
HASAR MEYDANA GELMEDEN 
ÖNLEYİN
Elektrik kullanım yükünün en fazla ve arıza 
olasılığının en yüksek olduğu Kasım ile Mart 
ayları arasında, PUD 3 mühendisleri gecenin 
geç saatlerinde 5-6 saatlerini bir FLIR termal 
görüntüleme kamerasıyla elektrik hatlarını, 
bağlantılarını ve cihazlarını denetlemek için 
harcıyor. "Önce trafo merkezleriyle başlıyor ve 
sonra 3 fazlı dağıtım hatlarına geçiyoruz" diyor 
Jorgensen. Termal kamera, arızalar meydana 
gelmeden önce önleyebilmeleri için elektrik 
sistemlerindeki sıcak noktaları belirlemelerine 
yardımcı oluyor. 

"Yoldan aşağı doğru aracımızı sürerken birimiz 
termal kamerayla camdan nokta denetimi için 
tarama yapıyor. Bir sorun fark edersek, araçtan 
iniyor ve ayrıntılı analiz gerçekleştiriyoruz" 
diyor Jorgensen. PUD 3, 2001 yılından beri 
denetimler için termal kameralar kullanıyor. 
"Termal görüntülemeyi kullanmadan önce 
önleyici bakım yapmamız mümkün değildi. 
Cihaz arızalanırdı ve araçtan inip onarırdık," 

diyor Jorgensen. Ama şimdi FLIR termal 
kamerayla araçtan inmeden sorunları 
arayarak zamandan tasarruf ediyor ve bir 
kesintiye neden olmadan önce sorunları tespit 
edebiliyorlar. 

Mason County sakinleri soğuk bir kış gecesinde evlerinde ısıtıcıları çalışır, televizyonları açık, 
yemeklerini pişirir ve birçok çamaşırı yıkar durumdayken, Mason Public Utility District 3'ten 
(PUD) Chris Jorgensen dışarıda elektrik hatlarını ve cihazlarını kontrol ediyor. PUD 3, ABD'nin 
Washington eyaletinde 34.000'den fazla kişiye elektrik ve toptan telekomünikasyon hizmetleri 
sunuyor. Sorunları erkenden tespit etmezlerse, binlerce müşteri elektrikten yoksun kalabilir.

Washington PUD, Konutlarda Elektrik Kesintilerini 
Önlemek için Termal Görüntülemeye Güveniyor

UYGULAMA NOTU

ELEKTRİK DENETİMLERİ

FLIR T-Serisi termal görüntüleme kameraları, arada 
mesafe varken dahi elektriksel sıcak noktaları doğru 
şekilde ölçmek için gerekli olan çözünürlük ve sıcaklık 
aralığını sağlıyor.

PUD 3’ün 
Mountain View 
Trafo Merkezindeki 
C fazı devresindeki 
bir regülatörün 
üst buşingi 
arızalanıyordu. 
Zamanında onarım 
yapılmadığında, 
bu bağlantı arızası 
40.000 ABD doları 
hasara ve yaklaşık 
3.000 müşteriye 
hizmet kesintisine 
neden olurdu.



PUD 3'ün kızılötesi denetim programı elektrik 
sistemlerinin emniyetli ve güvenilir olmasına 
yardımcı oluyor. Ayrıca mesai saatlerinde bakım 
gerçekleştirilebilmesi kamu hizmeti şirketlerinin 
binlerce dolar tasarruf etmesini sağlıyor. Termal 
Kamera ile denetimin bu avantajları olmasaydı, 
gece ya da hafta sonu meydana gelebilecek 
büyük kesintiler, PUD 3 personeli için daha 
masraflı ve daha fazla mesai gerektirecek 
durumlara sebep olabilirdi. 

Kullandıkları termal kamera, şalterler ve trafo 
merkezleridenki sorunlara ek olarak sorunlu 
veya arızalı bağlantıları bulmalarına da 
yardımcı oluyor. Teknoloji yapı kalitesini kontrol 
etmelerinde bile işe yarıyor. 

"Yaptığım kızılötesi denetim avcılık gibi; her hattı 
ve her cihazdaki potansiyel sorunları arayarak 
tarıyoruz," diyor Jorgensen. "Arızalanması 
yakın olan bir cihazı bulduğumuzda ve kesintiye 
neden olmadan önce onardığımızda çok mutlu 
oluyorum."

ONARIMLARI ÖNCELİKLENDİRİN 
VE PLANLAYIN
PUD 3 ayrıca en fazla stres altındaki yerleri 
görmek ve sonrasında yükün en yüksek olduğu 
yeri bulmak üzere araştırmalarına başlamak 
amacıyla yüklerini SCADA yazılımıyla izliyor. 
Zamanın yüzde altmışında onarılması gereken 
hatları ya da cihazları tespit ediyorlar. 
Termal kameraya erişimlerinin olması PUD 
3'ün onarımlarını önceliklendirmesine ve 
planlamasına yardımcı oluyor. Sıcak noktayı ve 
sorunun ciddiyetini görebilmeleri mühendislerin 
"bu, bu gece arızalanmaz, belki yarın" şeklinde 
belirlemelerde bulunmalarını sağlıyor. 

Sıcak noktaların erken şekilde tespit 
edilmesinin avantajları arasında normal çalışan 
cihazların ömrünün uzaması; geniş çaplı 
kesintilere neden olabilecek cihaz arızalarının 
önlenmesi; ve hasarlı cihazın değiştirilmesinin 
aksine bakımının yapılmasıyla maliyetlerin 
düşürülmesi sayılabilir.  

"Termal görüntüleme gerçekten çıplak gözle 
göremeyeceğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor," 
diyor Jorgensen. "Bu sorunları arıza öncesi 
onarmamıza olanak tanıyor ve kamu hizmetine 
büyük fayda sağlıyor."

Termal görüntüleme kameraları veya bu uygulama 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi 
ziyaret edin: 

www.flir.eu/t-series
Görüntüdeki resimler, gösterilen kameranın  
gerçek çözünürlüğünü temsil etmeyebilir.  
Resimler sadece açıklayıcı olması için kullanılmıştır.
Orijinal oluşturma tarihi: Ağustos 2017
17-2420-INS_TUR

Üç fazlı transformatör görüntüsünde transformatörlerden 
birinde sorunlu bir ikincil buşing görünüyor. Bu tespit 
edilmeseydi, sonucu üretim tesisine saat başına binlerce 
dolar olan, maliyetli bir kesintiye neden olabilirdi. 

Termal görüntüleme PUD 3'ün, yaklaşık 2.000 müşteri 
için uzun bir kesintiye neden olmadan önce 115.000 V'lik 
elektrik hattındaki bu arızalanmakta olan kör uçlu kovanı 
tespit etmesine yardımcı oldu.

PUD 3’ün Union River Trafo Merkezinde yaklaşık 1.000 
müşteriyi etkileyebilecek bir kesintiyi önlemek üzere 
onarılması gereken, besleyici yapısı üzerindeki yer 
altı elektrik hattı ile hava hattı arasındaki bağlantıda 
arızalanmakta olan sıcak bir bağlantı ucu.

Mühendisler bu şebekeden kumanda edilen 
şalterde dört sıcak nokta tespit etti. Fazların ikisinde 
arızalanmakta olan sıcak bağlantı uçları ve bağlantı telleri 
varken üç şalterden ikisi arızalanmaktaydı. Bu yapıdaki bir 
arıza yaklaşık 1.500 müşteriyi etkileyebilirdi.

PUD 3’ün Pioneer Trafo Merkezindeki bu şebekeden 
kumanda edilen şalterin orta fazı arızalanmaktaydı. 
Onarılmasaydı şalter yanarak yaklaşık 1.600 müşterinin 
elektriğinin kesilmesine neden olur ve bunu çalıştırması 
gereken hat görevlisi için güvenlik tehlikesi oluştururdu.

Orta faz sıcak bağlantı ucunun arızalanması muhtemel 
görünüyor. Bu sıcak hat kelepçesi ya da çemberi iki 
devreyi birbirine bağlıyor. Hat kelepçesindeki sorunlu 
bağlantı ana hatta ısınmaya neden oluyor. Arızalanması 
durumunda 2.250 müşteri hizmetten yoksun kalabilirdi.


