
www.flir.com/thg

praktijkvoorbeeld

VOOR HET MILIEU GEVAARLIJKE GASLEKKEN WORDEN DOOR 
VATTENFALL MET BEHULP VAN FLIR GASFINDIR LW GEDETECTEERD 

Voor meer informatie, 

bezoek www.flir.com/thg neem 

contact op:

FLIR Systems, Benelux

Uitbreidingstraat 60-62

B-2600 Berchem (Antwerpen)

België

Tel.  +32 (0)3 287 87 10

Fax: +32 (0)3 287 87 29

info@flir.be

Roger Eriksson, thermograaf bij Vattenfall, 
gebruikt nu een FLIR GasFindIR LW om 
gemakkelijker SF6-lekken te detecteren, een 
gas dat 24.000 keer zo gevaarlijk is als CO2.

Vattenfall, de op vier na grootste 
elektriciteitsopwekker van Europa en de 
grootste opwekker van warmte, is een van 
de eerste energiebedrijven die investeren 
in een FLIR-camera van het type GasFindIR 
LW. Vattenfall gebruikt de camera voor 
inspectie van hoogspanningsonderbrekers 
in seininstallaties, om lekkage van 
het voor het milieu gevaarlijke gas 
zwavelhexafluoride (SF6) te detecteren.

SF6 is een isolatiegas dat wordt gebruikt in 
de meeste typen hoogspanningsschakelaars 
over de hele wereld. Een groot probleem met 
lekkend SF6 is dat het een broeikasgas is, 
24.000 keer gevaarlijker voor het milieu dan 
kooldioxide (CO2). Het vinden en repareren van 
SF6-lekken speelt daarom een belangrijke rol in 
het streven om de opwarming van de aarde te 
helpen verminderen. In Zweden, de thuismarkt 
van Vattenfall, produceert en distribueert de 
onderneming elektriciteit in elk deel van het land. 
Voordat Vattenfall investeerde in de GasFindIR 
LW zocht de onderneming naar SF6-lekkage met 
behulp van snuffelsensoren. Maar met deze 
apparatuur was het zoeken naar lekkage een stuk 
tijdrovender en bovendien moest de installatie 
tijdens het zoeken worden uitgeschakeld. 

Zoeken naar lekkage terwijl 
installatie in bedrijf is 
Thermograaf Roger Eriksson werkt voor 
Vattenfall Service en levert preventief onderhoud 
voor zowel het Vattenfall-concern als voor 
externe cliënten. Tegenwoordig is hij een van de 
vier deskundigen die heel Zweden rondreizen 

om met behulp van een FLIR GasFindIR LW 
SF6-lekken te vinden. “Het grote verschil tussen 
een snuffelsensor en de GasFindIR LW is dat je 
met de camera het gas kunt zien en dus kunt 
zien waar het lekt”, aldus Roger Eriksson. Een 
ander groot voordeel is dat we op een afstand 
kunnen blijven en plaatsen kunnen inspecteren 
die met een sensor moeilijk te bereiken zijn. 
Daarbij komt nog dat de installatie volledig 
in bedrijf kan blijven, wat uiteraard veel geld 
bespaart op de lange termijn.

Zoeken op een afstand tot wel 20-30 
meter
Als het gas uit een pakking lekt, heeft het 
de neiging schoksgewijs naar buiten te 
komen naarmate de druk toeneemt. In deze 
gevallen is het dus zaak dezelfde locatie wat 
langer te bekijken om geen lek te missen. 
Dit soort schoksgewijze lekkage is met een 
sensor moeilijk te detecteren. “Als het lek is 
gedetecteerd wordt er een filmpje opgenomen 
en wordt er een rapport verzonden. Pas dan 
hoeft de schakelaar te worden gesloten om het 
lek te kunnen verhelpen. Het lek dat we vandaag 
hebben gevonden, had onmogelijk kunnen 
worden gevonden met een sensor. Het bevond 
zich aan de bovenkant van het deksel van de 
vermogensschakelaar. Om daar met een sensor 
te kunnen komen, hadden we een hoogwerker 
nodig gehad”, concludeert Roger Eriksson.

Hoe werkt Het?
De FLIR-gasdetectiecamera’s zijn 
infraroodcamera’s die gas zichtbaar kunnen 
maken door de fysische eigenschappen van 

het lekkende vluchtige gas te inverteren. De 
camera produceert een volledig beeld van het 
gescande gebied en lekken verschijnen als 
rook op de viewfinder of het LCD-scherm van 
de camera, zodat de gebruiker ontsnappende 
vluchtige gassen kan zien. De afbeelding wordt 
in real-time weergegeven en kan worden 
opgeslagen in de camera zodat hij gemakkelijk 
kan worden gearchiveerd.

milieu-onderscHeiding voor flir 
gasfindir lw
In 2009 ontving de FLIR GasFindIR LW de 
milieu-onderscheiding van Svenska Kraftnät 
voor het terugdringen van het negatieve effect 
van seininstallaties op het milieu. Svenska 
Kraftnät is het nutsbedrijf van de staat dat het 
Zweedse nationale elektriciteitsnet beheert 
en exploiteert. Bovendien heeft het bedrijf de 
systeemverantwoordelijkheid voor de landelijke 
levering van aardgas in Zweden.


