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Tại sao phát hiện khí SF6 lại quan
trọng trong ngành điện lực

Thiết bị trạm biến thế bao gồm nhiều máy cắt và máy biến áp, đóng ngắt, chuyển đổi
điện áp cao và dòng diện cao thế. Việc đóng ngắt điện áp cao như vậy tạo ra rủi ro liên
quan an toàn và cung cấp điện dưới dạng phóng điện hồ quang. Khí SF6 được sử dụng
cho mục đích cách điện trong các thiết bị này. Khí nhà kính này thực sự là biện pháp hiệu
quả hơn các chất cách điện khác chẳng hạn như không khí và dầu, do các đặc tính ion
hóa của nó như là khí tôi. Tuy nhiên, vì nó là khí nhà kính có tác dụng mạnh, điều quan
trọng là phải bảo đảm trong trường hợp xảy ra rò rỉ, khí được phát hiện và xử lý thích hợp.

Hình 1. Giám sát viên sử dụng Máy dò khí Fluke Ti450 SF6 để kiểm tra các
kết nối được bắt bu-lông.

Sử dụng khí SF6 đòi hỏi các công ty
điện lực phải có một quy trình theo
dõi lượng khí mà các phương tiện
sử dụng và lượng khí bị rò rỉ vào
không khí. Lựa chọn tốt nhất để
giải quyết vấn đề này là có camera
hồng ngoại đáng tin cậy với tính
năng phát hiện khí SF6 để phát hiện
rò rỉ có thể xảy ra trong các lần bảo
trì hàng ngày. Máy dò khí Fluke
Ti450 SF6 ra đời như một giải pháp
camera hồng ngoại với chi phí hợp
lý hơn. Sử dụng Fluke Ti450 SF6,
các kỹ sư, kỹ thuật viên ngành điện
có thể thực hiện kiểm tra chụp
nhiệt để phát hiện sự rò rỉ khác
nhau, giảm thời gian ngắt điện và
chủ động lên lịch sửa chữa thích
hợp cho các kết nối bằng bu-lông
hoặc mối hàn kín (đệm kín hoặc
mặt bích) của sứ xuyên.

Tầm quan trọng của việc
phát hiện rò rỉ khí SF6
Khí SF6 được sử dụng để cách điện
cho thiết bị trạm biến áp ngoài
trời có cường độ cao hơn 35.000
vôn (với dòng điện cao tương ứng)
trong các hệ thống điện chẳng hạn
như máy cắt, máy cắt truyền tải, tủ
phân phối ngầm hoặc thiết bị phân
phối ngầm. Nếu không khí hoặc
hơi ẩm lọt vào trong thiết bị, thiệt
hại nghiêm trọng như nổ, phóng
điện hồ quang có thể xảy ra sau đó.
Khí SF6 giúp ngăn chặn những tai
họa như vậy, nhưng chính khí này
cũng có một số khuyết điểm và

cần được giữ kín trong vỏ thiết bị.
Mỗi quốc gia sẽ có bộ quy định
riêng. Ở Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ
Môi trường (EPA) yêu cầu các công
ty điện lực phải có một quy trình
giám sát thường xuyên rò rỉ khí
SF6. Fluke khuyến nghị nên nghiên
cứu và làm quen với các quy định
tại quốc gia và địa phương của bạn.
Các yêu cầu tối thiểu cho các công
ty điện lực là phải có một quy trình
giám sát việc sử dụng và rò rỉ khí
SF6. California là tiểu bang duy
nhất yêu cầu điện lực phải lưu hồ
sơ việc sử dụng và mức rò rỉ khí
SF6 trên cơ sở hàng năm, đạt được
tính minh bạch thông qua việc báo
cáo và lưu giữ hồ sơ toàn diện. Nếu
khí rò rỉ hơn 1% trên tổng lượng
khí được sử dụng trong toàn công
ty, EPA có thể phạt tiền công ty.
EPA có thể kiểm tra ngẫu nhiên các
công ty điện lực. Trong đợt kiểm
tra như vậy, tổ chức chính phủ sẽ
kiểm tra đơn vị để xác định xem có
sẵn quy trình giám sát SF6 và quy
trình này có đủ hiệu quả không,
phù hợp với việc giảm phát thải khí
nhà kính.
Máy Fluke Ti450 SF6 định nghĩa
lại thiết bị cho các đợt kiểm tra
hàng ngày, kết hợp công nghệ hồng
ngoại và phát hiện khí ga vào một
dụng cụ hiệu quả về giá trị. Camera
hồng ngoại này kết hợp Fluke
Ti450, máy chụp ảnh nhiệt hiệu
suất cao có thiết kế cầm tay chắc
chắn, đáng tin cậy với tính năng

Hình 2: Ảnh nhiệt với phát hiện khí ga chồng lên ảnh ánh sáng thật của máy cắt.

8 mẹo chụp ảnh khí ga
• Tránh những ngày mưa/có gió–dưới những điều
kiện này, khí ga tiêu tán quá nhanh trừ khi có rò rỉ
phạm vi lớn
• Khí ga cần ở nhiệt độ khác với nhiệt độ nền để bạn
có thể nhìn thấy–bạn cần khác biệt về nhiệt:
– Bầu trời lạnh hoặc hộp điều khiển nóng
– Độ phát xạ là một yếu tố–đảm bảo bạn có lên kế
hoạch cho yếu tố này
• Sử dụng tripod để ổn định camera trong khi kiểm
tra
• Đặt camera cách mục tiêu tầm 10-12 feet
• Đặt camera của bạn thấp hơn chỗ rò rỉ và hướng
camera lên – tận dụng nền trời lạnh khi bạn có
thể, vì khí ga rò rỉ dưới dạng cụm chứ không phải
đường thẳng
• Hãy kiên nhẫn–chờ khí ga xuất hiện
• Các vị trí rò rỉ phổ biến là mặt bích, đỉnh và đáy sứ
xuyên, đường ống
• Khi bạn tìm thấy chỗ rò rỉ, hãy tháo camera khỏi
đế ba chân và đến gần hoặc di chuyển camera đến
góc tốt hơn để có ảnh tốt hơn
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phát hiện khí SF6. Dụng cụ cho phép giám sát viên
định vị rò rỉ khí mà không cần ngắt điện thiết bị, đồng
thời giám sát thiết bị điện lực từ khoảng cách xa. Ti450
SF6 tự hào có giao diện trực quan, dễ dàng chuyển đổi
giữa các chế độ ảnh nhiệt tiêu chuẩn và ảnh dò khí.
Giám sát viên các hệ thống điện thiếu camera ảnh
nhiệt với khả năng phát hiện SF6 có thể gặp khó khăn
trong việc xác định chính xác vị trí rò rỉ. Không may
thay giải pháp thông thường là ngắt điện và thay thế
hoặc sửa chữa tất cả khớp nối hoặc các điểm nơi rò
rỉ có thể xảy ra chỉ để an toàn và tuân thủ đầy đủ
quy định của chính phủ. Ti450 SF6 giúp bạn tránh
sửa chữa thiết bị tốn kém và có thể không cần thiết.
Camera cung cấp phát hiện rò rỉ khí chính xác và có
thể giúp định vị nguồn rò rỉ hiệu quả hơn các phương
pháp khác.

Cách các công ty điện lực định vị rò rỉ khí
Quy trình phát hiện rò rỉ hiện tại khá khó khăn. Đồng
hồ đo áp suất được sử dụng để cho biết liệu có khí ga
thất thoát hay không. Với khí SF6 bị rò đã biết, hộp khí
được dùng để nạp khí SF6 được cân trước và sau để xác
định bao nhiêu khí ga bị mất/rò rỉ. Kiểm tra định kỳ
và nạp khí cho công ty điện biết mức độ rò rỉ khí. Tùy
vào mức độ rò rỉ khí ga mà điện lực sẽ áp dụng các
chiến lược khác nhau để giải quyết rò rỉ. Trước khi tiến
hành bất kỳ hành động khắc phục nào, bạn cần phải
xác định vị trí của điểm rò rỉ khí. Nếu lượng khí rò
rỉ quá nhỏ, đội phụ trách điện lực có xu hướng nạp ở
lần kiểm tra tiếp theo. Nếu lượng khí rò rỉ lớn hơn thì
phải khắc phục ngay lập tức. Những sự cố rò rỉ này có
thể tốn kém, có thể phải thực hiện sửa chữa toàn diện
không cần thiết. Một phương pháp là phát hiện rò rỉ
khí bằng cách sử dụng các camera chụp ảnh khí quang
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học. Bạn có thể mua hoặc thuê dụng cụ này. Điều này
có thể đẩy chi phí lên nhanh, dẫn đến việc mua một
camera khí quang học với giá lên đến $85K USD hoặc
thuê một camera với giá $4.000 USD mỗi tuần. Một
phương pháp khác là thuê một dịch vụ chụp ảnh nhiệt
& dò khí bên thứ ba đắt tiền để thực hiện kiểm tra.
Chi phí và sự bất tiện của những giải pháp này thường
dẫn đến việc kiểm tra hàng năm hoặc hai lần một năm,
ngoài ra còn tăng chi phí lên hoạt động bảo trì và nạp
khí SF6.
Một kỹ thuật khác là sử dụng máy dò khí (loại cảm
biến trực tiếp). Đội ngũ làm việc thường phải ngắt
điện thiết bị, sau đó sử dụng máy dò khí cố định hoặc
cầm tay để xác định xem có rò rỉ không. Chỉ trông cậy
vào máy dò vẫn không thể giúp xác định điểm rò rỉ
chính xác và trong một số trường hợp người dùng phải
hoãn thử nghiệm cho đến lần bảo trì theo kế hoạch
thông thường.
Tất cả hoạt động kiểm tra khí toàn diện đều mất thời
gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường. Môi
trường nhiều gió có thể thổi khí đi nhanh chóng và
khiến việc lấy được nguồn rò rỉ là bất khả thi. Giám sát
viên có kinh nghiệm sẽ kiểm tra mọi mối hàn tiềm ẩn
trên thiết bị. Những điểm này có thể hỏng, gỉ sét theo
thời gian hoặc không được hàn đúng cách trong quy
trình lắp đặt. Theo lý thuyết, khi thiết bị này hoạt động
trong điều kiện thực tế, nó có thể chịu mưa và các yếu
tố thời tiết khác tùy vào khí hậu và địa lý của nơi thiết
bị được lắp đặt. Thông thường, gỉ sét cho biết có hơi
ẩm lọt vào trong thiết bị. Điều quan trọng là phải kiểm
tra mọi khu vực có dấu hiệu ăn mòn. Bất kỳ khu vực bị
mòn nào đều là vị trí xâm nhập tiềm ẩn và có nguy cơ
rò rỉ tiếp theo.

Tóm lại, sử dụng Fluke Ti450 SF6 giúp phát hiện và
khắc phục rò rỉ khí ga dễ dàng:
• Cho phép lên lịch bảo trì vào lúc thuận tiện mà
không cần ngắt điện ngoài kế hoạch
• Giảm hư hỏng thiết bị tiềm ẩn và chi phí liên quan
đến những sự cố rò rỉ này
• Kiểm tra rò rỉ khí ga từ khoảng cách an toàn trong
khi thiết bị đang chạy
• Định vị rò rỉ trong thiết bị ở trên cao hoặc trên mặt
đất
• Trợ giúp ở nơi có quy định báo cáo chính phủ nhằm
tránh tiền phạt quá mức
Ba mục tiêu có thể đạt được của đội bảo trì các hệ
thống điện là giảm rò khí SF6, chi phí và sự phụ thuộc
vào nhà thầu bên ngoài. Với Máy dò khí Fluke Ti450
SF6 , đội của bạn sẽ có thể rút ngắn việc chờ đợi trong
quy trình phát hiện và tìm thấy nhiều điểm rò rỉ tiềm
cẩn hơn trước khi chúng gây ra hư hỏng nghiêm trọng.

Dò tìm khí SF6 trong các đơn vị điện lực giống như
việc dành cả ngày để 'câu cá bằng ruồi' trên dòng suối
nhỏ. Cả hai hoạt động đều đỏi hỏi sự khéo léo, kỹ
thuật và sự kiên nhẫn. Như đã nói ở trên, mức độ rò rỉ
khí xác định độ nghiêm trọng của hành động bắt buộc
thực hiện. Ti450 SF6 dễ dàng phát hiện rò rỉ khí ga
mà giám sát viên xem là quan trọng hơn. Thiết bị giúp
giám sát viên xác định các vấn để dễ dàng hơn, định vị
khu vực rò rỉ và vị trí rò rỉ mà không cần ngắt thiết bị.
Dụng cụ có giá phải chăng để sở hữu, vì thế bạn có thể
thực hiện kiểm tra hồng ngoại và rò khí SF6 bất cứ khi
nào và bất cứ ở đâu bạn muốn mà không cần trả phí
thuê cao hay thuê nhà thầu đắt tiền.
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