
Rågasfältet Shah ligger cirka 180  km 
sydväst om Abu Dhabi i Förenade 
Arabemiraten. Den nya anläggningen 
på Shah är dimensionerad för att 
bearbeta 1  000  MMSCFD (Million 
Metric Standard Cubic Feet Per Day) 
rågas. Anläggningen ligger på tre 
angränsande låglänta områden i den 
östra/centrala delen av Shah-fältet och 
sträcker sig över cirka 6 km i öst-västlig 
riktning. Bearbetningen – eller reningen 
– av rågasen med hög koncentration av 
farlig vätesulfid (H2S) sker i det västra 
området. 

ÖVERVAKNING AV FARLIGA 
GASER
Trots de omfattande säker-
hetsåtgärderna som vidtas för 
personalen på Al Hosn Shah-
anläggningen är det västra området 
markerat som en röd zon där det 
fortfarande råder stora hälso- och 
säkerhetsrisker för underhållspersonal 
och andra arbetare. 

"Vissa gaser är väldigt giftiga, frätande, 
brännbara och explosiva", säger John 
Rennie, som är Operations Director på 
Inspectahire, ett ledande företag som 
sysslar med inspektioner och även 
levererar specialistteknik för visuell 
fjärrinspektion. "Företaget har använt 
så kallade sniffers för att detektera 
gasläckor, men det är inte effektivt 
på ett så här stort nätverk med 
ledningar och innebär även stora risker 
för operatörerna. Därför kontaktade 
Al Hosn Gas oss för att hitta ett 
effektivare sätt att söka efter läckor på 
anläggningen."  

En sniffer är en handhållen sond som 
avger en ljudsignal i närheten av en 
gasläcka. Även om det är en relativt 
prisvärd detekteringsmetod kräver 
sniffingtestet att operatören kommer 
nära själva läckan, någonting som 
kan vara farligt. Med sniffers kan 
operatörerna inte se läckan, så det blir 
alltid ett gissningsarbete till viss del 

Vid naturgasanläggningar, till exempel Al Hosn Shah i Abu Dhabi, renas 
naturgasen genom att vissa förorenande ämnen tas bort. Dessa föroreningar 
är ofta mycket farliga för människor och därför måste gasledningar och 
annan infrastruktur övervakas grundligt med avseende på läckor. En innovativ 
kombination av drönarteknik och optisk gasdetektering har testats och visade 
sig vara ett mycket effektivt sätt att övervaka stora gasfält. 

FLIRS IR-KAMEROR GASDETEKTERING HJÄLPER 
DIG ATT HITTA GASLÄCKOR FRÅN LUFTEN.
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Kameran FLIR G300a för optisk gasdetektering har 
även en kyld detektor (indiumantimonid, InSb) som ger 
värmebilder på 320 x 240 pixlar.

Under ett drönartest placerades en läckande gasflaska 
på marken och FLIR G300a kunde övervaka den 
oerhört exakt från luften (övre bilden: IR-bild, nedre 
bilden: IR, HSM-läge). 



och det kan ta tid att hitta själva källan 
till läckan. Inspectahire har långvarig 
erfarenhet av att jobba med IR-kameror 
från FLIR Systems, så de visste att 
lösningen som krävdes på Al Hosn Gas 
skulle kunna hittas hos FLIR. 

IR-BILDER FRÅN DRÖNARE
Under en ITC-session (Infrared Training 
Center) i oktober 2014 träffade 
Inspectahire teamet från den svenska 
drönarintegratören Sky Eye Innovations. 
Det här företaget har jobbat med 
FLIR i flera år och byggt dedikerade 
drönarsystem runt FLIRs olika kameror, 
till exempel T-serien och GF-serien. 
Under diskussionerna om Al Hosn 
Gas-projektet beslutade sig de båda 
företagen för att slå sina kloka huvuden 
ihop och använda all sin kombinerade 
kunskap inom områdena för optisk 
gasdetektering och flyginspektion. De 
utvecklade en gemensam lösning som 
utgick från FLIRs kamera G300a. 

"Många företag har integrerat FLIRs 
"cores" i sina drönarsystem", säger 
Daniel Sällstedt, som är VD på Sky 
Eye Innovations. "Vi jobbar på ett lite 
annorlunda sätt, eftersom vi börjar 
med att titta på ett komplett FLIR-
kamerasystem och sedan bygger 
ett drönarsystem utifrån detta. Vi är 
dessutom noga med att bygga in extra 
funktioner för feltolerans, till exempel 
redundant flygkontroll, så att kunderna 
ska kunna känna sig säkra med att de 
gör en trygg investering."

 "Vi bjöd in några personer som arbetar 
med Integrity Management på Al Hosn 
Gas och anordnade en demonstration 
med drönaren Sky Eye och en FLIR 
G300a gasdetekteringskamera i 
närheten av FLIRs kontor i Sverige", 
säger John Rennie. "Testflygningen 
gick väldigt bra och teamet från Al 

Hosn Gas bokade in ytterligare en 
demonstration på anläggningen i Abu 
Dhabi för att kunna visa för företagets 
ledning hur bra lösningen var. Även den 
här testflygningen blev mycket lyckad. 
Vi placerade en läckande gasflaska på 
marken och kunde övervaka den oerhört 
exakt från luften med FLIR G300a-
kameran. Detta övertygade ledningen 
om att köra ytterligare en testflygning, 
den här gången över den röda zonen. 
Och även om vi ju inte hittade någon 
faktiskt gasläcka där måste vi ändå kalla 
även den här flygningen oerhört lyckad." 

KYLD DETEKTOR 
IDENTIFIERAR OERHÖRT SMÅ 
TEMPERATURSKILLNADER
Gasdetekteringskamerorna från FLIR 
kan visualisera och exakt lokalisera 
gasläckor som inte är synliga för 
blotta ögat. Med en kamera för optisk 
gasdetektering är det lätt att söka av 
installationer på distans eller i områden 
som är svåra att komma åt.
Gasdetekteringskameran FLIR 
G300a har även en kyld detektor 
(indiumantimonid, InSb) som ger IR-
bilder på 320 x 240 pixlar. Det låga 
F-numret (ett kvantitativt mått av 
objektivets hastighet) och den höga 
känsligheten gör att G300a detekterar 
även mycket små läckor. Kameran har 
även FLIRs HSM-läge (High Sensitivity 
Mode) som förstärker kamerans 
detekteringsnivå ytterligare så att de 
allra minsta gasläckorna kan detekteras. 
FLIR G300a är mycket enkel att styra 
på säkert avstånd via Ethernet och kan 
enkelt integreras i ett TCP/ IP-nätverk.

PERFEKT 
GASDETEKTERINGSKAMERA FÖR 
INTEGRERING I DRÖNARE 
"Tillsammans har FLIR, Inspectahire 
och Sky Eye en expertkunskap som 
verkligen är helt unik. FLIR G300a är en 

idealisk kamera för vårt Sky Eye OGI 
drönarsystem", säger Daniel Sällstedt. 
"Den är lätt och kompakt, faktum är 
att detta är den första IR-kameran för 
gasdetektering som är så här lätt, och 
det gör att den passar extremt bra för 
utökade drönarflygningar. Vi har gjort 
det möjligt för operatören att styra 
kameran på distans från marken med 
hjälp av en joystick och en skärm. FLIR-
kamerans anslutningsmöjligheter är det 
som gör den så unik på marknaden. 
Bildkvaliteten är precis så hög som man 
kan förvänta sig av världsledaren inom 
för värmekameror. I synnerhet HSM-
läget är väldigt användbart när det gäller 
att visualisera rörliga gasångor." 

"Gasmarknaden kommer verkligen att 
kunna ha nytta av den här tekniken. 
Gasanläggningar är normalt sätt 
mycket omfattande, och med våra 
drönarlösningar blir det möjligt att söka 
av den här typen av vidsträckta områden 
på ett mycket effektivt sätt med en bra 
översikt. De kan ta dig med till platser 
som är svåra att nå eller som skulle vara 
väldigt besvärliga att ta sig till. På en 
gasanläggning finns det oftast områden 
som är farligare än andra, till exempel 
den röda zonen på Al Hosn Shah. IR-
kameror för optisk gasdetektering som 
FLIR G300a kan söka av den här typen 
av farliga områden utan att operatören 
behöver utsättas för höga risker." 

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations): "Vi har gjort det 
möjligt för operatören att styra kameran på distans från 
marken med hjälp av en joystick och en skärm."

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations): "Vi börjar med 
att titta på ett komplett FLIR-kamerasystem och bygger 
sedan ett drönarsystem utifrån detta."

Daniel Sällstedt (Sky Eye Innovations): "Gasanläggningar 
är normalt sätt mycket omfattande, men med våra 
drönarlösningar och FLIR-kameror blir det möjligt att 
söka av den här typen av vidsträckta områden på ett 
mycket effektivt sätt med bra översikt."

Om du vill ha information om 
värmekameror eller den här 
applikationen besöker du: 

www.flir.com

Den bild som visas är eventuellt inte representativ för den 
faktiska upplösningen på kameran som visas. Bilder endast 
för illustration. Skapad: 04/2016
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