
PREVENCE VÝPADKŮ JEŠTĚ NEŽ K 
NIM DOJDE
Od listopadu do března, kdy je elektrické 
zatížení nejvyšší a pravděpodobnost poruch 
největší, technici organizace PUD 3 tráví 5 až 
6 hodin pozdě večer kontrolou elektrických 
vedení, přípojek a souvisejících zařízení 
pomocí termografické kamery FLIR. „Začínáme 
v našich rozvodnách a potom pokračujeme 
kontrolou třífázového rozvodného vedení,“ 
říká pan Jorgensen. Termografická kamera 
jim pomáhá odhalovat přehřátá místa v 
elektrickém systému, aby mohli zabránit 
poruchám, ještě než se vyskytnou. 

„Jezdíme po ulici a jeden z nás z okénka auta 
skenuje elektrické vedení pomocí termografické 
kamery. Když zpozorujeme něco podezřelého, 
vystoupíme a provedeme kompletní analýzu 
místa,“ uvádí pan Jorgensen. Organizace PUD 
3 používá termografické kamery při kontrolách 
už od roku 2001. „Když jsme ještě neměli 
termografickou kameru, neexistoval způsob, 
jak provádět preventivní údržbu. Na zařízení 

došlo k poruše a my jsme vyjeli ven a problém 
opravili.“ Ale s termografickou kamerou FLIR 
lze ušetřit spoustu času, neboť problémy 
hledají přímo z vozidla a potenciální poruchy 
odhalují dříve, než dojde k výpadku. 

Zatímco obyvatelé okresu Mason County pobývají za chladného počasí ve svých domovech se 
zapnutým vytápěním, sledují televizi, připravují jídlo a perou hromady prádla, Chris Jorgensen 
z technických služeb okresu Mason (organizace PUD 3) se pohybuje venku a kontroluje 
zařízení a dráty elektrického vedení. Technické služby PUD 3 zajišťují dodávky elektřiny a 
telekomunikačních služeb pro více než 34 000 lidí v americkém státě Washington. Když se jim 
nepodaří problémy odhalit včas, tisíce zákazníků zůstanou bez proudu.

Technické služby státu Washington spoléhají 
na termografické zobrazování při zajišťování 
energetických dodávek svým obyvatelům

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

KONTROLA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Termografické kamery FLIR T-Series nabízejí vysoké 
rozlišení a dosah potřebné k přesnému měření přehřátých 
míst v elektrických systémech, a to i z větší vzdálenosti.

Porucha 
průchodky na 
vrcholu regulátoru 
v okruhu fáze C 
na rozvodně PUD 
3 v Mountain 
View. Bez včasné 
opravy by porucha 
tohoto připojení 
způsobila škody 
ve výši 40 000 
USD a zastavení 
dodávek elektřiny 
pro přibližně 3 000 
zákazníků.



Termografická kontrola pomáhá organizaci PUD 
3 udržovat elektrické soustavy v bezpečném 
a spolehlivém stavu a šetří této veřejné 
společnosti tisíce dolarů díky provádění 
údržby v průběhu běžné pracovní doby. Druhou 
alternativou je rozsáhlý výpadek – takový, 
k jakému dochází v noci nebo o víkendu – 
výsledkem kterého je dražší přesčasová práce 
pro zaměstnance organizace PUD 3. 

Jejich termografická kamera jim pomáhá 
hledat problémy s poškozeným vedením, 
vadnými konstrukcemi v rozvodnách a vadným 
připojením. Tato technologie je využitelná 
dokonce při kontrolách kvality konstrukce. 

„Moje práce s termografickou kamerou je 
jako lovení; skenujeme každou část vedení a 
každičký kousek zařízení a hledáme potenciální 
problémy v soustavě,“ říká pan Jorgensen. 
„Je velkou satisfakcí, když se nám podaří najít 
bezprostředně hrozící závadu na zařízení a 
opravit ji dříve, než by došlo k výpadku.“

PŘEDNOSTNÍ A PLÁNOVANÉ 
OPRAVY
Pracovníci organizace PUD 3 také monitorují 
zatížení pomocí softwaru SCADA, aby 
identifikovali nejvíce namáhaná místa, a 
mohli tak začít s průzkumem tam, kde je 
zatížení nejvyšší. Šedesát procent času hledají 
vedení nebo zařízení, která potřebují opravit. 
Termografická kamera jim pomáhá stanovit 
priority a naplánovat pořadí oprav. Díky 
možnosti zobrazení přehřátých míst a závažnosti 
problému se technici mohou rozhodnout, že 
„dnes večer to ještě vydrží, k závadě může dojít 
nejspíš později“. 

Brzké odhalení přehřátých míst umožňuje 
prodloužit životnost jinak dobře fungujícího 
zařízení, zamezuje poruchám zařízení, které 
by mohly způsobit rozsáhlé výpadky, a snižuje 
náklady na údržbu, neboť není nutné měnit celé 
poškozené zařízení.  

„Termografické měření nám umožňuje vidět 
věci, které nejsou postřehnutelné pouhým 
okem,“ dodává pan Jorgensen. „Můžeme tak 
opravit problémy ještě před tím, než dojde 
k poruše, což je nesmírně přínosné pro naši 
organizaci.“

Více informací o termografických kamerách nebo o 
jejich možnostech použití naleznete na stránce: 

www.flir.eu/t-series
Zobrazené snímky nemusí odpovídat skutečnému rozlišení  
kamery na obrázku.  
Snímky slouží pouze k ilustračním účelům.
Datum vytvoření: srpen 2017
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Tento snímek třífázového transformátoru u místní pily na 
cedrové dřevo znázorňuje vadnou sekundární průchodku 
na jednom z transformátorů. Pokud by tento problém 
nebyl včas odhalen, důsledkem by byla nákladná 
odstávka pily, jejíž náklady by se vyšplhaly do tisíců 
dolarů za hodinu kvůli ztrátě produktivity. 

Termografická kamera pomohla organizaci PUD 3 
lokalizovat toto vadné koncové zařízení na elektrickém 
vedení s kapacitou 115 000 V dříve, než by jeho porucha 
způsobila zdlouhavý výpadek pro téměř 2 000 zákazníků.

Vadná přehřátá odbočka na připojení mezi nadzemním 
a podzemním elektrickým vedením na stoupačce 
rozvodny PUD 3 v Union River, která vyžadovala rychlou 
opravu, aby se předešlo výpadku dodávek u přibližně 
1 000 zákazníků.

Technici objevili čtyři přehřátá místa na tomto skupinově 
ovládaném přepínači. Dvě z fází měly vadné přehřáté 
odbočky a propojky a dva ze tří přepínačů byly vadné. 
Porucha této sestavy by měla dopad na téměř 1 500 
zákazníků.

Prostřední fáze tohoto skupinově ovládaného přepínače 
na rozvodně PUD 3 v Pioneer je vadná. Pokud by se 
přepínač neopravil, shořel by a přibližně 1 600 zákazníků 
by bylo bez energie. Navíc by hrozilo nebezpečí i 
pracovníkovi, který má na starost jeho ovládání.

Přehřátá odbočka na prostřední fázi značí bezprostředně 
hrozící poruchu. Tato přehřátá objímka spojuje dva 
okruhy k sobě. Špatné připojení na objímce vedení 
způsobuje zahřívání primárního vedení. Případná porucha 
by odřízla 2 250 zákazníků od dodávek proudu.


