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Monitorování úniků tepla a médií 

Využití adiabatické  
expanze 
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Monitorování úniků tepla a médií 
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Monitorování úniků tepla a médií 
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Monitorování úniků tepla a médií – vlastnosti DTS 

  Odolnost vůči elektromagnetickému záření. 

  V případě použití speciálních typů kabelů je možno používat i v agresivním 

prostředí. 

  Možnost odečítání několika tisíců naměřených hodnot najednou. 

  Jednoduchá instalace a téměř bezúdržbový provoz. 

  Možnost dlouhodobého monitorování (až 30 let). 

  Bezpečné použití v hořlavých a výbušných prostředích. 

  Okamžitá lokalizace změn měřených fyzikálních veličin, poruch a událostí. 

Alternativa k DTS     -  DSTS, DAS 
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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).   

Ventil 1. – o.s. 8. – průměr otvoru 6 mm. 

Ventil 2. – o.s. 7. – průměr otvoru 8 mm. 

Ventil 3. – o.s. 6. – průměr otvoru 10 mm. 
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Monitorování úniků tepla a médií – slepý test 25.6.2019 

Doba úniku: 

Čistý čas úniku byl dle oficiálního záznamu 1:37 hod. Bylo provedeno celkem 9 

náhodných úniku VP za nepřítomnosti pracovníků VŠB. Počátek, doba trvání a 

přestávky jednotlivých úniků byly nahodile měněny a předem nebyly známy.   

Log z měření: 

- Měření bylo spuštěno cca v 11:00 pro zaznamenání dostatečně dlouhého 

časového okna reprezentujícího běžný provoz na potrubí VP. 

- 12:03 – 12:33 průtok média VP - 10 000 m3/hod.  

- 12:33 – 13:41 průtok média VP - 30 000 m3/hod.  
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Monitorování úniků tepla a médií – slepý test 25.6.2019 
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Monitorování úniků tepla a médií – slepý test 25.6.2019, akustická odezva 
      vláknově optický interferometr 
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Monitorování úniků tepla a médií – shrnutí 

Důsledky: 

- Byla prokázána schopnost monitorování úniků za všech povětrnostních podmínek. 

- Byla prokázána schopnost specifikovat místo a čas úniků při slepém testu, kdy byly měněny pozice a 

čas nahodilým a pro monitorující tým neznámým způsobem se 100% úspěšností. 

- Jedná se o řešení, které bude patentově chráněno. 

- Řešení je vhodné pro řadu aplikací (energetika, chemický průmysl, doprava médií,…). 

- Pro monitorování bylo použito konvenční (levné) telekomunikační optické vlákno/kabel. 

- Monitorovací systém je absolutně bezpečný, v optickém vlákně je výkon několika mW optického 

výkonu, při přerušení vlákna nemůže nastat iniciace unikajícího plynu ani nemůže dojít k ohrožení 

zraku okolních osob světlem unikajícím z optického vlákna/kabelu. 

- S aplikovanou technologií lze dosáhnout monitorovací délky až 8 km podle uložení optického vlákna na 

potrubí. 

- Jedná se o plně dielektrické měření s vyloučením vodivých částí, kdy místo vyhodnocení je vzdáleno od 

místa monitorování od několika desítek metrů do jednotek kilometrů. 
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Monitorování úniků tepla a médií – shrnutí 

Důsledky: 

- Doplnění monitorovacího DTS (Distributed temperature system) o optický přepínač lze zvětšit 

monitorovací délku na N x 8 km, kdy N může být 2, 4 nebo 16 s jednou vyhodnocovací jednotkou. 

- Nejnovější DTS systémy dovolují dosažení monitorovací délky až 30 km bez použití optického 

přepínače. 

- Monitorování je vhodné pro nízko-, středo- a vysokotlaké potrubí. 

- Monitorování je vhodné pro plyny, které chemicky nereagují se vzduchem (typickým vyloučeným 

plynem je metan, který se vzduchem tvoří třaskavou směs). Toto omezení je dáno typem plynu, nikoli 

vlastní měřicí metodou. 

- Je výhodné, aby monitorované potrubí bylo kovové, vzhledem ke snadnému přenosu tepla (chladu). 

- Po instalaci optického vlákna/kabelu nevyžaduje systém údržbu. 

- Optické vlákno/kabel lze překrýt ochranným nátěrem na potrubí, dojde pouze k velmi malému 

zhoršení rychlosti odezvy monitorujícího systému. 

- Pro instalaci optického vlákna/ kabelu na potrubí jsou potřeba cca 3 pracovníci s odpovídajícím 

vybavením (práce ve výškách). 
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Monitorování úniků tepla a médií – shrnutí 

Důsledky: 

- Celý systém lze umístit na dispečerském pracovišti, pro tuto aplikaci je nutno jej vybavit vhodným 

obslužným sw, nutno vyvinout podle zamýšlené aplikace. 

- Pro zvýšení odolnosti optického vlákna proti vnějším vlivům, je potřebné vyvinout vhodnou konstrukci 

monitorovacího kabelu s technologii montáže na potrubí. 

- DTS lze doplnit v kritických místech o vláknově optické mikrofony, které umožní poslech vnitřního 

stavu dopravovaného plynu, vzniklé akustické spektrum je nositelem informace o tloušťce a stavu 

potrubí v místě měření. Pro tyto mikrofony je nutno provést rozsáhlejší výzkum a vývoj, jedná se o 

unikátní patentovatelné řešení nejen v podmínkách ČR. 

- Tyto mikrofony jsou rovněž postaveny na konvenčních prvcích známých z optických komunikací (malé 

rozměry, relativně nízká ceny, zachovává se úplná elektrická izolace). 
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Děkuji za pozornost 


