Soluções Upstream
Medição de Vazão não intrusiva de líquidos e gases
Offshore e Onshore

Exploração e Produção de
Petróleo e Gás
___
Monitoramento da boca do poço
Linhas de Coleta
Separador Descarga Água
Injeção de Água
Água Produzida
Coalescedores e Dessalinizadores
Misturadores e Refervedores
Injeção Química
Compressão de Gás
Injeção Gás e Gas Lift

FLUXUS® F/G705

A solução de medição superior Upstream

Medição de vazão ultrassônica
não intrusiva com FLEXIM
Robusto - Confiável - Eficiente

Extrair petróleo e gás significa manipulação de enormes quantidades de energia. Altas pressões e ambientes corrosivos são
muitas vezes a norma. A segurança operacional é o primeiro mandamento, e é imperativo uma produção eficiente. Os medidores de vazão FLEXIM ajudarão a reduzir a sua manutenção e os pontos de vazamento, enquanto melhoram a segurança e
a eficiência.
As operações de upstream muitas vezes encontram algumas condições difíceis na indústria de Petróleo & Gás - dentro e fora
do tubo. Altas pressões, temperaturas extremas, meios abrasivos, salpicos de água do mar e assim por diante. Além disso, os
fluxos produzidos raramente aparecem em uma única fase pura, mas são principalmente misturas de gases, líquidos e sólidos.
Nenhum contato significa menos problemas.

Excelência externa
______
Os medidores de fluxo não intrusivos da FLEXIM fornecem medição de fluxo bidirecional do lado externo do tubo. Nossos
transdutores hermeticamente selados são instalados em dispositivos de montagem de aço inoxidável resistente, e podem ser
encomendados em condições de fluidez. Externo significa nenhuma exposição a meios corrosivos ou perigosos, resultando em
uma medição precisa e confiável sobre uma faixa de fluxo quase ilimitada.
O FLUXUS® G - para gases - e FLUXUS® F - para líquidos - série de medidores compreende instrumentos permanentes e
portáteis certificadas para ATEX (IECEx) Zonas 1/2 e FM Classe I, Div. 1 / 2. Cada par de transdutores é cuidadosamente
combinado, dispõe de uma compensação de temperatura interna única (segundo os regulamento ANSI / ASME) e são calibrados
por via úmida na fábrica (com base em normas nacionais), garantindo uma precisão muito elevada.
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Vantagens incomparáveis da medição de vazão não
intrusiva com FLEXIM em aplicações Upstream:

Características únicas dos

pNenhum processo de encerra-

pProjetado para a medição confiável

mentos ou interrupção do fluxo /
produções-livre de manutenção
(não é necessário para o trabalho
frequente em areas de risco)
______

pAlta tolerância de gás úmido
p(LVF até 5%) ou sólidos no meio
líquido (até 10% de conteúdo
em volume)
______

pCertificado para operação dentro de
áreas perigosas (ATEX, IECEX, FM)
______

pDinâmica de medição rápida
fluxos altamente pulsantes
______

pAlta segurança operacional
sem risco de vazamento
______

pNão há perdas de pressão,
nenhuma, linha de entupimento
______

pIndependente do material do tubo,
do diâmetro, da espessura da
parede e da pressão interna
______

pLeituras precisas e repetíveis
de medição - mesmo em vazões
extremamente baixos (com uma
elevada relalação diferencial)
______

pAltamente rentável em comparação
com instrumentação por via úmida

Especificações Técnicas

medidores de fluxo FLUXUS®:
de taxas de fluxo de líquidos e gases

______

pMedição precisa e confiável em
gás úmido ou líquidos carregados
de partículas - devido ao seu
HybridTrek® encorporado

______

pPraticamente livre de desgaste sem
necessidade de manutenção devido à
medição do lado externo da parede
do tubo

______

pTodo o sistema de medição é précalibrado na fábrica (com base em
normas nacionais) entregue com
um certificado

______
Faixas de temperatura:
Meio líquido:
Meio gasoso:

-40 °C a +200 °C (-190 °C até +600 °C possível)
-40 °C a +100 °C

Taxas de fluxo:
Líquidos:
Fluxos muito baixos:
Gases:

0,01 a 25 m/s
> 3 l/h em tubos 1/4 polegadas (até tubos 1,5 pol.)
0,01 a 35 m/s

Repetibilidade:

0,15% de leituta ± 0,01 m/s (± 0,001 m/s p/fluxos baixos)

Precisão calibração:
Líquidos:
Gases:
(se campo calibrado):
Tam. tubos
(diâmetro ext.):
Tubo cheio líquido:
Tubo de gás:

± 1,2% de leitura ± 0,01 m/s
± 1% ... 3% de leitura ± 0,01 m/s
± 0,5% de leitura ± 0,01 m/s (líquidos e gases)

6 mm a 6,5 m (sem limitação espessura de parede)
10 mm a 2,1 m até 35 mm pol. espessura parede

Grau de proteção:
Ex aprovações:

até to IP68 / NEMA 6P
ATEX (IECEx) Zona 1 e 2, FM Classe I, Div. 1/2

Pressurização:

sem limitações para líquidos
> 5 bar para gases em tubos de aço;
tubos plásticos < 1 bar

pTransdutores combinados, compensação de temperatura integrado
(de acordo com os regulamentos
ANSI/ ASME MFC-5.1-2011) e
processamento digital de sinais
garante um alto ponto zero e
estabilidade do fluxo de medição
______

pAcoplamento permanente com almofadas de acoplamento exclusivas,
sistema de montagem FlexSpring
que garante a pressão de contacto
durável também em tubos fortemente vibratórios
______

pAplicável em tubos com proteção
catódica
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Medição de Fluxo Clamp-on
Comprovada no Campo

Tecnologia Ultrassônica para Medição de Vazão em Operações de Upstream
______

Hoje, a FLEXIM está confirmada em operações de upstream
em todo o mundo, onshore and offshore. Os medidores de
vazão ultrassônicos da FLEXIM foram aprovados pelas principais empresas de petróleo e gás. Plataformas de calibração
renomadas e independentes e laboratórios testaram e verificaram o seu desempenho.

Também para medições portáteis
______
Com os medidores de fluxo portáteis FLUXUS® F/G60X, a
FLEXIM também fornece soluções para a medição temporária de líquidos e gases - mesmo dentro de áreas perigosas
(aprovado ATEX / IECEx Zona 2 e FM Classe I, Div. 2).

Em comparação com tecnologias convencionais de medição,
os medidores de fluxo de líquidos e de gás ultrassônicos
da FLEXIM oferecem a solução superior para praticamente
qualquer meio líquido e gasoso, especialmente dentro de aplicações desafiadoras. Desde a boca do poço até à refinaria:
os medidores de vazão clamp-on não-intrusivos da FLEXIM
são usados com frequência em muitas operadoras globais de
petróleo e gás.

FLUXUS® F/G60X
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Fluxos Upstream

1. Boca do Poço e Linhas de Coleta
2. Separadores
3. Desidratação de Gás e Compressão
4. Injeção Água Produzida / Descarga
5. Injeção de Gás e Gas Lift
6. Injeção Química
7. Gás de Xisto - Logística Água
8. Gás de Xisto – Produção Boca Poço
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Boca do Poço e Linhas de Coleta

Injeção Água Produzida / Descarga

O monitoramento da taxa de fluxo em relação ao desempenho
das bocas de poços individuais e linhas de coleta é de importância crucial para o controle da bomba da boca do poço e do
balanceamento da alimentação do separador. Os medidores
de fluxo clamp-on da FLEXIM medem com precisão o fluxo
pulsante a uma taxas de pressão altamente dinâmica mesmo
em multifásico (misturas de água/petróleo) vapores com teor
de sólidos/ gasosos de até 10% em volume ou em linhas que
transportam gás fortemente hidratado até uma fração volumétrica de líquido de 5%. Também o envelhecimento das bocas
dos poços de gás com pressões baixas de produção não são
um desafio para a FLEXIM visto que o sistema mede tubos com
taxas de pressões internas tão baixas quanto 5 bar.

A água produzida é um meio não desejado durante a produção
da boca do poço. Ou é ambientalmente tratada e depois despejada no mar - no caso das plataformas Offshore - ou é injetada
novamente para a boca do poço ajudando a melhorar o desempenho da produção. Como a água produzida frequentemente
contém quantidades significativas de areia, isto também provoca abrasão grave no equipamento de tubagem e instrumentação por via úmida. Como o FLEXIM medidores de fluxo ficam
fora do tubo e lida facilmente com um elevado grau de sólidos
no meio, devido ao Hybrid Trek® incorporado, são o sistema de
medição mais fiável e estável a longo prazo disponível.

Separadores
Seja On ou Offshore, os medidores de fluxo de gás e de líquidos
da FLEXIM são a solução ideal para o monitoramento de gás,
petróleo e fluxos de saída de água em um separador. Sendo
montado na parede externa do tubo não são afetados por desgaste ou estresse mecânico devido aos meios abrasivos e são,
portanto, praticamente livres de manutenção.
Mesmo tubos com paredes grossas (até 35 mm) - para fazer
face aos elevados níveis de pressurização interna - não são um
desafio para os medidores de fluxo FLEXIM.

A tecnologia de gas lift é empregada quando a pressão da fonte
é demasiado baixa para conseguir óleo de fluxo livre. Uma
medição de vazão precisa e confiável do gás injetado é vital
com muito pouco ou muito gás que impede severamente a
produção de petróleo. Convencionalmente utilizados oe medidores DP estão sujeitos a abrasão, tendem a derivar e subsequentemente fornecer dados falsos para o controlo das taxas
de injeção de gás. A FLEXIM supera este desafio, medindo
as taxas de fluxo de gás a partir da parede externa do tubo
que permite ao operador alcançar eficiência do processo mai
elevada.

Desidratação de Gás e Compressão

Injeção Química

O gás separado muitas vezes precisa ser desidratado em
purificadores e refervedores associados antes de atingir o
compressor. Os medidores de flluxo de líquidos e de gás da
FLEXIM medem o contador de fluxo de vapor de gás e glicol
(e outros), proporcionando acurados dados de taxa de fluxo
para alcançar um processo de conversão eficiente. O controle
de fluxo de gás na saída do compressor, fazendo uso da dinâmica de medição rápida do medidor de fluxo da FLEXIM, ajuda
a reconhecer surtos do compressor e tomar imediatamente
medidas para evitar danos. Montado na parte externa do tubo,
o medidor FLUXUS nunca é um risco para o compressor, como
poderia ser o caso se um sistema de medição por via úmida se
desintegra devido às condições do processo ou da corrosão.

Especialmente durante a exploração de gás, a injeção química é
de importância crucial para evitar a cristalização de enxofre ou
a formação de hidratos. As quantidades de produtos químicos
injetados são baixos mas altamente pulsantes, exigindo uma
tecnologia de medição precisa, mas especialmente altamente
confiável e durável. As tecnologias convencionais, tais como
Coriolis ou medição DP dão problemas copiando quando lidam
com essas tensões mecânicas elevadas e precisam de manutenção frequente. O medidor de fluxo baixo FLUXUS® XLF é a
solução ideal para o monitoramento de fluxos baixos até 3 l/h
(e abaixo) em uma linha típica de ½ polegadas. Montado na
parte externa do tubo é independente da espessura da parede
e de pressurização interna e pode medir o fluxo bidirecional.

______

______

______

______

Injeção de Gás e Gas Lift
______

______

FLUXUS® F/G80X

Relatórios Fluxo Portáteis
is
______

Nem todos os pontos de medição dentro
entro de uma exploração e produção local de Petróleo
o & Gas precisam
ser constantemente monitorados por um medidor
permanente. Assim é útil empregar a gama de medidores portáteis de vazão de líquido e gás da FLEXIM
certificada gama para áreas de risco
o para relatórios
regulares e verificações de medição
ção / tarefas de
verificação.

Serviços Upstream
______

Os engenheiros de instrumentação
o certificados da
FLEXIM para On- e Offshore também
m fornecem uma
ampla gama de serviços de medição de vazão para as
indústrias globais de Upstream, incluindo:
uindo:

pTeste de desempenho de fluxo da bomba de incêndio
pVerificação do medidor
pAuditorias de fluxo
pTestes de vazamento da válvula
pMedição de conformidade regulamentar
mentar

Gás de Xisto – Logística Água
______

O xisto de gás E&P requer um forte logística de água em termos de
injeção de água na boca do poço, mas também, durante a produção,
quando a água produzida tem que ser tratada e removida. Como a
maioria dos locais de produção são remotos e apenas temporários,
a maioria da logística de água é feita por serviços de transporte
por caminhão. Em tais casos, os medidores da FLEXIM proporcionam uma medição de fluxo de massa ideal de água, incluindo
soluções de salmoura e, adicionalmente, oferecem a vantagem
de que podem facilmente ser colocados a partir de um único
local de medição para o outro. Os medidores da FLEXIM também
são impermeáveis à abrasão de areia tornando-os medidores de
fluxo ideais para esta aplicação exigente.

Gás de Xisto – Produção Boca do Poço
______

Na saída do separador de fluxos os vários meios têm que ser
medidos - gás ou petróleo, bem como o fluido de salmoura. Ao
empregar medidores de inserção, os poços necessitam de ser
virados para baixo algumas vezes por ano para a manutenção e ou
para a substituição desses medidores, resultando em uma grande
perda de receitas da produção do poço. Os medidores de fluxo da
FLEXIM exigem pouca ou nenhuma manutenção, resultando em
nenhuma perda de receitas.
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FLEXIM
Em parceria

O Compromisso da FLEXIM de Atendimento ao Cliente
______
A FLEXIM considera-se não só um fabricante de instrumentos de medição, mas
também um fornecedor de serviços técnicos e de consultoria. Estes serviços
incluem no local medições, análises laboratoriais, tratamento de projeto, treinamento, comissionamento, aluguel de instrumentos e serviços de consultoria.
O foco e a dedicação da empresa são direcionados a proporcionar equipamentos
da mais alta qualidade com o melhor suporte e serviço possível.

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Phone: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Austria
Phone: +43 33 26 529 81
office@flexim.at
FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Netherlands
Phone: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com
FLEXIM France
Strasbourg, France
Phone: +33 3 88 27 78 02
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK
Phone: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Phone: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, China
Phone: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Phone: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA
Phone: +1 63 14 92 23 00
usinfo@flexim.com
FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Phone: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar

www.flexim.com
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A FLEXIM é um líder ativo em muitas áreas de instrumentação de processo.
Como um pioneiro mundial na medição de vazão não intrusiva de líquidos e
gases, a FLEXIM tem vindo a liderar o caminho em uma medição de fluxo ultrassônica clamp-on há mais de 20 anos. Além de medição de vazão não-intrusiva,
a FLEXIM é especializada em análise inovadora de processo on-line usando a
tecnologia ultrassônica e refratometria. Ano após ano, a empresa sediada em
Berlim continua seu investimento substancial na pesquisa e desenvolvimento,
a fim de manter e melhorar ainda mais a sua posição como líder da indústria.
Em consonância com seus princípios fundamentais, a FLEXIM leva em conta
o feedback dos clientes muito a sério. Cada geração de produtos FLEXIM está
diretamente impulsionada pela necessidade do cliente e da indústria.

