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HYDAC vokser på MEG-filter

Filtrering av MEG, som hindrer dannelse av hydrat-plugger i gassproduksjonsrør.

For å hindre hydratplugger i olje- og gassrørsystemer kan ulike inhibitorer benyttes. MEG
(Mono Etylen Glykol) benyttes ofte, men må være ren nok for formålet.
HYDAC har i dag løsninger både for top side og
subsea filtrering av
MEG.

Hydratplugger dannes i en
reaksjon mellom gass og vann
og blir til isklumplignende
propper i rørsystemer. For å
smelte slike propper må trykket
i systemet senkes. Det sier seg
selv at dette er svært uønsket i
en produksjonslinje, og bransjen søker derfor stadig bedre
løsninger på denne utfordringen. Å injisere MEG via juletreet på brønnhodet er en mye
brukt løsning. Det er viktig at
væsken er ren nok. MEG’en
filtreres før den pumpes ned til
juletreet, men kan allikevel ha
et for høyt partikkelinnhold når
den når juletreet. Dette kan lø-

Eksempel på hydratplugg

ses ved filtrering lokalt subsea.
HYDACs datterselskap HYDAC Technologies Ltd. i England har levert flere komplette
filtre med kaskadefiltrering (flere steg med finere og finere filtrering) til subsea applikasjoner.
Selve filterelementene leveres
av HYDAC Prosessteknikk i
Tyskland og det filtreres typisk
ned til ca. 100my, ofte i to steg,
først 200my, deretter 100my.
Våre referanser på subsea løsninger er Vetco Grey, Technip
Offshore og Burullus Gas Company. Ta gjerne kontakt med oss
for mer informasjon om våre
løsninger for MEG filtrering.

HYDAC
filter- og
ventilblokker
HYDAC AS designer og leverer
tilpassede blokker for kunders
systemer. Bildet nedenfor viser
en fellesblokk for trykkfiltrering
av mange pumper. Hver pumpe har sitt filter med tilhørende

sikkerhetsventil, by-passventil,
tilbakeslagsventiler (for å kunne bytte ett og ett filterelement
under drift), målepunkter før og
etter filter, filterindikator m.m.
HYDACs ventilprogram omfatter i dag de aller fleste løsninger helt opp til størrelse 63
logikkelementer, og vi ser spennende muligheter for kundetilpassede løsninger basert på egen
teknikk. Å inkludere trykkfilter
i slike blokker er en kompakt,
enkel og kostnadsmessig god
løsning.

Eksempel på filterblokk designet, montert og testet hos HYDAC AS
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HYDAC fanger
utfellinger i oljen
HYDAC Filterteknikk har utviklet en løsning for å fange utfellinger (slim- og geléaktig forurensning) i hydraulikk og
smøreoljer. I et vanlig filter kliner disse stoffene seg utover filterduken og tetter den veldig

raskt. Det nye konseptet fanger
utfellingene i ”dråpeform” i en
dyp spesialduk som ligger utenpå den ordinære filterduken. Da
kan det ordinære filteret håndtere faste partikler, som vanlig, og
levetiden økes betraktelig.

CETOP
Oversperreventil våkingspakke

Catch pack fleece

HYDAC Accessories leverer
mellomplate stenge-ventiler for
CETOP NG6 og NG10 ventiler.
Da kan ventilen byttes uten å
stoppe systemet, samt at man
kan stenge av mot følsomme
ventiler under flushing og
igangkjøring.

Solid reisekoffert for
HMG3000
HYDAC kan nå levere en ”heavy duty” koffert til vårt måleinstrument HMG3000. Kofferten er spesialtilpasset vårt utstyr og
leveres av anerkjente Pelicase.
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HYDAC CMU1000 er en mini-”PLS” hvor signaler fra inntil 24 sensorer kan tas inn og
som passer ypperlig til å hente
inn informasjon for tilstandsovervåking av systemer. Man
kan dessuten programmere enkel tolkning av signaler og sette alarmverdier til disse. Flere
enheter kan parallell-kobles
ved behov. Lagrede verdier
kan tas ut på minnestikke eller
man kan føre alle signaler videre til PC, GSM modul eller
lignende.
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Anti-statiske
filterelementer
Enkelte nye hydraulikkoljer leder strøm svært dårlig og dette
kan bli en utfordring i systemer.
Når olje med liten ledeevne
strømmer gjennom et filter vil
det normalt dannes elektrostatisk ladning i glassfibrene i filterduken. Dersom man har ledende materialer i filterduken og
elementet vil denne ladningen
ledes via filterhuset og til jord.
Da har man løst problemstillingen med evt. elektrostatiske utladninger i selve filteret, men
man har fjernet ladning fra oljen, som da blir i polar ubalanse. For å unngå denne problemstillingen har HYDAC Filterteknikk utviklet en spesiell ”StatFree” variant av vår filterserie
BetaMicron 4. Med denne løsningen unngår man elektrostatiske utladninger uten å fjerne
ladning i oljen.
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