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O společnosti

ČEPRO, a.s.

650 strategických nádrží

1,8 mil. m3 kapacita

síť 1134 km produktovodů



Oddělení technické podpory

KTS a LT skladovacích nádrží

Podzemní válcové nádrže délka 10 m, průměr 3 m Podzemní válcové nádrže délka 26 m, průměr 5 m

Podzemní válcové stojaté nádrže průměr 

12-30 m, výška 6-18 m

Podzemní krabicové nádrže délka 55 m, šířka 30 m, 

výška 9 m

Nadzemní krabicové nádrže o obsahu 3 m3 Podzemní krabicové nádrže délka 9 m, 

šířka 9 m, výška 4 m

Nadzemní stojaté válcové nádrže průměr 

30 m, výška 16 m

Nadzemní stojaté válcové nádrže průměr 

7,5 m, výška 10 m

Podzemní válcové nádrže délka 55 m, průměr 10 m



KTS skladovacích nádrží



Cíl prezentace

Infračervená termografie TT

s lokalizací uhlovodíků

Detekce UZ

Plošné skenování korozních úbytků 

ET/SLOFEC

Vzájemné předání zkušeností z praxe, diskuse s kolegy z oboru, 

abstrahování se od teorie metod a propagace přístrojů.



Infračervená termografie
TT dle EN ISO 9712

Termovizní kamera FLIR GFx320
naladěná na detekci uhlovodíků a teplotní 

emisivity

Ex provedení (3G, zóna 2)

• Benzene

• Ethanol

• Ethylbenzene

• Heptane

• Hexane

• Isoprene

• Methanol

• MEK

• MIBK

• Octane

• Pentane

• 1-Pentene

• Toluene

• Xylene

• Butane

• Ethane

• Methane

• Propane

• Ethylene

• Propylene



FLIR GFx320
praxe

LOKALIZACE UHLOVODÍKŮ

Přetlakový ventil nádrže (líh)

Vypouštění BA potrubí

Výfukové plyny vývěvy CAS

Vstupní komín nádrže (líh) – detekce úniku

Vstupní komín nádrže (VRU BA) – detekce 

úniku

TEPLOTNÍ EMISIVITA

Výška hladiny v nádrži, médium v potrubí

Vada na potrubí (prasklina, důlková koroze)

Nádrž uvnitř (vliv prostředí, typ kamery)



SONOTEC
Systém detekce UZ

SONAPHONE Smart, SONAPHONE T, 

SONOSPHERE



SONOTEC
praxe

DETEKCE UZ GENEROVANÉHO qn

Lokalizace netěsnosti výstelky DOPA nádrže

Lokalizace netěsnosti ventilu VRU potrubí

Detekce úniku armatury (šoupě)

DETEKCE UZ VYSÍLAČE

Prasklina svaru nádrže (plášť x střecha)



SLOFEC

Systém plošného skenování korozních úbytků



SLOFEC
praxe

Detekce korozních úbytků ocelových na „odvrácené“ straně

Průchozí díra po opískování

Průchozí díra po obroušení



Verifikace vad nalezených ET skenerem a jejich oprava

Ověření vady nalezené skenerem pomocí UT Zavaření záplaty a nový nátěr celého dna 

Skenování povrchu dna pomocí ET skeneru Operátor spojený radiokomunikací s druhým operátorem

Princip



Závěr

DISKUSE ?

DĚKUJI ZA POZORNOST !


