdaje sobie sprawę, że nieszczelności powstające 
w instalacjach gazów sprężonych lub instalacjach próżniowych generują znaczne koszty. W dobie ciągłej presji 
obniżania kosztów działalności takie straty są niedopuszczalne. W poprzednich wydaniach „Utrzymania Ruchu” 
tematy te były dość szeroko poruszane wraz z podaniem szczegółowych wzorów i wyliczeń. Teraz skupimy się 
jednak na porównaniu metod detekcji gazów.

na by skutecznie ograniczyć czas pracy 
sprężarek i koszty ich eksploatacji lub 
nawet zmniejszyć ich liczbę w zakładzie. 
Dodatkowo straty bardzo drogich ga-
zów technicznych, mieszanek spawal-
niczych, gazów osłonowych lub gazów 
medycznych spędzają sen z powiek przy 
planowaniu budżetu. Także produkcja 
elementów kompozytowych przy uży-
ciu podciśnienia jest źródłem stresu, gdy 
drobna nieszczelność formy lub folii mo-

że zniszczyć produkt warty wiele godzin 
pracy i materiału. 

Środki bezpośrednie 
poszukiwania nieszczelności
Skuteczne i ekonomiczne poszukiwanie 
nieszczelności na instalacjach gazowych 
to wyzwanie. Stosowanie środków bez-
pośrednich, np. w postaci piany w sprayu, 
jest kłopotliwe. Wymaga bezpośredniego 
dostępu do wszystkich elementów, fi-
zycznego i dokładnego nałożenia środka 
na instalację, czyszczenia z resztek środka 
i – co najważniejsze – ogromnej ilości cza-
su. Średniej wielkości zakład to nawet kilka 
tysięcy punktów do sprawdzenia, co tak-
że oznacza znaczne zużycie środka, a tym 
samym kolejne koszty. Używanie piany 
nadaje się do bardzo niewielkich instala-
cji, w których liczba punktów jest bardzo 
ograniczona i jednocześnie do których 
zapewniony jest łatwy dostęp. 
Kolejną metodą jest użycie detektorów 
gazów (tzw. wykrywaczy nieszczelności 
instalacji gazowych). Urządzenia te działają 
na zasadzie wykrywania gazu przy użyciu 
różnego rodzaju technologii, w których 
ulatniający się gaz dociera do sensora. Naj-
częściej jest to technologia półprzewod-
nikowa, w której gaz powoduje zmianę 
przewodności elementu sensorycznego, 

MICHAŁ DOMIN, Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL, www.detektory.pl

S
prężone powietrze jest kilkukrot-
nie droższą formą energii niż prąd 
elektryczny, gdyż tylko średnio 

10-20% zużytego prądu jest w nie zamie-
niane. Jakby tego było mało, nawet kil-
kadziesiąt procent bezpowrotnie ulatuje 
przez często niewielkie, ale liczne nie-
szczelności. Według różnych źródeł suma 
nieszczelności o wielkości 5-6 mm przy 
ciśnieniu 6-8 barów to roczna strata na-
wet 100 tys. zł. Gdyby nie wycieki, moż-

 Rys. 1. Nieszczelność wykryta z użyciem piany 

– wyraźnie widać bąble w miejscu wycieku

 Rys. 2. Wykrywanie nieszczelności na instalacji ga-

zowej z użyciem klasycznego wykrywacza metanu 
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co przetwarzane jest na sygnał np. w po-
staci zapalania się diod LED na pasku skali. 
Metoda ta jest szybka, jednak wciąż wyma-
ga praktycznie bezpośredniego dostępu 
do instalacji. 
Inną wadą detektorów gazów jest to, 
że działają one tylko na niektóre gazy, 
w zależności od użytego w nich sensora 
– czyli np. stosowanym przez gazowników 
urządzeniem (a tak naprawdę wykrywa-
czem metanu – głównego składnika ga-
zu ziemnego) wykryjemy nieszczelność 
w instalacji, w której znajduje się metan, 
ewentualnie niektóre gazy wybuchowe, jak 
propan czy butan, jednak na ditlenek węgla 
czy tlen urządzenie w ogóle nie zareaguje. 
Do amoniaku czy wodoru będziemy już 
potrzebowali innego modelu. Podobnym 
sprzętem nie wykryjemy większości popu-
larnych gazów, jak np.: argon, azot, sprężone 
powietrze. Biorąc pod uwagę, że w zakła-
dach znajduje się z reguły wiele instalacji 
różnych gazów, koszt zakupu tylu różnych 
urządzeń i ich późniejszej eksploatacji jest 
znaczny. Dodatkowo wykrywacze nie mogą 
pracować w tzw. tle gazowym, czyli w sy-
tuacji, gdy wyciek spowodował już wzrost 
ilości danego gazu w pomieszczeniu.

reklama

Żadna z powyższych metod nie nadaje 
się do wykrywania wycieków na instala-
cjach podciśnieniowych (próżniowych). 

Środki pośrednie 
poszukiwania nieszczelności
Najskuteczniejszą i rozsądną ekonomicz-
nie metodą jest detekcja ultradźwięków. 
Przepływ gazu z miejsca o wyższym ciśnie-
niu do strefy o niższym ciśnieniu poprzez 
zwężenie powoduje zmianę przepływu 
z laminarnego na turbulentny i powstanie 
charakterystycznych dźwięków. Duży wy-
ciek gazu można z łatwością usłyszeć, gdyż 
powoduje charakterystyczne syczenie (o ile 
oczywiście ogólny hałas na zakładzie go nie 
zagłusza). Dźwięki słyszalne to zakres czę-
stotliwości od 16-20 kHz. Oprócz dźwięku 
słyszalnego dla człowieka wydostający się 
przez nieszczelność gaz pod ciśnieniem 
powoduje powstawanie ultradźwięków 
(czyli dźwięków o częstotliwości powyżej 
20 kHz). Podobnie jest z mniejszymi wycie-
kami, jednak ludzkie ucho nie jest już w sta-
nie ich wychwycić (powodują powstanie 
wyłącznie ultradźwięków). 
Ultradźwiękowy wykrywacz wychwy-
tuje określone ultradźwięki i przetwarza 

je na dźwięki słyszalne, aby operator mógł 
„usłyszeć nieszczelność” w słuchawkach. 
Jednocześnie dźwięki słyszalne (np. hałas 
na zakładzie) nie przeszkadzają w pracy 
urządzenia, gdyż mają inną częstotliwość. 

Detektory ultradźwiękowe
Najnowszą wersją tych detektorów są de-
tektory ultradźwiękowe typu Leakshooter 
z wbudowaną kamerą. Kamera jest usta-
wiona w jednej osi z detektorem ultra-
dźwięków i przetwarza sygnał na odpo-
wiedni znacznik na ekranie. Dzięki temu 
możemy widzieć miejsce wycieku, a dzię-
ki zmiennemu znacznikowi zależnemu 
od natężenia ultradźwięków możemy 
go precyzyjnie lokalizować. W przeci-
wieństwie do standardowych detektorów 
ultradźwiękowych tego typu urządzenie 
możemy stosować nawet bez słuchawek, 
a korzystanie z niego nie wymaga żadnego 
szkolenia lub doświadczenia ze strony ope-
ratora. Nie bez znaczenia jest także funkcja 
dokumentacyjna, gdyż od razu możemy 
wykonać fotografi ę z precyzyjnym wska-
zaniem miejsca wycieku na ekranie. 
Dla użytkownika ważne są również kosz-
ty – w tym względzie detekcja wizyjno-
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Technika wykrywania Piana Klasyczny wykrywacz nieszczelności Ultradźwiękowy wykrywacz z kamerą

Szybkość pomiarów Bardzo wolno Szybko Bardzo szybko

Wymagany dostęp do instalacji Bezpośredni, utrudniona aplikacja Bezpośredni Możliwe pomiary z odległości

Wykrywane gazy Dowolne Tylko określone Dowolne

Tło gazowe Nie ma wpływu Nie może pracować w tzw. tle gazowym Nie ma wpływu

Dokumentowanie nieszczelności Brak Brak Zdjęcie z zaznaczeniem miejsca wycieku

Badanie nieszczelności 

instalacji podciśnieniowych
Niemożliwe Niemożliwe Możliwe

Inne zastosowania Brak Brak
Zbiorniki, łożyska, formy próżniowe, 

separatory kondensatu, zawory, energetyka

 Rys. 4. Wskazanie lokalizacji wycieku w oparciu o natężenie ultradźwięków

 Rys. 5. Wykrywanie nieszczelności instalacji sprężonego powietrza z użyciem lokalizatora ultradźwiękowego 

z kamerą Leakshooter LKS1000

-ultradźwiękowa nie ma sobie równych. 
Dodatkowo wycieki jesteśmy w stanie 
wykrywać ze znacznej odległości. Wyciek 
0,1 mm2 przy ciśnieniu 3 barów możemy 
wykryć nawet z odległości 20 m, i to z du-
żą szybkością. Reakcja urządzenia jest bo-
wiem natychmiastowa. Odległość od miej-
sca wycieku ma także duże znaczenie przy 
instalacjach gazów niebezpiecznych, gdzie 
nieszczelność może być groźna dla opera-
tora urządzenia.

Co możemy wykrywać? 
Detektorem ultradźwiękowym możemy 
wykrywać dowolny rodzaj gazu pod ci-
śnieniem w instalacjach, zbiornikach czy 
butlach, np.: sprężone powietrze, azot, ar-
gon, tlen, metan, acetylen, ditlenek węgla, 
hel, mieszanki, freony, czynniki chłodnicze 
itd. Możemy także wykrywać nieszczelno-
ści w instalacjach podciśnieniowych (próż-
niowych), w których również powstają ul-
tradźwięki. 
Metoda ta sprawdza się doskonale przy 
produkcji dużych elementów kompo-
zytowych, jak łopaty śmigieł elektrowni 
wiatrowych czy kadłuby jachtów i łodzi, 
gdzie możemy używać urządzenia jak 
kamery i dzięki niemu błyskawicznie 
zlokalizować usterki form próżniowych. 
Także nieszczelności przewodów wenty-
lacyjnych po stronie nadmuchowej, jak 
i wyciągowej mogą być z powodzeniem 
monitorowane, np. przed oddaniem ukła-
du do eksploatacji. 
Urządzenia ultradźwiękowe znajdują za-
stosowanie także w energetyce przy wy-
krywaniu wyładowań niezupełnych i wyła-
dowań koronowych oraz przy diagnostyce 
elementów mechanicznych, jak separatory 
kondensatu czy łożyska. 

 Tab. 1. Tabela porównawcza technik wykrywania nieszczelności

 Rys. 3. Wykrywanie nieszczelności instalacji argonu z użyciem lokalizatora ultradźwiękowego z kamerą 

Leakshooter LKS1000


