Multi Checker MK-730
Một máy 3 công dụng
phát hiện rò rỉ gas, bất thường ổ (vòng) bi và phóng điện Corona

MK-560 Series
Ứng dụng siêu âm được nghiên cứu và phát triển
thêm nữa, với máy kiểm tra đa dụng MK-730 được
đưa ra thị trường năm 2015. Ngoài chức năng như
dòng MK-720 (phóng điện cục bộ do sự suy giảm
chất cách điện trong điều kiện đường dây nóng nguy
hiểm không tiếp cận được) có thêm 2 chức năng: có
thể phát hiện ổ (vòng) bi hư hỏng từ xa, và phát hiện
rò rỉ khí (gas) ở đường ống trên cao.
Hình 1 là ngoại hình máy kiểm tra đa dụng Multi
Checker MK-730 có các thông số trong Bảng 1.

Hình 1

Ngoại hình máy Multi Checker MK-730

1. Phát hiện rò rỉ gas từ các ống dẫn từ xa
Trong thời đại Công nghiệp 4.0, việc tối ưu hóa các
quy trình, tăng cường an toàn vận hành và nâng cao
hiệu quả sử dụng năng lượng ngày càng trở nên quan
trọng hơn. Các nhà máy sản xuất sử dụng các loại
gas khác nhau, chẳng hạn như khí nén và khí nitơ,
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có các ống dẫn gas rất dài và phức tạp, sau một thời 2. Phát hiện bất thường của ổ (vòng) bi
gian dài sử dụng, các ống dẫn gas xuống cấp và gây Sóng siêu âm được tạo ra do sự va chạm, ma sát giữa
ra sự rò rỉ liên tục làm thất thoát năng lượng đáng kể. các kim loại vòng trong vòng ngoài của ổ bi, MKĐể vận hành hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, điều 730 phát hiện sóng siêu âm này để khám phá bất
quan trọng là làm thế nào để phát hiện sớm rò rỉ gas thường của ổ bi.
từ các ống dẫn gas cũng như từ các thiết bị khác, xác
định vị trí rò rỉ để sửa chữa kịp thời. Phương pháp
của MK-730 là phát hiện sóng siêu âm phát sinh khi
có rò rỉ gas, có ưu điểm đo từ xa không cần tiếp xúc
trực tiếp và lưu lại kết quả định lượng sóng siêu âm
nhận được, nên được sử dụng như một máy phát hiện
rò rỉ gas trong các nhà máy.
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Hình 2

Kiểm tra ổ (vòng) bi

Một mẫu hiển thị màn hình LCD

Phát hiện rò rỉ gas các ống dẫn gas ở những nơi

cao khó tiếp cận

Hình 6

Dạng sóng (phần trên bên trái) và phổ (phần

dưới bên trái) khi vòng bi hư hỏng. Dạng sóng (phần trên
bên phải) và phổ (phần dưới bên phải) trong điều kiện
Hình 3
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Một mẫu hiển thị màn hình LCD

bình thường

3. Phát hiện phóng điện cục bộ
Xin xem Technical Report TR-C03 “Phát hiện vị trí
phóng điện Corona thời gian thực ở trạng thái đường
dây nóng - Corona Discharge Checker MK-720
Series -”./.

3

