
ZAPOBIEGANIE AWARIOM PRZED 
ICH WYSTĄPIENIEM
Od listopada do marca, kiedy pobór mocy jest 
najwyższy, a prawdopodobieństwo awarii — 
większe, inżynierowie zakładu PUD 3 spędzają 
wieczorami od 5 do 6 godzin, sprawdzając 
linie zasilające, połączenia i sprzęt za pomocą 
kamery termowizyjnej FLIR. „Zaczynamy od 
naszych podstacji, następnie sprawdzamy 
3-fazowe linie dystrybucyjne”, mówi 
Jorgensen. Kamera termowizyjna pomaga 
zidentyfikować gorące punkty w systemie 
elektrycznym oraz zapobiec awariom przed ich 
wystąpieniem. 

„Jedziemy ulicą i jeden z nas skanuje otoczenie 
przez okno kamerą termowizyjną. Jeśli 
zobaczymy coś podejrzanego, wychodzimy i 
wykonujemy pełną analizę”, mówi Jorgensen. 
Zakład PUD 3 realizuje inspekcje za pomocą 
kamer termowizyjnych od 2001 roku. „Zanim 
przeszliśmy na obrazowanie termiczne 
nie mieliśmy sposobu na konserwację 
zapobiegawczą. Urządzenia psuły się, a 
my je naprawialiśmy”, mówi Jorgensen. 

Dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej 
FLIR możemy zaoszczędzić czas, szukając 
problemów bez wychodzenia z pojazdu i 
wychwytując je zanim spowodują awarię. 

Podczas gdy mieszkańcy hrabstwa Mason spędzają mroźną zimową noc w ciepłym domu, przy 
telewizorze, nad kolacją i z włączoną pralką Chris Jorgensen z zakładu użyteczności publicznej 
Mason Public Utility District (PUD) 3 sprawdza stan linii energetycznych i sprzętu. Zakład 
PUD 3 dostarcza usługi energetyczne i telekomunikacyjne dla ponad 34 000 osób w stanie 
Waszyngton w USA. Przegapienie potencjalnego problemu może oznaczać odcięcie od prądu 
tysięcy osób.

Wykorzystanie termowizji przez zakład 
energetyczny w stanie Waszyngton do 
utrzymania dostaw prądu

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

INSPEKCJE ENERGETYCZNE

Kamery termowizyjne FLIR serii T zapewniają 
rozdzielczość i zasięg wystarczające do dokładnego 
pomiaru gorących punktów w układach 
energetycznycznych nawet z dużej odległości.

Tuleja na górze 
regulatora w 
obwodzie fazy 
C podstacji 
Mountain 
View zakładu 
PUD 3 zbliżała 
się do awarii. 
Uszkodzenie, 
do którego 
doszłoby bez 
naprawy na czas, 
spowodowałoby 
40 000 USD szkód 
i utrudnienia 
dla około 3000 
klientów.



Realizowany w zakładzie PUD 3 program 
inspekcji w podczerwieni pomaga dbać o 
bezpieczeństwo i niezawodność systemu 
elektrycznego oraz pozwala zaoszczędzić 
tysiące dolarów dzięki możliwości prowadzenia 
konserwacji w standardowych godzinach pracy. 
Alternatywą jest poważna awaria — która 
może wystąpić w nocy lub w weekend — i 
praca załogi w droższych nadgodzinach. 

Ich kamera termowizyjna pomogła znaleźć 
problemy przy wyłącznikach, w strukturach 
podstacji oraz słabych lub uszkodzonych 
połączeniach. Technologia ta była nawet 
przydatna do sprawdzania jakości konstrukcji. 

Moja praca w podczerwieni jest jak polowanie: 
skanujemy każdą linię i każde urządzenie, 
szukając potencjalnych problemów w 
systemie”, powiedział Jorgensen. „Wykrycie i 
naprawa problemu zanim dojdzie do awarii daje 
ogromną satysfakcję.”

PRIORYTETYZOWANIE I 
PLANOWANIE NAPRAW
Zakład PUD 3 monitoruje również wielkość 
obciążeń za pomocą oprogramowania SCADA i 
bada miejsca, w których jest ono największe. 
W 60% przypadków pozwala to na znalezienie 
sprzętu lub linii, które wymagają naprawy. 
Dostęp do kamery termowizyjnej pomaga 
zakładowi określać priorytety i planować 
naprawy. Możliwość wyświetlenia gorących 
punktów i poznania intensywności problemu 
pozwala inżynierom na określenie, że „dziś 
jeszcze może nie dojdzie do awarii, ale jutro 
już... kto wie”. 

Korzyści z wczesnego wykrywania gorących 
punktów pozwalają na wydłużenie czasu życia 
sprzętu, zapobieganie awariom, które mogłyby 
doprowadzić do dużych wyłączeń, oraz redukcję 
kosztów przez konserwację, a nie wymianę.  

„Obrazowanie termiczne pozwala nam zobaczyć 
to, czego nie dojrzelibyśmy gołym okiem”, 
powiedział Jorgensen. „Dzięki temu możemy 
rozwiązać problemy przed wystąpieniem 
awarii. Przynosi to nam ogromne korzyści”.

Więcej informacji na temat kamer termowizyjnych 
oraz tego zastosowania można znaleźć pod 
adresem: 

www.flir.eu/t-series
Ilustracje mogą nie odpowiadać rzeczywistej 
rozdzielczości prezentowanej kamery.  
Obrazy mają jedynie charakter ilustracji.
Data utworzenia: sierpień 2017
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Ten obraz trójfazowego sprzęgu transformatorów 
w lokalnym zakładzie przetwórczym przedstawia 
uszkodzone tuleje wtórne na jednym z urządzeń. 
Przegapienie tego oznaczałoby konieczność wyłączenia 
zakładu i tysięcy dolarów strat za każdą godzinę 
utraconej wydajności. 

Obrazowanie termiczne pomogło zakładowi PUD 
3 zlokalizować wskazany wadliwy element na linii 
energetycznej o napięciu 115 kV przed wystąpieniem 
awarii, która spowodowałaby przestój u prawie 2000 
klientów.

Uszkodzony zaczep na połączeniu między linią 
napowietrzną i kablem na w stacji Union River w 
zakładzie PUD 3 musiał być szybko naprawiony. 
Ewentualna awaria dotknęłaby około 1000 klientów.

W tym przełączniku grupowym inżynierowie odkryli 
cztery gorące punkty. W dwóch fazach rozgrzewały się 
zaczepy i zworki, a dwa z trzech przełączników zużywały 
się. Awaria tego elementu dotknęłaby prawie 1500 
klientów.

Faza środkowa tego przełącznika grupowego w 
podstacji Pioneer zakładu PUD 3 zaczynała się już psuć. 
W przypadku braku naprawy przełącznik spaliłby się, 
co odcięło by dopływ prądu do około 1600 klientów 
i stworzyło zagrożenie dla osób, które musiałyby go 
naprawić.

Zaczep fazy środkowej wygląda, jakby miał się niedługo 
zepsuć. Ten zacisk na gorącej linii służy do łączenia 
dwóch obwodów. Słabe połączenie zacisku liniowego 
powoduje przegrzewanie się linii głównej. W razie awarii 
u 2250 klientów doszłoby do przerwy w dostawie prądu.


