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Umidade e ponto de orvalho de hidrocarbonetos
A Michell Instruments oferece uma ampla gama de analisadores de 
processos para os setores petroquímicos e de gás natural

40 anos de inovação em instrumentação de umidade
Há mais de quatro décadas, os higrômetros da Michell vêm auxiliando clientes dos setores de refi namento e processamento de 
petróleo e gás natural a protegerem seus sistemas, garantindo a segurança e atendendo à normas internacionais de qualidade. 

Nossa posição enquanto líderes mundiais no desenvolvimento e produção de instrumentação de umidade e ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos baseia-se em nossa expertise acerca do básico da teoria termodinâmica e em experiência prática com técnicas 
de medição de umidade. Os especialistas e engenheiros de aplicação da Michell Instruments estão alocados por todo o mundo 
para fornecer suporte e, ao mesmo tempo, obterem uma boa compreensão sobre as necessidades de nossos clientes. Esse 
conhecimento é usado por nossos engenheiros de desenvolvimento para criar produtos robustos com fi nalidades específi cas.

Com seis tecnologias de medição, sempre garantimos que nossos clientes tenham o sensor correto para o trabalho: não há um 
que se encaixe em todas as situações. Nossa gama de analisadores de processo usa o testado e avaliado sensor de umidade de 
cerâmica para líquidos e gases, bem como o sensor sem contato de nossa nova geração TDLAS de analisadores para um limite 
baixo de detecção de primeira linha. Desenvolvemos o sensor de ponto de orvalho de hidrocarbonetos Dark Spot™ em colaboração 
com a Shell Research, e esse ainda é o padrão do setor para a medição inteiramente automática da qualidade do gás natural. 

Para suporte de aplicação e técnico, estão disponíveis 10 centros mundiais de atendimento e vendas para clientes nas Américas, 
Europa, Oriente Médio e Ásia. Tem sempre uma subsidiária ou distribuidor Michell por perto, procure um parceiro local em  
www.michell.com/br.

Analisadores de processo on-line: 
recursos universais
Os analisadores on-line da Michell ajudam a aumentar a 
efi ciência e a segurança em muitas plantas petroquímicas 
ao redor do mundo.

Pacotes abrangentes de analisadores com uma seleção 
de sistemas padronizados de amostragem ou soluções 
personalizadas que se adaptam exatamente aos requisitos 
de instalação e aplicação.

• Opção de sistemas certifi cados de medição a prova de 
explosão (EExd) ou intrinsicamente seguros (I.S.) 

• Aprovado pela NEC/CEC Classe 1 Divisão 1

• Aprovado pela ATEX/IECEx para Zona 1 e 2

• Serviço Exclusivo de Troca de Calibração da Michell 
fornece a manutenção de campo com bom custo-
benefício da medição de umidade certifi cada, que pode 
ser acompanhada às normas de NPL (Reino Unido) e 
NIST (E.U.A.)

• Sistemas compatíveis com amostras agressivas como 
gás natural corrosivo 

• Especialistas em aplicação e engenharia disponíveis 
através de uma rede mundial de escritórios da Michell e 
representantes com treinamento em fábrica

Aplicações

Gás natural
• Medições de qualidade do gás para garantir a 

conformidade com as especifi cações de tarifação do 
gasoduto de transmissão

• Desidratação, armazenamento e transferência de 
custódia de glicol do gás natural

• Processamento de gás de xisto e biometano para 
injeção na rede

• Controle de superaquecimento do aquecedor de gás do 
gás combustível para proteger as plantas de energia 
das turbinas e economizar energia

• Proteção dos expansores turbo e compressores do 
gasoduto contra os riscos de impacto com líquido

Petroquímica
• Monitoramento da reciclagem de gases durante os 

processos catalíticos para maximizar a vida útil e a 
produtividade do catalizador

• Líquidos e gases de processo HDPE e LDPE— etileno, 
hexano, butano e muitos outros

• Produção LNG/LPG e controle de qualidade
• Benzeno líquido para fabricação de estireno
• Refi nação de combustível e transferência de custódia 

para evitar separação da fase líquida
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Tecnologia de sensor de umidade:
Para líquidos e gases de processo

A tecnologia de ponto de orvalho de hidrocarbonetos da Michell usa o princípio óptico 
patenteado Dark Spot™, uma técnica radicalmente diferente de qualquer outro sistema de 
espelho resfriado. Uma sensibilidade na ordem de 5mg/m³ de condensados permite que o 
analisador detecte camadas quase invisíveis de condensados, o que é característico de gases 
de hidrocarbonetos em ponto de orvalho, devido à baixa tensão de superfície e aparência 
incolor. A superfície óptica é o elemento-chave da célula do sensor e inclui uma superfície 
semifosca, gravada em ácido com uma depressão cônica central. Um feixe colimado de luz 
vermelha visível é direcionado à região central da superfície óptica para formar um anel de 
luz. 

A detecção óptica é feita pela luz dispersa. Como o sensor é resfriado durante o ciclo 
de medição, condensados de hidrocarbonetos se formam na superfície óptica e suas 
propriedades ópticas são modifi cadas – a intensidade da luz refl etida do anel de luz aumenta 
e há uma dramática redução na intensidade da luz difusa dentro da região do ponto escuro. 
Esse efeito secundário altamente sensível é utilizado para determinar o ponto de orvalho do 
hidrocarboneto.

Produtos: Condumax II On-Line, Condumax II Transportable

A tecnologia do Sensor de Cerâmica Avançado da Michell oferece uma medição confi ável do 
ponto de orvalho da água e o conteúdo de umidade em gases e líquidos para todo o setor 
petroquímico e de gás natural. Nossos sensores são resilientes a ataques químicos e não 
falharão ao serem submetidos à mais severa pressão de choque. O sensor de cerâmica opera 
absorvendo o vapor d’água em equilíbrio com o fl uído sendo medido em sua camada de 
poros ativos, posicionada entre duas placas condutoras.

A alta sensibilidade mesmo em níveis ultrabaixos de umidade é obtida com o uso de 
técnicas de semicondução para atingir uma camada ativa extremamente fi na, protegida pelo 
revestimento metálico de superfície com micro poros. Assim, o sensor responde rapidamente 
a mudanças na umidade aplicada, tanto ao ser seco (na inicialização do processo) quanto 
ao ser colocado em ação onde há ingresso de umidade no processo. Todos os Sensores de 
Umidade de Cerâmica da Michell fornecem até 1°C de precisão e excelente estabilidade em 
longo prazo em aplicações de processo. O exclusivo Serviço de Troca de Calibração da Michell 
permite que todos os nossos clientes no mundo mantenham uma calibração certifi cada, 
que pode ser acompanhada, de nossos analisadores de umidade de processo com custos 
modestos e com mínimo estoque de reposição e tempo de inatividade.

Produtos: Promet EExd, Promet I.S., Liquidew EExd, Liquidew I.S.

A próxima geração de Analisadores TDLAS para medição automática on-line de umidade 
em composições variáveis de gás natural e biometano. O Analisador de Laser Diodo 
Ajustável OptiPEAK TDL600 emprega as mais recentes tecnologias em absorção de laser, 
espectroscopia e poder de processamento de sinais para oferecer um analisador robusto 
de alto desempenho, desenvolvido especifi camente para a medição de umidade em gás 
natural. Essa tecnologia não condutora requer mínima manutenção, mesmo em aplicações 
exigentes como a troca de concentrações de metano ou gás corrosivo.

Produto: OptiPEAK TDL600

Princípio Dark Spot™ para o ponto de orvalho de hidrocarbonetos em gás natural

Sensor de Cerâmica Avançado para conteúdo de umidade em líquidos e gases

Tecnologia TDLAS

Princípio Dark Spot™

Sensor de Cerâmica Avançado da Michell

Sensor TDLAS

Laser

Detector

Mirror

Measurement Cell
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Guia de produtos

Condumax II
Medição on-line contínua da temperatura de orvalho de hidrocarbonetos em gás 
natural. Ponto de orvalho da água opcional para medição simultânea de ambos 
os parâmetros com o sistema analisador de amostras.

• Análise on-line inteiramente automática

• Medição objetiva, altamente repetível

• Precisão de 0,5°C no ponto de orvalho de hidrocarbonetos

• Técnica de detecção patenteada baseada no princípio fundamental de 
espelho refrigerado

• Autolimpante

• Não exige purga ou resfriamento do gás

• Análise de ponto de orvalho da água opcional

• ModBus RTU

• Certifi cados IECEx, ATEX, CCSAUS e TC TR Ex 

Ponto de orvalho de hidrocarbonetos em gás natural
O ponto de orvalho de hidrocarbonetos, juntamente com a umidade, é um parâmetro crítico na determinação da qualidade do 
gás natural e na conformidade com normas internacionais como a ISO/TR 11150.

Condumax II Transportable
Sistema portátil analisador de ponto de orvalho de gás natural com condicionamento 
de amostras integrado e mangueiras de conexão para operação em campo.

• Sistema analisador de ponto de orvalho autossufi ciente portátil

• Medição simultânea de pontos de orvalho de água e hidrocarbonetos em um 
único analisador

• Medições automáticas objetivas por princípios comprovados do setor

• Sensores específi cos para parâmetros garantem a continuidade das leituras 
do ponto de orvalho da água e hidrocarbonetos

• Pacote autossufi ciente de análise, condicionamento e manuseio de amostras

• Precisão de 0,5°C no ponto de orvalho de hidrocarbonetos

• Técnica de detecção patenteada baseada no princípio fundamental de 
espelho refrigerado
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Guia de produtos

Umidade em gás natural
O controle da umidade é essencial para garantir a qualidade do gás natural durante o processamento, armazenamento e 
transmissão. Gás de novas fontes – como Gás de xisto e Biometano – tornam-se cada vez mais comuns e trazem novos desafi os 
na garantia da qualidade e da conformidade com as regulamentações, já que composições diferentes de gás podem afetar as 
leituras de umidade. 

A nova geração de analisadores TDLAS da Michell foi desenvolvida para fornecer medições de umidade confi áveis mesmo com 
mudanças na composição base. 

OptiPEAK TDL600
O Analisador de Laser Diodo Ajustável OptiPEAK TDL600 emprega as mais recentes 
tecnologias em absorção de laser, espectroscopia e poder de processamento de 
sinais para oferecer um analisador robusto de alto desempenho, desenvolvido 
especifi camente para a medição de umidade em gás natural.

• Alta precisão com baixo limite de detecção inferior a 1 ppmV

• Alcance de 1–1000 ppmV

• O baixo limite de detecção do OptiPEAK TDL600, inferior a 1 ppmV, torna-o 
líder da categoria de analisadores de umidade TDLAS atualmente disponíveis.

• D-MET — compensação de composição de gás ativa para fl uxos dinâmicos de 
gás de múltiplas fontes: pronto para gás de xisto e biometano 

Uso da tela sensível ao toque intuitiva do OptiPEAK TDL600
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Promet EExd
Sistema analisador instalado inteiramente em área perigosa para aplicações 
críticas de gás de processo.

• Certifi cação contra chamas EExd— ATEX, IECEx, CCSAUS e TC TR Ex

• Instalação completa em área perigosa

• Medições de canal único ou duplo

• Conteúdo de umidade, ponto de orvalho e pressão

• Calibração associável à NPL (Reino Unido) e NIST (E.U.A.)

• Alcance de –120 a +30°C para ponto de orvalho, 0,001 a 30000 ppmV

• Opções de acesso remoto global

• Compatível com gás corrosivo

• Manutenção de calibração em campo

Umidade em gases de processo
A umidade é um contaminante em muitos processos que envolvem petróleo, gás e derivados. Os analisadores de umidade de 
processo da Michell usam a tecnologia de Sensor de Cerâmica Avançado da Michell para garantir a melhor técnica de medição de 
umidade para cada aplicação. 

Promet I.S.
Um completo sistema turnkey de higrômetro para medição de umidade em 
aplicações críticas de gás de processo. Unidade de controle de canal único ou 
duplo, combinada ao Liquidew I.S. para umidade em gases e líquidos.

• Operação simples, com bom custo-benefício e baixa manutenção

• Imune a ataques químicos de H2S, mercaptanos e outros sulfuretos

• Protegido contra glicol e outros contaminantes líquidos

• Medição direta precisa do ponto de orvalho com pressão de processo de até 
45 MPa (450 barg)

• Alcance de umidade de ambiente até nível ppb com exaustiva lista de 
unidades higrométricas, incluindo parâmetros chave de gás natural

• Duas saídas confi guráveis de 4–20 mA e comunicação digital baseada em 
ModBus RTU 

• Calibração associável à NPL (Reino Unido) e NIST (E.U.A.)

• Compensação programável pelo usuário ou compensação de pressão ativa 
em tempo real para cálculo de conteúdo de umidade

• Multicanais com até quatro canais de medição independentes
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Liquidew EExd
O analisador de umidade em líquido que oferece um pacote completo de 
medição de umidade para aplicações petroquímicas críticas de líquidos.

• Certifi cação contra chamas EExd— ATEX, IECEx, CCSAUS e TC TR Ex

• Instalação completa em área perigosa

• Medições de canal único ou duplo

• Conteúdo de umidade, ponto de orvalho e temperatura

• Capacidade de alcance de 0.001 ppmW até a saturação

• Valores de concentração de saturação pré-programados ou confi gurados 
pelo usuário

• Opções de acesso remoto global

Umidade em líquidos de processo
Medições precisas de umidade em líquidos de processo garantem a qualidade do produto, efi ciência e segurança em muitas 
aplicações de refi namento e petroquímicas. Os analisadores de umidade em líquidos da Michell usam a placa de cerâmica 
sensível a umidade, que é altamente resistente à contaminação, com sistemas de condicionamento de amostra específi cos para 
a aplicação, garantindo precisão e efi ciência.

Liquidew I.S.
Medição precisa em tempo real e controle de condições de pressão de umidade sem 
necessidade de coleta e análise de amostras de líquido em laboratório. Unidade de 
controle de canal único ou múltiplos canais, em combinação com Promet I.S. para 
umidade em gases e líquidos.

• Operação simples, com bom custo-benefício e baixa manutenção

• Funcionalidade de retrabalho, fácil de integrar em sistemas existentes de 
amostragem ou distribuição

• Alta integridade de medição de umidade em líquido de 0,01 ppmw até o 
ponto de saturação

• Multicanais com até quatro canais de medição independentes

• Design robusto para operação contínua em líquidos não polares por um longo 
período de tempo

• Duas saídas confi guráveis de 4–20 mA e comunicação digital baseada em 
ModBus RTU

• Elemento de sensor substituível com o Serviço de Troca de Calibração da 
Michell, para uma calibração confi ável e com bom custo-benefício

• Calibração associável à NPL (Reino Unido) e NIST (E.U.A.)
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40 anos de experiência com 
medição de umidade e ponto de 
orvalho de hidrocarbonetos em 
gás natural
O controle da umidade e do ponto de orvalho de hidrocarbonetos é crítico 
para a segurança e efi ciência das operações do equipamento da planta nos 
processos a jusante e a montante. Nós da Michell Instruments desenvolvemos 
instrumentos e sistemas especializados para a detecção de umidade há 40 
anos. Com o tempo, ganhamos extenso conhecimento sobre aplicações em gás 
natural com mais de 1.000 instalações de analisadores em localidades por todo 
o mundo.

Hoje, a Michell Instruments oferece a nossos clientes do setor de petróleo e 
gás natural, um conjunto de analisadores e sistemas complementares para 
medição de umidade e ponto de orvalho de hidrocarbonetos. 

Acordo de Manutenção Estendida
Um acordo de manutenção estendida inclui total suporte à aplicação, calibração anual ou 
troca de sensor, atualizações gratuitas de softwares e todos os reparos, se necessários. 
Uma vez que os sensores requerem nova calibração regular, os clientes rapidamente 
recuperam o custo adicional do acordo, e também se benefi ciam com a tranquilidade.

Projetos de customização
Quando um produto não atende às necessidades de uma aplicação, a equipe de 
engenheiros de projeto da Michell trabalhará com você para desenvolver uma solução 
específi ca. De sistemas de amostragem especializados a conectores e fi ltros, os 40 
anos de experiência da Michell em medição de umidade nos permitem encontrar a 
melhor combinação para as suas necessidades especifi cas de medição de umidade.

Michell Instruments Brasil Ltda Av. Henrique Valadares,69 Loja C - Centro Rio de Janeiro, RJ, 20231-030 Brasil
Tel: [55] 21 3852 7831 / [55] 21 3852 8653, Email: br.info@michell.com, Web: www.michell.com/br
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