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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Základní princip činnosti VOS 

 Precizování rušivých jevů známých z optických komunikačních systémů  
      
 
 Vyhodnocování vlastností světla, které dosud neměly význam v optických  
      komunikacích nebo jen limitované  
 
 Jsou vyhodnocovány účinky světla ve vlákně na materiály ležící mimo světlovod 
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Vláknově optické senzory – Vlastnosti 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Materiál senzoru a jeho charakteristiky 

Očekávané vlastnosti a použití 

 Křemenné sklo 

 Plasty a kovy 

 Rozměry 

 Hmotnost 

 Nejmenší poloměr zakřivení 

 Chemická odolnost 

 Teplotní odolnost 

 

 

 

 

 Elektrická izolace 

 

 Pevnost v tahu 

 

 Útlum signálu 

Základ senzoru a přenosových cest 

Ochranný plášť, převodníky, konektory 

Vnější průměr 0,1 – 1 mm 

Cca 20 mg.m-1 

5 mm 

Velmi dobrá 

-30o  - 200oC pro PCS vlákno 

-15o  - 150oC pro celoplastové vlákno 

-50o  - 200oC pro celoskleněné vlákno 

Nad 200oC kovové stínění 

600o  - 1200oC holé křemenné vlákno 

Není potřebné uzemnění 

Potenciálový spád do 600 kV.m-1 

Optické vlákno má větší pevnost než  

ocelové stejného průměru 

Závisí na typu vlákna, minimum stejné  

jako v optických komunikacích 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií 

Využití adiabatické  
expanze 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Monitorování úniků tepla a médií 

Současná bezpečnost 30.5.2019  
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 
aplikací 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií 

Lešení 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s.  

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií 

Vedení optického kabelu 
do objektu Vodárna 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (17.1.2019) 

Doba úniku: 

- ÚNIK 1 – 10:13 – 10:30 (doba úniku plynu 16 min 5 s) – Odfuková sonda 8. 

- ÚNIK 2 – 10:35 – 10:50 (doba úniku plynu 15 min 48 s) – Odfuková sonda 7. 

- ÚNIK 3 – 10:55 – 11:11 (doba úniku plynu 15 min 29 s) – Odfuková sonda 6. 

Log z měření: 

- Během měření byla zastavena dodávka vysokopecního plynu (odstávka).   
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (17.1.2019) 

Zobrazení dat po otevření 1. odfukové sondy (8) Zobrazení dat po otevření 2. odfukové sondy (7) 

Zobrazení dat po otevření 3. odfukové sondy (6) 
Srovnání jednotlivých úniku v maximu poklesu teploty (cca 
polovina doby od otevření ventilu po jeho zavření) 

Úniky plynu ze všech odfukových sond jsou bezproblémově 
detekovatelné. Teplotní rozdíly úniku VP se pohybují až po úroveň 7 °C.  
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (7.2.2019) 

Doba úniku: 

- ÚNIK 1 – 7:59 – 8:15 (doba úniku plynu 15 min 47 s) – Odfuková sonda 8. 

- ÚNIK 2 – 8:21 – 8:35 (doba úniku plynu 14 min 52 s) – Odfuková sonda 7. 

- ÚNIK 3 – 8:40 – 8:55 (doba úniku plynu 14 min 49 s) – Odfuková sonda 6. 

Log z měření: 

- ÚNIK 1 byl prováděn za průtoku média 20 000 cm3/min. 

- ÚNIK 2 a ÚNIK 3 byl prováděn za průtoku média 50 000 cm3/min. 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (7.2.2019) 

Zobrazení dat po otevření 1. odfukové sondy (8) Zobrazení dat po otevření 2. odfukové sondy (7) 

Zobrazení dat po otevření 3. odfukové sondy (6) 

Srovnání jednotlivých úniku v maximu poklesu teploty (cca 
polovina doby od otevření ventilu po jeho zavření) 

Všechny 3 úniky byl detekovatelné s teplotním rozdílem 
okolo 4,5 °C. 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (2.4.2019) 

Doba úniku: 

- ÚNIK 1 – 10:37 – 10:44 (doba úniku plynu 7 min 2 s) – Odfuková sonda 8. 

- ÚNIK 2 – 10:45 – 10:52 (doba úniku plynu 7 min 9 s) – Odfuková sonda 7. 

- ÚNIK 3 – 10:53 – 11:00 (doba úniku plynu 7 min 7 s) – Odfuková sonda 6. 

Log z měření: 

- Měření zkráceno na 7 min z důvodu měření druhým přístrojem DTS.  

- Průtok média 30 000 cm3/min.  

- Mezi úniky jsou pauzy zkráceny na 1 min.  
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Měření (2.4.2019) 

Zobrazení dat po otevření 1. odfukové sondy (8) Zobrazení dat po otevření 2. odfukové sondy (7) 

Zobrazení dat po otevření 3. odfukové sondy (6) 
Srovnání jednotlivých úniku v maximu poklesu teploty (cca 
polovina doby od otevření ventilu po jeho zavření) 

Měření probíhalo za dodávky VP při stabilním průtok 30 tis. cm3/min. 
Úniky jsou bez problému detekovatelné s teplotním rozdílem 4,5 °C.  
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií Akustický záznam úniku – unikátní způsob 
monitorování – vláknově optický interferometr 
jako mikrofon 

Zvuk úniku plynu 
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Vláknově optické senzory –  

Příklad průmyslové aplikace TŽ a.s. 

Současná bezpečnost 30.5.2019  

Monitorování úniků tepla a médií 

Shrnutí 

- Adiabatická expanze ochlazující místo úniku je vhodným detekčním mechanismem 
- Distribuované měření optickým vláknem specifikuje velikost úniku a místo úniku s 

přesností do 1 m 
- Okolní teplota nemá vliv na určení místa úniku 
- Řešení je použitelné pro kladné i záporné teploty okolí 
- Jednou vyhodnocovací jednotkou DTS lze obsloužit 8-16 úseků vláken (potrubí) 
- Po celé délce potrubí (vlákna) není žádné elektrické vedení, jedná se o principiální 

nevýbušné řešení 
- Vláknový mikrofon je schopen monitorovat kratší úseky potrubí 

 
- Nutno vyřešit technologii fixace optických vláken na monitorované potrubí 
- Nutno vyřešit způsob ochrany vláken 
- Nutno vyřešit napojení na dispečerský systém TŽ a.s. 
- Nutno dokončit výzkum a vývoj vláknového interferometrického mikrofonu 
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Děkuji za pozornost 

Současná bezpečnost 30.5.2019  


