
Flare Tip Inspecties

Een traditionele flare-tip inspectie vereist weken van planning, voorbereiding en tijd ter 
plaatse, om maar te zwijgen van het tijdelijk 'offline' nemen van het afvangsysteem met 
als gevolg een verlies aan productiviteit. Applus + RVIS verandert dit alles met een 
beweging naar inspecties op afstand.

De Applus+ oplossing

Applus + RVIS drone-inspecties bieden ongekende visuele toegang tot moeilijk 
bereikbare middelen zoals ontstekingssystemen met gloeiingen en flare-stacks. Onze 
UAV's gebruiken alleen professionele camera's van het allerhoogste niveau om ervoor te 
zorgen dat de klant precies kan zien wat hij moet zien tijdens de inspectie van zijn 
bedrijfsmiddel.
 
Het uitvoeren van live flare-tip inspecties is onze specialiteit en we zijn in staat om op 
korte termijn waardevolle inzichten te verschaffen in de toestand, functie en integriteit 
van een gasfakkelsysteem en terwijl de verwerkingsinstallatie en het flare-systeem 
volledig operationeel blijven, waardoor belangrijke evenementen zoals geplande 
shutdowns of ongewone flaring-evenementen.
 
Applus + maakt gebruik van de unieke mogelijkheden die door UAV-technologieën 
worden geboden om een volledig 360-gradenperspectief van het item vast te leggen en 
post-processing software te gebruiken om ervoor te zorgen dat heldere, nauwkeurige en 
waardevolle afbeeldingen aan de klant worden afgeleverd.
 
Applus + kan een schaalbaar serviceniveau bieden, beginnend met basisbewaking van 
stroomsnelheden en fakkelfunctionaliteit en doorgaan naar CVI-niveau visuele en 
thermografische inspecties vergezeld van uitgebreide inspectierapporten.
 

Contact: info.netherlands@applusrtd.com



De gemaakte luchtfoto's worden verzameld met op de grond gebaseerde afbeeldingen 
en luchtfoto’s en kaarten om het efficiënte toekomstige gebruik van de dataset door 
iedereen die er mogelijk toegang toe moet hebben te vergemakkelijken.
 
Applus + heeft talloze veilige en effieciente UAV drone-inspecties uitgevoerd van 
fakkentips, zowel onshore als offshore, voor alle grote olie- en gasleveranciers over de 
hele wereld

Doelgroep

Oplossingen voor luchtfotografie zijn perfect geschikt voor het uitvoeren van live flare-tip 
inspecties en monitoring voor een aantal verschillende industrieën. UAV-fotografie-
inspecties kunnen op elk moment worden uitgevoerd en zijn, in tegenstelling tot andere 
inspectiemethoden, snel, efficiënt, veilig en zeer effectief.
 
Antenne-inspectie en -monitoring kan voor een aantal doeleinden worden gebruikt, 
waaronder algemene inspectie van assets, inspectie na incident, controle voorafgaand 
aan uitschakeling of tijdens ongewone gebeurtenissen in het flowproces om de 
integriteit van het afvangsysteem te bewaken.
 
Het UAV-systeem kan op korte termijn worden vervoerd op conventionele commerciële 
luchtvaartmaatschappijen en is klein genoeg om met de UAV-operators per helikopter op 
zee te worden gebracht.

Belangrijkste voordelen voor de klant

Applus + UAV-inspecties zijn een zeer efficiënte manier voor onze klanten om hun 
gasfakkelsystemen veilig en snel te inspecteren. Het gebruik van deze techniek biedt 
onze klanten een aantal voordelen ten opzichte van bestaande inspectiemethoden voor 
externe toegang:

UAV-inspectie is snel, veilig en efficiënt en biedt een volledig uniek visueel 
perspectief.
De UAV-bemanning kan een volledige 360-gradeninspectie uitvoeren van een 
gloeistift in enkele dagen, terwijl het fakkelsysteem volledig operationeel blijft.
Het menselijke werkploeg kan op de grond blijven en uit gevaar voor de gehele 
duur van de inspectie.
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