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Ultrad wi kowa
detekcja wycieków
Ka dy zak ad stosuj cy spr one powietrze, pró ni  czy gazy 
techniczne ma nieszczelno ci na instalacji. Mog  one negatywnie 
wp ywa  na jako  wyrobu w procesie czy obni enie ci nienia na 
odbiornikach, jednocze nie generuj c wymierne straty finansowe. 
Instrumenty Ultraprobe daj  mo liwo  wykrywania wycieków 
oraz okre lania ich przybli onej wielko ci i kosztów rocznych.

Podstawy teoretyczne detekcji 
wycieków 
Ultrad wi ki jako zjawisko fizyczne s  wywo-
ywane przez dwa ród a – tarcie i turbulen-

cj . W przypadku detekcji wycieków obsza-
rem, na którym skupia si  pomiar, s  ultra-
d wi ki powietrzne wynikaj ce z turbulencji 
powsta ej w wyniku ró nicy ci nie  pomi dzy 
zewn trzn  a wewn trzn  cz ci  instalacji 
w punkcie nieszczelno ci. Im wi ksze ci nie-
nie wycieku, tym wi kszy jest wyciek, a co za 
tym idzie – wy szy poziom ha asu ultrad wi -
kowego. Osobnym przypadkiem s  nieszczel-
no ci w instalacjach pró ni. Ich detekcja jest 
trudniejsza, poniewa  turbulencja znajduje 
si  wewn trz instalacji.

Zakres ultrad wi ków, które mo emy us ysze  
dzi ki Ultraprobe, znajduje si  w przedziale 
mi dzy 20 kHz a 100 kHz. Jest on przetworzo-
ny do zakresu s yszalnego i podany do prze-
mys owych s uchawek, dzi ki czemu mo emy 
odci  si  od s yszalnego zakresu, skupiaj c 
si  tylko na interesuj cych nas d wi kach.

Detekcja wycieków 
– pomiar, kalkulacja wielko ci 
i kosztów rocznych
Pomiar wycieków polega na lokalizacji wycie-
ku – pod aniem za „g o nymi” punktami na 
instalacji. Najcz stszymi elementami generu-
j cymi wycieki s  wszelkiego rodzaju przy -
cza, z czki czy niew a ciwie izolowane po -
czenia gwintowe. W przypadku spr onego 
powietrza równie  jest to drobna pneuma-
tyka, z czki wtykowe czy w e montowa-
ne przy pomocy opasek. W momencie odna-
lezienia miejsca wycieku mierzymy war-
to  decybeli i zapisujemy ci nienie wycieku. 
Kolejnym krokiem po zmierzeniu i oznacze-
niu wszystkich mo liwych punktów wycieków 
jest dokonanie kalkulacji kosztów. Do tego 
potrzebny b dzie arkusz kalkulacyjny Excel 
(tabela poni ej), generowany przez program 
Ultratrend DMS b d  aplikacj  mobiln  UE 
Systems Leak Survey.

W przypadku kalkulacji kosztów wycie-
ków spr onego powietrza umieszczamy 

decybele, ci nienie, a tak e stawk  za kilo-
watogodzin  i liczb  godzin pracy zak adu 
w roku oraz zdj cie miejsca wycieku zrobio-
ne aparatem w telefonie. Arkusz automa-
tycznie obliczy wielko  wycieku w litrach na 
minut  oraz jego roczny koszt. Gdy zbierze-
my dane ze wszystkich odnalezionych wycie-
ków, b dziemy mogli okre li  przybli ony 
potencja  oszcz dno ci na wyciekach spr o-
nego powietrza. Arkusz kalkulacyjny zawie-
ra równie  przelicznik traconej energii elek-
trycznej na rzecz wycieków oraz wynikaj cy 
z tego ekwiwalent emisji gazów cieplarnia-
nych. Wielko  oraz roczny koszt mo e by  
te  wyliczony dla takich gazów, jak argon, hel, 
wodór i azot. Taki arkusz mo na otrzyma  
mailem bezpo rednio ze smartfona (Android 
i IPhone) bez konieczno ci zgrywania danych 
do komputera!
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