TOEPASSING IN DE SPOTLIGHTS – Olie en gas
Efficiënter werken

Langere
productlevensduur

Milieueffecten
verlagen

AARDGASAFSCHEIDERS

INSPECTEER ZANDNIVEAUS EN EMISSIES MET
WARMTEBEELDTECHNOLOGIE

UITDAGING VAN DE KLANT
In het frackingproces wordt gas afgescheiden van olie en water en
naar een meter gestuurd, terwijl olie en water wordt verzameld en via
vrachtwagens wordt afgevoerd. Gedurende dit proces kan zand zich
ophopen in het verwarmingselement en schade aan de afscheider
veroorzaken. Als deze opeenhoping niet wordt opgemerkt en niet
direct wordt verwijderd, kan dit resulteren in dure reparaties of een
catastrofale storing in de unit. Omdat afscheiders doorgaans handmatig
worden geïnspecteerd of regelmatig worden schoongemaakt
zonder inspectie, kunnen er problemen ontstaan. De naleving van
veiligheidsvoorschriften en regelgeving zijn ook punten van zorg,
omdat afscheiders aardgas uitstoten.

Het is belangrijk om problemen met afscheiders in een vroeg stadium aan
het licht te brengen. Bij eventuele defecten is vervanging namelijk behoorlijk
kostbaar.

DE OPLOSSING
Er kan diverse apparatuur worden gebruikt voor de inspectie van
afscheiders, maar de toepassing van warmtebeeldtechnologie is een
van de veiligste en meest efficiënte oplossingen. De FLIR GFx320 OGI
kan worden gebruikt voor het in beeld brengen van aardgaslekkages en
zandniveaus; de camera toont veranderingen van temperatuur van zand
t.o.v. olie, gas en water. De GFx320 is gecertificeerd voor toepassing
in Klasse 1: Divisie 2 of Zone 2 locaties, waardoor de gebruiker dicht
bij de unit kan komen voor een grondige inspectie. De FLIR E8-XTwarmtebeeldcamera is een alternatieve, voordelige oplossing voor het
op afstand inspecteren van zandniveaus. De camera is ideaal geschikt
voor eerste inspecties, maar er kan een gevoeligere camera, zoals de
GFx320 nodig zijn duidelijkere, gedetailleerdere resultaten.

DE RESULTATEN
Warmtebeeldtechnologie helpt onderhoudsprofessionals bepalen
welke afscheiders schoongemaakt moeten worden en welke afscheiders
efficiënt functioneren. Iedere afscheider kost bijna $100.000, dus
de mogelijkheid tot inspectie is cruciaal. Gezien de kosten van een
vervanging, is de ROI van een warmtebeeldcamera hoog. Door
warmtebeeldtechnologie te gebruiken voor routine-inspecties kunnen
olie- en gasmaatschappijen eenvoudig tankdruk- en vloeistofniveaus
controleren. Ook kunnen ze lekkages in de afscheider opsporen,
afwijkingen oplossen om naleving te herstellen, negatieve gevolgen
voor het milieu afwenden en veiligheidsrisico's voor apparatuur of
personeel voorkomen.

Ga voor meer informatie over FLIR voor de olie- en gasindustrie of het
inplannen van een productdemonstratie naar:
www.flir.com/oilandgas/extraction-production

De beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.
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Een warmtebeeldcamera voldoende gevoeligheid en resolutie kan uiterst kleine
verschillen in temperatuur onderscheiden tussen vloeistoffen en vaste stoffen en
gassen met verschillende dichtheden en specifieke warmtekenmerken.
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