บ ันทึกการใชง้ าน

เหตุผลทีก
่ ารตรวจจ ับก๊าซ SF6
� ค ัญในระบบ
เป็นเรือ
่ งสำ
สาธารณู ปโภค
อุปกรณ์ของสถานีย่อย ได้แก่ เบรกเกอร์วงจรและตัวแปลง ที่จะสลับและ
แปลงแรงดันและกระไฟฟ้าแรงสูง การสลับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงในระดับดังกล่าว
ย่อมมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการเกิดประกายไฟ จึงท�ำให้สถานีย่อย
ต่างใช้ก๊าซ SF6 เพื่อเป็นฉนวนในอุปกรณ์นี้ จริงอยู่ที่ก๊าซเรือนกระจกนี้เป็น
ทางเลือกในการใช้เป็นฉนวนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอากาศหรือน�้ำมัน
เนื่องด้วยคุณสมบัติด้านไอออไนเซชั่นในฐานะก๊าซดับเพลิง อย่างไรก็ตาม
ในฐานะที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบสูง การตรวจสอบให้แน่ใจว่า
จะมีการตรวจจับและจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการรั่วไหลนั้นจึงเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง

รูปที่ 1 ผู้ตรวจสอบใช้เครื่องตรวจจับก๊าซ Fluke Ti450 SF6 เพื่อตรวจสอบ
จุดเชื่อมต่อที่ลงสลัก

ระบบสาธารณูปโภคจะต้องมีการ
จัดเตรียมกระบวนการใช้ก๊าซ SF6
เพื่อติดตามปริมาณก๊าซที่ระบบ
สาธารณูปโภคใช้และปริมาณของ
ก๊าซที่รั่วไหลเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่อง
นี้คือ การมีกล้องอินฟราเรดที่มีเครื่อง
ตรวจจับก๊าซ SF6 ไว้ส�ำหรับตรวจหา
การรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้ในรอบ
การบ�ำรุงรักษาประจ�ำวัน ซึ่งนี่คือส่วน
ที่เครื่องตรวจจับก๊าซ Fluke Ti450
SF6 อันทนทานจะสามารถเข้ามา
ช่วยเหลือได้ เนื่องจากเครื่องมือนี้
เป็นโซลูชันกล้องอินฟราเรดที่มี
ราคาถูกกว่า การใช้ Fluke Ti450
SF6 ท�ำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
สาธารณูปโภคสามารถท�ำการ
ตรวจสอบทางความร้อนเพื่อตรวจจับ
การรั่วไหลในปริมาณต่างๆ ลดการ
หยุดท�ำงาน และก�ำหนดเวลาการ
ซ่อมที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมหรือ
ลงสลักส่วนที่เชื่อมต่อ (ซีลและหน้า
แปลน) ของบุชชิง

� ค ัญของการตรวจจ ับ
ความสำ
ก๊าซ SF6
ก๊าซ SF6 นั้นถูกใช้เพื่อเป็นฉนวน
ให้กับอุปกรณ์ของสถานีย่อยกลางแจ้ง
ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 35,000 โวลต์
(และมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง) ในระบบ
สาธารณูปโภคเช่น เบรกเกอร์วงจร
สวิทช์สายส่ง และอุปกรณ์หรือสวิทช์
ระบบจ่ายไฟใต้ดิน หากอากาศหรือ
ความชื้นสามารถเล็ดรอดเข้าไปใน
อุปกรณ์ได้ ผลที่ตามมาก็คือความ
ล้มเหลวที่รุนแรงเช่น ประกายไฟ

ก๊าซ SF6 จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่เลวร้ายดังกล่าวได้
แต่ตัวก๊าซเองนั้นก็มีข้อเสียบาง
ประการ และต้องจัดเก็บไว้ภายใน
ตัวเครื่องของอุปกรณ์ แต่ละประเทศ
นั้นก็จะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไป
ในสหรัฐอเมริกา ส�ำนักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อม (EPA) ก�ำหนดให้ระบบ
สาธารณูปโภคต้องมีกระบวนการ
รองรับไว้เพื่อท�ำการตรวจสอบการ
รั่วไหลของก๊าซ SF6 เป็นประจ�ำ Fluke
ขอแนะน�ำให้คุณค้นคว้าและท�ำความ
คุ้นเคยกับกฎระเบียบของประเทศของ
คุณและของท้องถิ่นก่อน
ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำส�ำหรับระบบ
สาธารณูปโภคคือ จ�ำเป็นต้องมี
กระบวนการเพื่อท�ำการตรวจสอบ
การใช้งานและการรั่วไหลของก๊าซ
SF6 แต่แคลิฟอร์เนียนั้นเป็นเพียง
รัฐเดียวที่ก�ำหนดให้ระบบ
สาธารณูปโภคจ�ำเป็นต้องบันทึก
อัตราการใช้งานและการรั่วไหลของ
SF6 เป็นประจ�ำทุกปี และต้องมีความ
โปร่งใสโดยท�ำการรายงานและเก็บ
บันทึกอย่างละเอียด หากการรั่วไหล
ของก๊าซสูงมากกว่า 1% ของปริมาณ
ก๊าซทั้งหมดที่ใช้ในบริษัท EPA จะ
สามารถเรียกค่าปรับจากบริษัท
ดังกล่าวได้ EPA สามารถท�ำการ
สุ่มตรวจระบบสาธารณูปโภคได้
ซึ่งทางองค์กรของรัฐบาลจะตรวจสอบ
สถานที่เพื่อพิจารณาว่ามีกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ SF6 และ
กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ตามกฎระเบียบด้านการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกหรือไม่

เคล็ดล ับ 8 ข้อในการถ่ายภาพก๊าซ
• หลีกเลี่ยงวันที่ฝนตก/มีลมแรง เนื่องจากก๊าซจะ
กระจายตัวเร็วเกินไปภายใต้สภาพอากาศเหล่านี้
เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการรั่วไหลที่รุนแรง
• ก๊าซจะต้องมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากพื้นหลังของคุณ
เพื่อให้สามารถเห็นได้ ดังนั้นคุณจึงต้องมีความ
เปรียบต่างทางความร้อน เช่น
– ท้องฟ้าที่มีอุณหภูมิต�่ำหรือกล่องควบคุมที่มี
ความร้อน
– สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนเป็นปัจจัย
ในเรื่องนี้ ดังนั้นให้วางแผนรับมือไว้ด้วย
• ใช้ขาตั้งเพื่อให้กล้องอยู่นิ่งในระหว่างการตรวจสอบ
• วางกล้องให้ห่างจากเป้าหมาย 10-12 ฟุต
• จัดต�ำแหน่งกล้องของคุณให้ต�่ำกว่าจุดที่มีการรั่วไหล
แล้วเงยกล้องขึ้น โดยใช้ท้องฟ้าที่มีอุณหภูมิต�่ำให้เป็น
ประโยชน์หากคุณสามารถท�ำได้ เนื่องจากก๊าซนั้น
รั่วไหลเป็นกลุ่ม ไม่ใช่เส้นตรง
• ใจเย็น และรอให้ก๊าซปรากฏ
• ต�ำแหน่งที่รั่วไหลทั่วไป ได้แก่ หน้าแปลน ด้านบน
หรือฐานของบุชชิง
• เมื่อคุณพบการรั่วไหลแล้ว ให้น�ำกล้องออกจากขาตั้ง
เพื่อขยับเข้าไปใกล้ หรือย้ายไปยังมุมที่ดีกว่าเพื่อให้
ได้ภาพที่ดีกว่า

รูปที่ 2 ภาพความร้อนที่มีภาพการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซซ้อนทับภาพของแสงที่มองเห็นได้
ของเบรกเกอร์วงจร

Fluke Ti450 SF6 ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรอบการ
ตรวจสอบในทุกๆ วันด้วยการรวมอินฟราเรดและการ
ตรวจจับก๊าซไว้ในเครื่องมือราคาคุ้มค่าเพียงเครื่องเดียว
กล้องอินฟราเรดนี้ผสมผสาน Fluke Ti450 ที่เป็นกล้อง
ถ่ายภาพความร้อน เข้ากับฟอร์มแฟคเตอร์ด้ามจับแบบ
ปืนพก และคุณสมบัติการตรวจจับก๊าซ SF6 ซึ่งช่วยให้
ผู้ตรวจสอบสามารถหาการรั่วไหลของก๊าซได้โดยไม่ต้อง
หยุดการท�ำงานของอุปกรณ์ และยังสามารถติดตาม
ตรวจสอบอุปกรณ์ได้จากระยะที่ปลอดภัยได้ Ti450 SF6
มาพร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถสลับไปมา
ระหว่างโหมดการถ่ายภาพความร้อนมาตรฐานและการ
ถ่ายภาพก๊าซได้อย่างราบรื่น
ผู้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคที่ไม่มีกล้องถ่ายภาพ
ความร้อนพร้อมความสามารถในการตรวจจับ SF6 อาจ
ท�ำการหาต�ำแหน่งที่ก๊าซรั่วไหลอย่างแม่นย�ำได้ยาก
น่าเสียดายที่โซลูชันที่ใช้กันทั่วไปก็คือ การปิดการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ แล้วเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมข้อต่อหรือ
จุดทั้งหมดที่อาจมีการรั่วไหลเกิดขึ้นเพื่อท�ำให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์จะมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎระเบียบของ
รัฐบาล แต่ Ti450 SF6 จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซ่อม
อุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจไม่จ�ำเป็นได้ กล้องจะช่วย
ให้คุณสามารถตรวจจับการรั่วไหลได้อย่างมั่นใจ และยัง
ช่วยให้หาที่มาของการรั่วไหลได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่า
วิธีการแบบอื่น

วิธก
ี ารทีร่ ะบบสาธารณู ปโภคหาการรว่ ั ไหล
ระเบียบการในปัจจุบันส�ำหรับการตรวจจับการรั่วไหลเป็นวิธี
การที่ค่อนข้างจะยุ่งยาก ขั้นแรก จะต้องมีการใช้มาตรวัด
แรงดันเพื่อหาว่ามีก๊าซเสียไปหรือไม่ หากพบว่ามี SF6
เสียไป ถังก๊าซที่ใช้เติม SF6 ก็จะถูกชั่งน�้ำหนักก่อนและ
หลังเพื่อพิจารณาว่ามีการเสียหรือรั่วไหลไปมากน้อย
2 Fluke Corporation

เหตุผลที่การตรวจจับก๊าซ SF6 เป็นเรื่องส�ำคัญในระบบสาธารณูปโภค

เพียงใด การตรวจสอบและการเติมก๊าซตามช่วงเวลาจะ
ช่วยให้ทีมระบบสาธารณูปโภคทราบถึงอัตราการรั่วไหล
ของก๊าซได้ จากนั้นฝ่ายระบบสาธารณูปโภคจะใช้แผนการ
ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราการรั่วไหลของก๊าซ ก่อนที่
จะท�ำการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ทีมระบบสาธารณูปโภค
จะต้องระบุหาต�ำแหน่งที่ก๊าซรั่วไหลก่อน หากการรั่วไหล
นั้นมีปริมาณเล็กน้อย ทีมระบบสาธารณูปโภคมักจะ
เติมก๊าซจนกว่าจะถึงการตรวจสอบครั้งถัดไป แต่ถ้าหาก
การรั่วไหลนั้นมีปริมาณมาก ทีมระบบสาธารณูปโภคก็จะ
ต้องด�ำเนินการภายในทันที การรั่วไหลนั้นอาจเป็นสาเหตุ
ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�ำนวนมากได้ และอาจต้องมีการ
ซ่อมครั้งใหญ่ที่อาจไม่จ�ำเป็น วิธีการแรกในการตรวจจับ
การรั่วไหลของก๊าซก็คือ การใช้กล้องถ่ายภาพก๊าซแบบ
ออปติคอล ทีมสาธารณูปโภคสามารถซื้อหรือเช่ากล้อง
เหล่านี้ได้ วิธีการนี้อาจท�ำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้ เนื่องจากจะท�ำให้ทีมต้องซื้อกล้องถ่ายก๊าซแบบ
ออปติคอลทันทีเป็นราคา 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เช่ากล้องในราคา 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์
วิธีการที่สองคือ การจ้างที่ปรึกษาด้านเทอร์โมกราฟีจาก
บริษัทอื่นที่มีค่าจ้างราคาแพงเพื่อท�ำตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย
และความล�ำบากของตัวเลือกเหล่านี้มักจะส่งผลให้ทีม
ระบบสาธารณูปโภคเลือกที่จะท�ำการตรวจสอบแบบรายปี
หรือสองปีครั้งแทน แถมยังท�ำให้มีค่าใช้จ่ายในการ
บ�ำรุงรักษาและการเติมก๊าซ SF6 ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
อีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือ การใช้สนิฟเฟอร์
ทีมมักจะต้องปิดการท�ำงานของอุปกรณ์ที่อาจมีปัญหา
จากนั้นใช้ก๊าซสนิฟเฟอร์แบบมือถือหรือแบบติดตั้ง
(เครื่องตรวจจับก๊าซเชื้อเพลิง) เพื่อยืนยันว่ามีการรั่วไหล
การใช้สนิฟเฟอร์เพียงอย่างเดียวยังไม่ช่วยให้ทีมสามารถ
หาจุดที่มีการรั่วไหลได้อย่างแม่นย�ำ และในบางกรณีนั้น
พนักงานอาจต้องเลื่อนการทดสอบออกไปจนกว่าจะถึง
เวลาบ�ำรุงรักษาที่ก�ำหนดไว้ตามปกติ

การด�ำเนินการที่จริงจังมากน้อยเพียงใด ตามที่ได้กล่าวไว้
ก่อนหน้า Ti450 SF6 จะตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซที่
ผู้ตรวจสอบตัดสินว่ามีความส�ำคัญมากกว่าได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือช่วยให้ผู้ตรวจสอบพบปัญหาได้อย่างแม่นย�ำ
และรวดเร็วกว่า โดยท�ำการหาบริเวณที่มีความเสี่ยงและ
ต�ำแหน่งที่มีการรั่วไหลได้โดยไม่ต้องปิดการท�ำงานของ
อุปกรณ์ นอกจากนี้เครื่องมือยังมีราคาย่อมเยาว์พอที่จะ
เป็นเจ้าของได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถท�ำการตรวจสอบด้าน
อินฟราเรดและตรวจสอบก๊าซได้ทุกที่ทุกเวลาคุณต้องการ
โดยไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเสียค่าเช่าหรือค่าจ้างผู้รับเหมา
ที่แพง
พูดโดยสรุปได้ว่า การใช้ Fluke Ti450 SF6 จะช่วยให้
คุณสามารถตรวจจับก๊าซและท�ำการซ่อมได้ล่วงหน้าและ
ง่ายกว่า โดยมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ช่วยให้คุณสามารถก�ำหนดเวลาการบ�ำรุงรักษาได้ใน
เวลาที่สะดวกโดยไม่ต้องมีการหยุดท�ำงาน
• ลดความเสียหายของอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการรั่วไหลเหล่านี้ที่อาจมีได้
• ตรวจสอบหาการรั่วไหลของก๊าซได้จากระยะที่ปลอดภัย
ในขณะที่อุปกรณ์ก�ำลังท�ำงานอยู่
• หาการรั่วไหลในอุปกรณ์ที่อยู่เหนือศีรษะหรือท�ำงานอยู่
• ช่วยให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านการรายงานของ
รัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่ไม่จ�ำเป็น
เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้สามประการส�ำหรับทีม
บ�ำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การลดการปล่อย
SF6 การลดค่าใช้จ่าย และการลดการพึ่งพาผู้รับเหมา
ข้างนอก ด้วยเครื่องตรวจจับก๊าซ Fluke Ti450 SF6
ทีมของคุณจะสามารถลดเวลาที่ต้องรอในระหว่าง
กระบวนการการตรวจจับ และหาพบการรั่วไหลที่อาจ
เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้น

การตรวจสอบก๊าซอย่างละเอียดจะเป็นงานที่ใช้เวลาและ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหลายๆ ด้าน สภาพ
อากาศที่มีลมแรงสามารถพัดก๊าซไปอย่างรวดเร็ว และ
ท�ำให้ไม่สามารถถ่ายภาพแหล่งที่มาของการรั่วไหลได้
ผู้ตรวจที่มีไหวพริบจะตรวจสอบจุดเชื่อมที่อาจมีบน
อุปกรณ์ได้ จุดเชื่อมเหล่านี้สามารถเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา เกิดสนิม หรือไม่ได้ถูกเชื่อมอย่างถูกต้องใน
ระหว่างกระบวนการการติดตั้งได้ ในทางทฤษฎีนั้น
เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ถูกน�ำไปใช้ในไซต์งาน อุปกรณ์ก็
จะต้องพบกับฝนและสภาพอากาศอื่นๆ ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ
และภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น ปกติแล้ว สนิมจะเป็นสัญญาณ
ที่บ่งบอกว่าอุปกรณ์มีความชื้นซึมเข้าไป จึงท�ำให้การ
ตรวจสอบหาจุดที่แสดงสัญญาณของการกร่อนนั้นเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญ บริเวณที่มีการกร่อนทุกบริเวณอาจมีช่องโหว่
เกิดขึ้นและท�ำให้มีการรั่วไหลตามมาได้
การตรวจหาก๊าซ SF6 ที่สถานีระบบสาธารณูปโภคเป็น
งานที่ใช้เวลานานเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่จะด�ำเนินการจะต้องมี
ความละเอียดอ่อน ความสามารถทางเทคนิค และความ
อดทน ระดับการรั่วไหลของก๊าซคือตัวตัดสินว่าจะต้องมี
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