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ELEKTRISCHE INSPECTIES IN
DE OLIE- EN GASINDUSTRIE
VOORKOM DEFECTEN EN UITVALTIJD
IN HET DISTRIBUTIESYSTEEM MET
WARMTEBEELDTECHNOLOGIE

UITDAGING VAN DE KLANT
Als elektrische verbindingen en onderdelen onverwacht uitvallen,
kan dit resulteren in ongeplande stilstand, dure reparaties en
productieverlies. Daarnaast neemt de kans op brand toe door
kortsluiting in het elektrische circuit of door doorgebrande kabels.
Daarom is het belangrijk om routinecontroles uit te voeren en ervoor
te zorgen dat het elektrische distributiesysteem naar behoren werkt,
waaronder de inspectie van busbars, stroomonderbrekers, zekeringen
en schakelpanelen. Elektrische schakelkasten zitten doorgaans in een
behuizing waardoor het lastig is deze te inspecteren op mogelijke
problemen.

Elektrische storingen kunnen resulteren in ongeplande stilstand, dure reparaties
en productieverlies.

DE OPLOSSING
Elektrische verbindingen en onderdelen laten doorgaans tekenen van
oververhitting zien voordat ze defect raken. Warmtebeeldtechnologie
kan belangrijke informatie verschaffen die met het blote oog
niet te zien is. Een warmtebeeldcamera zoals de FLIR E95 kan
onderhoudsprofessionals inzicht geven in hot spots op onderdelen
en verbindingen, waardoor ze overbelaste onderdelen van een
elektrische installatie kunnen zien voordat deze defect raakt en uitvalt.
Zo kunnen ze elektrische problemen oplossen als onderdeel van
gepland onderhoud voordat er serieuze en dure storingen optreden.
Onderhoudsprofessionals kunnen ook warmtebeeldtechnologie
gebruiken in combinatie met andere instrumenten, waaronder
stroomtangen, digitale multimeters en IR-vensters om te waarborgen
dat het distributiesysteem optimaal functioneert.

Door de inzet van warmtebeeldtools en testapparatuur bij routine-inspecties
kunnen olie- en gasmaatschappijen storingen voorkomen.

DE RESULTATEN
Door regelmatig thermische inspecties uit te voeren, kunnen
onderhoudsprofessionals snel temperatuurproblemen (hot spots)
detecteren en lokaliseren op elektrische onderdelen en apparatuur.
Losse verbindingen, slechte contacten, problemen met zekeringen,
onevenwichtige belasting en overbelaste aardlekschakelaars kunnen
met warmtebeeldtechnologie aan het licht gebracht worden. Verhoog
de veiligheid door de kans op brand met een elektrische oorzaak te
verkleinen; voorkom onverwachte uitvaltijd; verlaag de kans op
ongeplande stroomuitval; en organiseer geplande reparaties en
preventief onderhoud.
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Ga voor meer informatie over FLIR voor de olie- en gasindustrie of het
inplannen van een productdemonstratie naar:
www.flir.com/oilandgas/processing-refining

De beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.
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