INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS

Soluções para extração, produção,
transporte e refino

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS
DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS
A indústria de petróleo e gás enfrenta muitos desafios de manutenção. Os oleodutos e gasodutos podem apresentar falhas–liberando
emissões fugitivas ou vazamentos de líquidos no ambiente. Os motores, bombas e válvulas quebram. É difícil e demorado detectar
vazamentos de petróleo e gás, invisíveis a olho nu, utilizando métodos de inspeção tradicionais, especialmente quando há muitos
componentes a serem inspecionados. Se os problemas não forem descobertos logo, eles podem resultar em prejuízos de milhões de
dólares, financeiros ou com equipamentos, prejudicar o ambiente ou podem colocar em risco a segurança dos trabalhadores.
As câmeras de imagens ópticas de gás (OGI) da FLIR permitem aos inspetores detectar vazamentos mais rapidamente e identificar a
origem imediatamente, possibilitando reparos rápidos, redução das emissões industriais e maior conformidade com os regulamentos. A
FLIR oferece uma gama completa de equipamentos de geração de imagens térmicas, detecção de gás e de teste para o diagnóstico de
possíveis problemas antes que eles tornem-se falhas onerosas. Se todo o potencial da tecnologia de OGI da FLIR for utilizado, a indústria
de petróleo e gás pode criar um ambiente mais seguro e eficiente para os trabalhadores e para os clientes.
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EXTRAÇÃO E
PRODUÇÃO

SOLUÇÕES

Perfuração Offshore
Inspecione plataformas offshore antigas com imagens ópticas de gás
A indústria de petróleo e gás offshore enfrenta desafios únicos. Devido aos
avanços em geologia e técnicas de perfuração, muitas plataformas mais antigas
são forçadas a se estender além de sua vida útil projetada para continuar a
produção. Há também uma necessidade cada vez maior de atender a metas de
redução de emissões de metano e de medir as liberações fugitivas de metano
para que seja estabelecida uma medição de referência em relação à qual futuras
reduções serão avaliadas. As empresas de perfuração offshore podem detectar
e localizar rapidamente vazamentos de gases fugitivos, que podem causar
uma possível paralisação das atividades da plataforma, através de inspeções
regulares com imagens térmicas.

GFx320

QL320

FLIR

T530

FLIR

Requisitos de Conformidade para Gás Natural
Cumpra com os requisitos de conformidade regulatória com
imagens ópticas de gás
Em muitas partes do mundo, a autoridade do governo sobre a indústria de gás
natural requer que as empresas atendam a regulamentos federais ou locais de forma
a reduzir as emissões. Esses regulamentos ditam que as empresas de gás natural
realizem inspeções regulares contra vazamentos. Diversas tecnologias e métodos
estão disponíveis para realizar as verificações de rotina, incluindo analisadores de
vapor tóxico–ou “farejadores”. Mas essas soluções podem exigir bastante mão
de obra, já que, muitas vezes, existem centenas, ou milhares, de componentes a
serem inspecionados em vários locais. As câmeras de OGI da FLIR podem ajudar os
profissionais da indústria de gás natural a realizar as inspeções até nove vezes mais
rápido do que outras tecnologias, identificando com precisão o local do vazamento e
atendendo aos requisitos de conformidade regulatória.

SOLUÇÕES

G300A

FLIR

FLIR

GF320

Para saber mais sobre as soluções da FLIR para a indústria de petróleo e
gás, acesse www.flir.com/oilandgas/extraction-production

SOLUÇÕES

Separadores de Gás Natural
Inspecione níveis de areia e emissões com imagens térmicas
No processo de fraturamento, o gás é separado do óleo e da água, sendo
enviado para um medidor, enquanto o óleo e a água são coletados e
despachados por caminhões. Através deste processo, a areia pode se
acumular no elemento de aquecimento, causando danos ao separador.
Se essa acumulação não for removida logo, ela pode causar uma falha
catastrófica da unidade–o que pode custar quase 100.000 dólares.
As câmeras termográficas oferecem um retorno saudável sobre o
investimento, ajudando os profissionais de manutenção a determinar quais
separadores precisam de limpeza e quais estão operando com eficiência.
Incluir imagens térmicas nas inspeções de rotina também permite às
empresas verificar facilmente os níveis de líquido e a pressão do tanque,
detectar vazamentos do separador, solucionar anomalias para restabelecer
a conformidade, evitar danos ao ambiente e evitar riscos de segurança a
equipamentos ou pessoas.

GFx320

FLIR

E8-XT

FLIR

Segurança Upstream e Midstream

SOLUÇÕES

Mantenha a segurança do perímetro de locais próximos e mais
distantes para cobrir toda a extensão dos gasodutos
Muitas empresas de petróleo e gás gerenciam vários quilômetros de
oleodutos e gasodutos para suas operações e possuem uma grande
quantidade de terrenos. Pode ser um desafio gerenciar e proteger de forma
eficaz todos esses oleodutos e gasodutos. Utilizando uma solução de
segurança térmica da FLIR, as empresas podem receber avisos antecipados
sobre problemas no fluxo de gás que passa pelos gasodutos, proteção
do perímetro, e podem definir o perímetro para mais longe da cerca de
proteção. Análises exclusivas permitem às empresas expandir a proteção
do perímetro sem grandes investimentos em cercas de proteção ou
equipamentos adicionais.

FC-Series

FLIR

Saros™ DH-390

Domo FLIR
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TRANSMISSÃO E
TRANSPORTE

SOLUÇÕES

Compressores de Gás Natural
Localização de vazamentos de gás com imagens ópticas de gás ou
inspeções┘ visuais com boroscópio
Os compressores podem falhar devido a gaxetas de vedação ineficientes,
problemas em componentes internos e desgaste ou stress térmico intenso dos
componentes, o que resulta em tempo de inatividade ou vazamentos de gás.
Inspecionar um compressor externamente pode ser demorado e exigir bastante
mão de obra, enquanto inspeções internas de componentes são um desafio
quando não é possível visualizar a parte interna do equipamento diretamente.
Compressores são especificamente concebidos como componentes de inspeção
para regulamentos como o OOOOa da Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (US EPA), então é importante que eles funcionem perfeitamente.
A incorporação de um boroscópio ou câmera OGI em um plano de manutenção
de rotina pode ajudar as empresas de gás natural a melhorar a segurança,
reduzir custos e prolongar a vida útil dos compressores, reduzindo o tempo de
inatividade e mantendo a conformidade regulatória.

GFx320

FLIR

VS70

FLIR

Medição do Nível do Tanque

SOLUÇÕES

Uso de imagens térmicas para ver líquidos, sólidos, e níveis de espuma
dentro de um tanque
A medição do nível do tanque é uma necessidade para várias aplicações na
indústria de petróleo e gás. As equipes de manutenção precisam garantir
que não haja transbordamento e saber quando esvaziar o tanque. Para isso,
elas precisam determinar o nível atual do tanque. Se as equipes estiverem
recuperando fluido de fraturamento, elas precisam calcular as taxas de fluxo do
tanque, que podem ser obtidas através da capacidade do tanque. As imagens
térmicas possibilitam que as empresas de petróleo e gás avaliem os níveis dos
tanques sem contato direto; também podem ajudá-las a distinguir pequenas
mudanças de temperatura entre líquidos ou sólidos de diferentes densidades
com características específicas de calor.

E75

FLIR

Para saber mais sobre as soluções da FLIR para a indústria de petróleo e
gás, acesse www.flir.com/oilandgas/transmission-transportation

ONE® Pro

FLIR

Inspeção de Motores, Bombas e Válvulas

SOLUÇÕES

Evite tempo de inatividade por meio de imagens térmicas
A paralisação do motor, falha da bomba ou vazamento da válvula são
questões críticas na cadeia de suprimento de petróleo e gás. Podem
resultar em poluição, perda de produto ou energia e desligamento de
equipamentos ou de uma linha de produção. É por isso que inspeções
de motores, bombas e válvulas com o uso da tecnologia de geração
de imagens térmicas FLIR são uma parte vitalmente importante dos
programas de manutenção preventiva para muitas empresas.

DM93

FLIR

E8-XT

FLIR

Inspeções de Oleodutos e Gasodutos
Detecte vazamentos de gás em oleodutos e gasodutos por meio de
imagens ópticas de gás
Oleodutos e gasodutos costumam se estender por longas distâncias,
carregando uma variedade de materiais. Os oleodutos e gasodutos podem
apresentar falhas, liberando emissões de gás fugitivas ou vazamentos de
líquidos no ambiente. Os vazamentos nos oleodutos e gasodutos podem
começar em pequena proporção, dificultando a detecção em tempo hábil.
As empresas de petróleo e gás precisam da flexibilidade para identificar
claramente os vazamentos de oleodutos e gasodutos através de inspeções
remotas e automatizadas, e inspeções no local. As empresas podem
identificar facilmente emissões de gás durante o dia ou à noite com os
geradores de imagens térmicas ou cargas úteis montadas em drone da
FLIR, acabando com os vazamentos antes que eles se tornem impossíveis
de controlar.

SOLUÇÕES

GF620

FLIR

M210 V2

FLIR
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PROCESSAMENTO E
REFINO

SOLUÇÕES

Inspeção de Fornalhas
Verifique as temperaturas do metal do tubo da fornalha através de uma
chama de gás
Os tubos presentes em uma fornalha podem superaquecer e romper, iniciando um
incêndio descontrolado e outros danos colaterais. O dano refratário e alinhamento
incorreto do queimador também podem causar superaquecimento e paralisação,
resultando em tempo de inatividade e em problemas de segurança para os
trabalhadores – especialmente perto de portas de inspeção e escadas. É por isso que
é crucial inspecionar e avaliar regularmente a condição da caixa de incêndio feita
de aço, tubos e suportes externos usando uma câmera de inspeção de fornalha com
capacidade de geração de imagens térmicas. Esse tipo de câmera permite que os
inspetores observem as chamas de gás e determinem se está ocorrendo coqueificação
interna localizada ou se há escala externa. Os inspetores podem medir com precisão
os verdadeiros pontos quentes e fazer recomendações à equipe de operações para
reduzir a taxa de combustão da fornalha e evitar uma ruptura inesperada do tubo.

GF309

FLIR

T840

FLIR

Inspeções de Componentes Elétricos

SOLUÇÕES

Previna a falha e paralisação do sistema de distribuição por meio
de imagens térmicas
Os quadros de distribuição elétrica normalmente ficam dentro dos
invólucros do armário, o que faz com que seja difícil inspecioná-los em
relação a falhas iminentes. Quando conexões e componentes elétricos
param de funcionar de forma inesperada, o resultado pode ser um tempo
de inatividade não planejado, reparos onerosos, perda de produção e
aumento do risco de incêndio. Por isso, é importante realizar verificações
de rotina dos sistemas de distribuição elétrica em busca de sinais de
superaquecimento, já que estes podem ser um indicativo de uma possível
falha. Fazer inspeções elétricas com a tecnologia de imagens térmicas da
FLIR ajudará você a localizar com precisão qualquer elemento em tensão
antes que ele falhe ou quebre. A tecnologia de geração de imagens
térmicas pode fornecer informações importantes que os olhos, por si só,
não conseguem detectar, conferindo-lhe a oportunidade de solucionar
panes elétricas como parte da manutenção programada, antes que cause
um problema mais sério e oneroso.

E95

FLIR

DM285

FLIR

Para saber mais sobre as soluções da FLIR para a indústria de petróleo e
gás, acesse www.flir.com/oilandgas/processing-refining

CM275

FLIR

Monitoramento de Embarcações Críticas

SOLUÇÕES

Monitoramento automatizado e contínuo com
imagens térmicas
Embarcações críticas (como os navios regaseificadores) podem
atingir temperaturas superiores a 500 °C internamente e devem
ser mantidas estáveisno processo. Se as temperaturas não forem
mantidas sob controle, o aumento do calor poderá resultar em uma
explosão perigosa. As embarcações são registradas e controladas
para garantir que a parte externa (geralmente feita de ferro) não sofra
um aumento de temperatura e se torne maleável. A tecnologia de
imagens térmicas é uma maneira ideal de monitorar continuamente
embarcações críticas para detectar problemas antes que ocorra uma
falha. A tecnologia FLIR fornece uma imagem completa de possíveis
problemas, bem como as áreas entre os termopares que geralmente
são ignoradas.

Monitoramento de Tochas (Flares)
Uso de câmeras de infravermelho automatizadas para
monitorar as tochas
Os sistemas de tochas são frequentemente a última linha de defesa na
prevenção da entrada de poluentes de hidrocarbonetos na atmosfera.
Várias tecnologias têm sido utilizadas para monitorar as tochas, mas
muitas vezes são ineficientes na redução da fumaça de combustão – que
é um indicador importante da eficiência da queima. Usar as tochas sem
a chama piloto libera gás no ar, o que aumenta o risco de explosões
e causa impactos ambientais negativos. A tecnologia de geração de
imagens térmicas pode ajudar os inspetores a reconhecer a diferença
entre a assinatura térmica da chama de uma tocha e o fundo circundante
(normalmente o céu ou nuvens).

A310ex

FLIR

SOLUÇÕES

A310

FLIR

T540

FLIR
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SOFTWARE E APLICATIVOS MÓVEIS
A FLIR ajuda você a trabalhar com mais eficiência e aumentar a produtividade por
meio de conjuntos de software e aplicativos móveis para dispositivos Android e iOS.

SOFTWARE

O FLIR Thermal StudioTM oferece os recursos avançados de processamento
necessários para simplificar bastante o fluxo de trabalho e aumentar a
produtividade. Use este software para gerenciar milhares de imagens
e vídeos térmicos, e para automatizar os recursos de composição e
design dos relatórios para criar relatórios profissionais. Disponível em
mais de 20 idiomas como um aplicativo independente do Windows, o
FLIR Thermal Studio também está disponível para uma avaliação gratuita e
pode ser baixado em flir.com/thermal-studio.
O FLIR Tools® para PC ou Mac OS foi projetado para fornecer uma maneira
fácil de criar relatórios de inspeção em seu computador. Com este software
gratuito, você pode alterar as configurações da imagem, adicionar novos
pontos de temperatura e criar relatórios padronizados. Atualize para o
software Avançado de Análise Térmica FLIR Tools+ para obter controles
avançados para agrupar imagens, criar panoramas radiométricos, gravar vídeo
e gerar instantaneamente relatórios abrangentes de inspeção térmica. Saiba
mais em flir.com/tools e flir.com/toolsplus.

APLICATIVOS

O Aplicativo de Gerenciamento de Inspeções FLIR InSiteTM é uma
ferramenta de fluxo de trabalho profissional destinada a agilizar inspeções e
simplificar a coleta de dados e geração de relatórios. Use este aplicativo para
planejar e preparar inspeções, coletar dados de inspeção e entregar esses
resultados para sua equipe ou clientes por meio de um portal seguro.
O aplicativo móvel FLIR Tools para Android e iOS oferece as mesmas ótimas
opções que o software de desktop, otimizado para seu smartphone ou tablet. O
aplicativo está disponível para download na Apple App Store e Google Play Store.

Soluções de Desenvolvimento de Software FLIR
O Kit de Desenvolvimento de Software da FLIR (ATLAS SDK) permite que as empresas usem Sistemas de Monitoramento de Manutenção
Computadorizados (CMMS) para oferecerem suporte à leitura de medições térmicas, dados do METERLiNK®, GPS, bússola e outros parâmetros
importantes integrados à imagem.

CENTRO DE TREINAMENTO E CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL EM TERMOGRAFIA
Valor da Imagem Térmica
Quanto maior o seu conhecimento sobre imagens térmicas, maiores os dividendos que você terá
para a sua empresa e sua carreira. Apesar das câmeras FLIR serem intuitivas de usar, somente
um treinamento especializado fornecerá as habilidades necessárias para aproveitar ao máximo
o seu investimento. É por isso que o ITC (Infrared Training Center, Centro de Treinamento de
Infravermelho) oferece aulas para aplicativos da indústria de petróleo e gás – desde cursos
gratuitos on-line até treinamento avançado de certificação.
Os cursos do ITC incluem:

• Cursos de Certificação sobre Imagens Ópticas de Gás (I e II)
• Monitoramento de Emissões Fugitivas da OOOOa (Somente EUA)
• Termografia Nível I, Nível II e Nível III
• Inspeção Elétrica de Infravermelho
• Inspeção Mecânica de Infravermelho

Os cursos do ITC oferecem:

• Um ensino interativo de alta qualidade, líder no setor
• Os instrutores internacionais mais qualificados
• Os laboratórios mais completos para atividades práticas
• Conformidade com a ISO 9001
• Cursos de treinamento on-line opcionais

Participe das aulas no nosso centro de treinamento, em qualquer uma das filiais regionais, ou nas
suas próprias instalações com o nosso serviço de aulas no local do cliente.
Para obter uma lista completa dos cursos e o cronograma atualizado, acesse infraredtraining.com.
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CORPORATE
HEADQUARTERS

FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
PH: +1 877.773.3547

LATIN AMERICA

FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella, 320
Sorocaba, SP 18085-852
Brasil
PH: +55 15 3238 8070
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