
Marek SMATANA Žilina, 15.6.2021 

Môžu byť drony efektívnym nástrojom pre 

monitoring integrity plynovodov? 
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Slovensko 1:2 Poľsko 
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Ako sa dá využiť UAV  

v plynárenstve? 
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Identifikácia možností využitia UAV 

 Identifikácia vhodného partnera pre oblasť leteckej inšpekcie (UAV)  

 spolupráca so spoločnosťou UAVONIC, spoločný projekt testovania dronov 

pre účely SPPD od r. 2018. 

 UAVONIC je líder v poskytovaní industriálnych UAV služieb na Slovensku, 

pobočky v Českej republike a v UK 

– geodetické služby (DTM/DTS) 

– termografické inšpekcie 

 12 profesionálnych licencovaných pilotov, povolenie na letecké práce 

 10 registrovaných UAV, softvéroví špecialisti a vývojové laboratórium  

 

 



5 

Identifikácia možností využitia UAV 

A. KONTROLA PORUŠENIA ochranného a bezpečnostného pásma 

plynovodu 

B. DETEKCIA ÚNIKOV metánu pomocou UAV a laserového 

metánového detektoru 

 

 Výber oblastí pre pilotné testovanie UAV leteckej inšpekcie: 
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Test 1 – mapovanie BP/OP plynovodu 
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Test 1 – mapovanie BP/OP plynovodu 
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Test 1 – mapovanie BP/OP plynovodu 

 snímkovanie lokality s určením plochy a polohy objektov 

 klasifikácia objektov v ochrannom a bezpečnostnom pásme 

 automatický výpočet plochy objektov, možnosť vyfiltrovania počtu a celkovej 

plochy objektov v ochrannom a bezpečnostnom pásme 

 vyhodnotené ako REALIZOVATEĽNÉ, otázna efektivita výkonu vzhľadom 

na rozsah a početnosť porušení a frekvenciu zberu 
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Test 2 – detekcia metánu 
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UAV 
 

DJI M600 

Detektor 
 

CROWCON Laser Methane mini – G 

Pracuje na princípe TDLAS 

(tunable diode laser absorption spectroscopy) 

Test 2 – detekcia metánu 
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Parametre 
 

Model zariadenia:  CROWCON Laser Methane mini – G 

Typ plynu:  Metán (CH4) 

Jednotky:   ppm-m  

Rozsah:   1 to 50,000 ppm-m 

Presnosť:  10% 

Rýchlosť detekcie: max 0,1s 

Detekčná vzdialenosť: 0,5 – 30m 

Princíp merania (Infračervená spektroskopická absorpcia) 
 

 Laserový lúč je nasmerovaný vertikálne smerom nadol z UAV na povrch zeme a časť lúča 

je naspäť odrazená na detektor 

 Koncentrácia metánu vo vzduchovom stĺpci, ktorou lúč prejde, sa vypočíta pomocou 

softvéru na základe absorpcii časti lúča molekulami metánu a časti lúča spätne vráteného 

do detektoru 

 Merania sú zaznamenané v ppm-m – počet častíc na milión/meter 

Test 2 – detekcia metánu 
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Test 2 – detekcia metánu 

Princíp merania: 
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Test 2 – detekcia metánu 

únik na VTL 

armatúre 
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Počet letov: 18 

Testované výšky letov v m: 

15, 20, 25 

Testované rýchlosti letu UAV v m/s: 

1 – 6 

 

Najvyhovujúcejší zber dát pri: 

Výška 15m 

Rýchlosť 2 m/s 

Frekvencia zberu dát: 10 meraní/s 
 

Test 2 – detekcia metánu 

ZÁVERY: 

 potvrdená lokalizácia a rozsah 

monitorovaných únikov 

 REALIZOVATEĽNÉ, potreba 

ďalšieho testovania 
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Kde vidíme potenciál 

využitia UAV? 



 zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 

– postavenie SPPD ako prevádzkovateľa plynárenskej distribučnej siete s 

povolením vydaným ÚRSO 

– povinnosť vykonávať pravidelnú údržbu na všetkých typoch plynárenských 

zariadení (plynovody, regulačné stanice, stanice KAO a iné) za účelom 

monitoringu bezpečného a spoľahlivého stavu aktíva, vrátane identifikácie závad 

a ich odstránenia,  

– stanovuje rozsah ochranného a bezpečnostného pásma (§79 a §80), 

– definovaná podmienka súhlasu PDS ku činnostiam vykonávaných v ochrannom 

a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení. 

 vyhláška MPSVaR č. 508/2009 

– stanovuje rozsah a cyklus všetkých požadovaných preventívnych a revíznych 

činností (vrátane výkonu úradnej skúšky - §12), 

 technické pravidlá plyn (TPP 702 13)  

– zákonom č. 251 / 2012 o energetike určená povinnosť, aby plynovody určené na 

distribúciu plynu boli v súlade s technickými pravidlami pre plyn (§11, odsek 16, 

písmeno d), 

– pravidlá pre výkon kontroly tesnosti plynovodov distribučnej siete 

 

 

Postavenie SPPD ako PDS  
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VPS 

Ivánka 

DN 500 

VPS 

St. Hrádok 

VPS 

R. Sobota 

DN 300 

DN 200 

DN 200 

D
N

 3
0
0
 

DN 300 

DN 300 

DN 500 

DN 300 

DN 200 

DN 500 

PZ 
Bratislava 

N. Mesto n.V. 

Nitra 

Zvolen 

Žilina 

Košice 

KS 

VPS 

[St. Peter] 

Distribučná sieť SPPD 

celkovo 33 000 km  

plynovodov 

6 300 km VTL PL 

250 km VTL PL v zastavaných 

zónach 



250 km VTL PL  

v zastavaných zónach 

50 km VTL PL v ťažko 

dostupných zónach 

Potenciál využitia UAV 



 SPPD má VÝRAZNE OBMEDZENÚ 

možnosť naplniť požiadavky legislatívy na 

výkon údržby v týchto miestach, 

– výkon kontroly tesnosti (detekcia úniku plynu) 

– výkon revíznych činností (odborná prehliadka, 

odbornú skúška, úradná skúška) 

– preventívna údržba. 

 

 dopad na prevádzkyschopnosť týchto 

plynovodov – pri výkone úradnej skúšky sú 

tieto miesta označené ako NEDOSTATKY, 

ktoré bránia prevádzkyschopnosti celého 

plynovodu 

 SPPD má povinnosť tieto nedostatky 

odstrániť až následne je plynovod schopný 

získať osvedčenie o splnení požiadaviek na 

bezpečnú prevádzku v zmysle vyhlášky 

508/2009.   

 

 

 

 

Potenciál využitia UAV 
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Potenciál využitia UAV 

detekcia  

úniku plynu 
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2. fáza testovania 



Ciele testovania 

 výber 2 lokalít s identifikovaným 

miestom úniku 

 pochopenie difúzie plynu vplyvom 

poveternostných podmienok, 

 vyladenie meracej zostavy 

 overenie vhodnosti rôznych povrchov 

zeme na stabilitu merania  

 stanovenie optimálnej výšky a 

rýchlosti letu 

 overenie vplyvov samotného dronu na 

kvalitu merania 

 schopnosť detekcie spodných 

(prahových) hodnôt 

 kontinuálny zber údajov, presná 

lokalizácia polohy.   
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Difúzia plynu vplyvom vetra 

 prispôsobenie dráhy letu UAV 

vzhľadom na rýchlosť a smer 

letu – vietor do 2 ms → 

symetrické merania okolo osi 

PL 

 určenie hranice rýchlosti vetra 

pre realizovateľnosť merania 
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Meracia zostava 

 TDLAS prístroj od Tokyo Gas Engineering  
(LaserMethane Mini SA3C32A)  
s Bluetooth rozhraním  

 rozhranie Bluetooth – ukladanie  
nameraných dát za pomoci mobilného 
telefónu s operačným systémom  
Android a aplikáciu GasViewer. 

 DJI M600 + 3 osí stabilizátor 
 2x kamera 
 komunikátor na prenos video signálu  



 spoľahlivo lokalizované vybrané úniky na VTL sieti overované krížovým 

porovnávaním s konvenčným detekčným prístrojom SEWERIN  

EX-TEC HS 680 

 poveternostné podmienky sú faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť 

kontroly, pričom hlavným faktorom je VIETOR 

 váha dronu má zásadný vplyv na spoľahlivosť merania, ťažký dron výrazne 

ovplyvňuje oblasť pod sebou 

 povrch terénu má vplyv na meranie, pričom výraznejšie vplýva výška 

vegetácie ako to či je povrch rovný alebo pooraný - z hodnôt intenzity 

odrazu je vidieť, že odraz z poľa na ktorom bolo obilie  je takmer o polovicu 

nižší ako u poľa po žatve 
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Zhrnutie testovania 



 dráhu letu treba prispôsobiť smeru vetra približne kolmo na smer vetra 

 dráha letu by mala prechádzať osou vedenia a pokrývať pás široký min. 

10m (viď obrázok nižšie) 

 výška letu sa pohybuje od 10 do 15m 

 rýchlosť letu by sa mala pohybovať od 2 do 5 m/s 
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Zhrnutie testovania 
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Skúsenosti s pilotnej 

prevádzky 



 pilotný výkon leteckej inšpekcie na 

identifikovaných ťažko dostupných 

zónach VTL siete – konkrétne 103 zón 

v celkovej dĺžke 42 km. 

 preverených 17 potenciálnych únikov 
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Pilotná prevádzka – r. 2020 
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Prezentácia výsledkov na mape 
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Prehľad nameraných hodnôt 
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Prezentácia výsledkov na mape 



 pilotná prevádzka leteckej inšpekcie demonštruje vysoko účinný spôsob 

zapojenie technológie UAV medzi činností monitoringu integrity 

plynárenskej infraštruktúry 

 pre prevádzkovateľa je kľúčové identifikovať efektívny/zmysluplný  

use-case z pohľadu svojich individuálnych potrieb a/alebo podmienok 

fungovania  

 aktualizácia legislatívneho prostredia - TPP 702 13 Kontrola tesnosti 

plynovodov distribučnej siete, interné predpisy SPPD, externá legislatíva 

(nariadenie EK 2019/947, rozhodnutia Dopravného úradu SR). 

 identifikácia ďalších možností využitia UAV napr. pri výkone revíznych. 
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Zhrnutie 



Ďakujem za pozornosť!  

www.spp-distribucia.sk 

uavonic.com/sk   

Ing. Marek Smatana 
Oddelenie stratégie a integrity siete 

 

Email: andrej.hajsel@spp-distribucia.sk    

Ing. Michal Ševera 
 

Email: michal.severa@uavonic.com 


