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De Context  

How kan de verstopping van filters in een gas expansiestation op een objectieve manier 

gekwantificeerd worden? 

In het kader van een verbeterproces wilde een gasdistributiebedrijf een beter beeld hebben van 

filter degradatie. Dit zou helpen om de levensduur van de filters te optimaliseren en de 

onderhoudsplanning te verbeteren.  

 

De klant beschikte echter alleen over zeer beperkte informatie over de toestand van de filters. 

Daarnaast was het door de variabele bedrijfsomstandigheden lastig om de degradatie correct te 

meten. 

 

Om de juiste informatie te verkrijgen werd een nieuwe aanpak ontwikkeld door Performance 

for Asssets. 

 

P4A Oplossing 



 

 

 

De klant maakte al gebruik van online monitoring om drukverschillen in de filters te meten. 

Wanneer de druk een drempelwaarde bereikte ging een alarm af in de controlekamer en werd 

een interventie gevraagd aan het onderhoudsteam. Vervolgens werd het verstopte filter 

vervangen. 

 

Deze aanpak had verschillende nadelen: 

 

o Geen echte mogelijkheid om te anticiperen om een alarm  

o Geen optimalisatie van onderhoudsplaning 

o Een toename in de gasstroom kon zorgen voor een alarm  

 

Om dit op te lossen en een meer accurate indicatie te geven van de filter degradatie paste P4A 

een fysieke aanpak toe, gebaseerd op drukverlies in functie van de gasstroom. 

 

De output is een iteratieve schatting van de drukverlies coëfficiënt die gefilterd op ruis-, meet- 

en modelfouten. Dankzij deze aanpak konden er indicators gemaakt worden die niet beïnvloed 

waren door de bedrijfsomstandigheden. 

 
De uiteindelijke indicators zijn: 
 
o Hoeveelheid verstopping: Deze indicator laat de evolutie van filterdegradatie zien, 

onafhankelijk van de fluctuerende bedrijfsomstandigheden. 
 

 

 
o Gasstroom Capaciteit: De tweede indicator laat de resterende capaciteit van de filters zien 

gebaseerd op de degradatiestatus (de  
This second indicator expressed the residual capacity of the filter in terms of flow based on 
its degradation status (de drukverlies coëfficiënt).  
 



 

 

 
 

Benefits 

Dankzij de oplossing die door Performance for Assets werd ontwikkeld heeft de eindgebruiker nu 
een duidelijk beeld van toestand van de filters (door het visualiseren van de gasstroom en 
capaciteit) 
 
o Vroege alarmen worden gegenereerd door de indicator voor verstopping. De evolutie van 

degradatie kan hiermee opgevolgd worden 
o Duidelijk inzicht in de resterende levensduur dankzij de gasstroom capaciteit indicator 
o Meer tijd voor de klant om onderhoud te plannen en te optimaliseren 
o De aanpak van Performance for Assets kan toegepast worden op andere types filters 
 

 


