Lösningar för Pelletsindustrin

Hur man skyddar en tillverkningsprocess av träpellets mot
bränder och dammexplosioner

Att nå en effektiv och säker
tillverkningsprocess
År 2030 bör över 30 procent av energiförbrukningen i varje EU-land
komma från förnybara energikällor enligt EU-direktiv. Detta ställer
stora krav på energisektorn och har resulterat i ökad omvandling
från fossila bränslen till biobränslen. Denna utveckling kan också
ses i många andra delar av världen. När bioenergiindustrin växer,
växer också brandproblem.
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Det finns flera högriskzoner där bränder eller dammexplosioner
kan uppstå. Genom att övervaka och skydda dessa högriskzoner
genom ett lämpligt brandförebyggande eller brandskyddssystem,
med en snabb responstid, kan bränder förebyggas innan skador
har inträffat och innan spridning till andra områden.
Firefly erbjuder ett brett utbud av lösningar för båda brandförebyggande
och skydd i dessa högriskområden.
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“Heta partiklar kan genereras från
ytor som har värmts upp av friktion.
En varm partikel till och med storleken
av en ärta kan utgöra en mycket större
risk än en gnista. Även om temperaturer
av den heta partikeln är lägre än en
gnista, kommer den heta partikeln
förbli farlig under längre tid”
Proffessor Rolf K. Eckhoff,
Författare av “Dust explosions in the
process industries”

Tändtemperaturer och energier
Många brandproblem inom pelletsindustrin orsakas av friktion.
Friktionen i sig alstrar inte gnistor utan orsakar heta ytor och
uppvärmt material. Om temperaturen når över trästammets MIT
(Minsta antändningstemperatur) kan en tändning uppstå.
Om du släcker en tändsticka kommer temperaturen att vara cirka
470 ° C. Detta är ungefär samma temperatur som behövs för att
antända virvlande trädamm, som exempelvis finns i ett filter.
Lager av trädamm, som finns i en pelletsilo, kan antändas i ännu
lägre temperaturer vid 260 ° C. Firefly kan detektera gnistor
och heta partiklar ner till 250 ° C.

Forskning* visar tydligt att (svarta) heta partiklar är oftare antändningskällor inom processindustrin än vad som förväntas. Därför
har Firefly utvecklat en unik och patenterad teknologi baserad på
IR-strålningsdetektering, vilket gör det möjligt att upptäcka och
eliminera både gnistor och heta partiklar med temperaturer ned
till 250 ° C / 480 ° F.
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* Prof. Rolf K. Eckhoff, författare av
“Dust explosions in the process industries”
(andra utgåvan)
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Firefly är det enda företaget i världen med FM-godkännande
för gnistdetektorer som upptäcker heta svarta partiklar från
250 ° C och 400 ° C.
Som det första företaget i världen lanserade Firefly
ett tredjepartscertifierat Quick Suppression System.

Unika lösningar för ökad säkerhet
Fireflys unika lösningar för tillverkning av träpellets kombineras med
förebyggande och skyddande system för optimal säkerhet. Allt integrerat i ett styrsystem.

Brandförebyggande
Firefly’s Spark Detection System kan upptäcka och släcka antändningskällor i processen på millisekunder innan de orsakar brand
eller dammexplosion. Det är baserat på Fireflys unika True IRgnistdetektorer, utformade för att upptäcka ALLA farliga antändningskällor som gnistor, heta (svarta) partiklar och lågor. Fireflys
True IR-detektorer är okänsliga för dagsljus, vilket minimerar
risken för falska positiva effekter.

Brandskydd
Volymer i processen eller riskzoner som inträffar utanför processen,
t.ex. bält- torkar, runt fabriker, runt pelletspressar etc., kan skyddas effektivt av Firefly’s Quick Suppression System. Detta system är utformat
för att extremt snabbt upptäcka repressiva lågor och bränder i och runt
kritiska maskiner. Det fungerar med högpresterande flamdetektorer
och effektiva munstycken för dämpning av vattendimma. Syftet med
Quick Suppression System är att upptäcka och släcka en brand tillräckligt snabbt för att undvika eller avsevärt minska skador.
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EXIMIOTM –
Intelligent systemarkitektur
Firefly EXIMIO™ är ett intelligent system med en decentraliserad
och modulär systemarkitektur. Detektorer och släckutrustning är
ansluten till lokala nav, vilket gör kabling och installation enkelt.
Det är också lätt att utöka systemet för framtida behov.
Operatörer kommer att styra systemet via en färgpekskärm med ett
IntuVision™ - ett operatörsgränssnitt, som kommer som standard i
varje Firefly Eximio™ -system. IntuVision™ är lätt att använda och
innehåller många funktioner, till exempel ApplicationView™ där en
ritning av zonen visas på skärmen. Genom att använda IntuVision™
- skrivbord kan kunden dessutom ansluta systemet till en extern
dator, till exempel i kontrollrummet.
Eximio™ -systemet kan anslutas via en Ethernet-kabel eller
ett modem för att aktivera fjärrhjälp och service.

“Vi har använt Firefly redan från den första anläggningen
2013 och idag skyddar Firefly alla våra tre pelletsfabriker.
Firefly’s Spark Detection System skyddar hela processen
och alla våra bälttorkar har flamdetektering och
vattendimma. Systemet har räddat oss från en verklig
katastrof när heta partiklar kom in i torken från en
lastbil (tror vi) och Firefly upptäckte och släckte de
heta partiklarna som föll från bältet innan en brand
hann starta. Tillförlitliga upptäckter av systemet ger oss
verklig säkerhet och vi hittar alltid orsaken till upptäckt
när Firefly stoppar processen. Numera kan vi inte driva
produktionen utan Firefly.”
Vladimir Aspednikov
Produktions Manager
Pellet plant Lesozadod 25 i Ryssland
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Kraftfull släckning med
vattenspray med full kon
Pelletsindustrin hanterar stora mängder material; från
hundratals kilo upp till flera ton per timme. Höga flöden
av kompakt material kräver en kraftfull släckning för att
penetrera stora produktionsflöden.
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FIREFLY POWERIMPACT EXTINGUISHING :
Effektiv för släckning / kylning av signalkällor i ett
materialflöde

Firefly erbjuder en kraftfull höghastighetssläckning av
fullkonstyp med ett unikt utformat munstycke som placeras
från olika riktningar med syftet att penetrera och täcka hela
materialflödet inuti ett pneumatiskt transportsystem eller rör.

Sprutmunstycken med hel kon

Konventionella släcksystem använder ihåliga kondysor med
relativt små vattendroppar, ofta installerade endast från ett håll.
Följaktligen har konventionell släckning en sämre förmåga att
penetrera hela materialflödet och därigenom har vissa områden
inuti ett pneumatiskt transportsystem eller rör ingen täckning.

Korta släckningscykler som undviker onödig
vattenanvändning

Penetrerar noggrant tätt materialflöde
Aktiveras inom millisekunder efter detektering
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DETEKTERING FRÅN 400 °C
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Gnistdetekteringssystem:
Tork, kvarn, pelletspress, hiss, kylare, filter, lagringssilo

Quick Suppression System:
Förråd, bältetorkare, runt kvarnar, runt pelletspressar

Skydd av pelletsproduktionslinje
Patenterade True IR-detektorer

Utformningen av en pelletstillverkningsprocess kan vara mycket
annorlunda beroende på maskintyper och tekniker som används.
Därför måste riskerna utvärderas och lösningarna utformas specifikt
för varje process.

Millisekunddetektion av heta partiklar, gnistor och lågor. Fireflys
gnistdetektorer är FM godkända och inte känslig för dagsljus.

I en pelletstillverkningsprocess finns det vissa riskzoner överrepresenterade när det gäller brand- eller explosionstillfällen. Dessa är
särskilt viktiga att skydda.

Kraftfull släckning med en unik munstycksdesign och placering som
syftar till att tränga igenom och täcka hela materialflödet. Aktiveras
inom millisekunder efter detektering.

Släckning med fullkottvatten

Fireflys skydddslösningar
för kvarnar

Patented True IR

Flamdetektor
Snabbverkande flamdetektorer, mycket immuna mot yttre störningar och utformad för att tåla tuffa industriella miljöer. Firefly
Flamdetektorer är FM-godkända.

Dämpning av vattendimma
Brandbekämpning av vattendimma är effektivt för att dämpa lågor
i maskiner eller i öppna utrymmen med minimal vattenförbrukning
och snabb reaktionstid.

Skydd av Filter and Silo
Filter
Dammutsugningssystem i filter är viktiga för att ta hand om damm
som genereras i processer. Genom att begränsa mängden damm,
kommer miljön att förbättras och brandriskerna vid materialhantering
områdena kan minskas.
Genom kontroll av dammutsläppen skapas dock nya riskzoner,
till exempel i filter / dammsamlare. Risken i dessa enheter anses mycket
hög på grund av den höga koncentrationen av damm, därav är vikten
av att implementera ett lämpligt gnistdetekteringssystem mycket hög.

Silo
Bränder i silo anses vara ett av det värsta scenariot. En brand i en
silo kan startas av antändningskällor som kommer in i silon, genom
mekaniskt fel i silon eller genom självantändning av materialet som
lagrats i silon.

Patenterade True IR-detektorer
Millisekunddetektion av heta partiklar, gnistor och lågor. Fireflys
gnistdetektorer är FM godkända och är inte känslig för dagsljus.

Släckning med fullkottvatten
Kraftfull släckning med en unik munstycksdesign och placering som
syftar till att tränga igenom och täcka hela materialflödet. Aktiveras
inom millisekunder efter detektering.
TM

MGD -detektor
Firefly’s MGDTM, en gasanalysator, allmänt känd som “elektronisk
näsa”, är utformad för att upptäcka de tidigaste stadierna i en
förbränninsprocess, till exempel självuppvärmningsprocessen för
ett organiskt material. MGDTM kan installeras i toppen av silon eller
vid utloppstunneln från silo för att ge en tidig varning om en
förbränningsprocess inuti silon.

Ett enhetligt kontrollsystem
Fireflys Spark Detection System och Quick Suppression
System är baserade på samma systemarkitektur och kan
styras av samma kontrollpanel, vilket möjliggör en god
översikt över alla skyddade zoner. Operatörer kommer
att styra systemet via IntuVision ™, ett intuitivt användargränssnitt med en pekskärm, som levereras som
standard i alla brandfärgningssystem.

Intelligent brandförebyggande
skyddssystem
Gnistdetektering

Quick Suppression System

Precisionsdetektion

Snabb responstid

Äkta IR-gnistdetektorer möjliggör precisionsdetektering av ALLA
typer av antändningskällor, såsom heta svarta partiklar, glödande
glöd och gnistor.

Begränsade skador och minimerad produktionsförlust tack vare
en extremt snabb responstid.

Inte dagsljuskänsligt

Designad för tuff och smutsig miljö.

Inte känsligt för dagsljus - minimerade falska positiver.

Minsta vattenanvändning

Släckning av kraftpåverkan

När Water Mist System med brandtestade och verifierade
släckfunktioner används, används mycket små mängder vatten
vilket resulterar i mindre påverkan på maskiner och minimerad
produktionsförlust.

Kraftfull släckning som kommer att tränga igenom stora materialflöden.

Avancerade detektorer

KARTA

Fireflys kunder i
pelletindustrin

Firefly världen över
Tillgång till förnybar energi är en förutsättning för att kunna
möta flera av de utmaningar världen står inför idag. I takt med
att behovet av bioenergi ökar världen över växer antalet Fireflys brandförebyggande skyddssystem snabbt inom bioenergiindustrin över hela världen.

Som Fireflykund erbjuds:
Tredjepartsgodkänt system
Ökad säkerhet genom brandtestade och godkända tredjeparts
godkända brandskyddssystem och skräddarsydda och optimerade
för din specifika process.

Lokal närvaro och kunskap

Vi skyddar:
Futerra, Södra, Pelletsfirst, Rainbow Pellet, Westervelt Pellets
I Uju Vina Company LTD, Lesozavod 25, Georgia Biomass,
Vapo Group, Stora Enso, Gesfinu Group, Granula Invest,
Arapellet, Glowood

Firefly har sedan 1973 lång erfarenhet inom olika industriella
processer genom åren. Vi tillhandahåller lokal expertis över hela
världen.

En dedikerad partner
Vi strävar efter att tillhandahålla utmärkt service i allt vi gör och
vi mäter kundnöjdhet regelbundet.

Proaktiv tjänst
För att optimera ditt brandskyddssystem erbjuder vi proaktiva
servicebesök. Med Firefly får du en omfattande systemlivscykel
med tillgänglighet på reservdelar.

Om Firefly
Firefly är ett svenskt företag som tillhandahåller industriella brandförebyggande och skyddssystem till processindustri
över hela världen. Sedan 1973 har Firefly specialiserat sig på att skapa anpassade systemlösningarav de högsta tekniska
standarderna och kvaliteten. Baserat på kundens behov och forskning har Firefly utvecklats och med patenterade produkter
och lösningar, skapat en unik portfölj av innovativa produkter och systemlösningarför att
öka säkerhetsnivån.
Företaget är noterat på OMX / NASDAQ First North Exchange i Stockholm, Sverige och har nationella och
internationella godkännanden av sina produkter.Som komplement till försäljningen över hela världen ger Firefly
också sina kunder fälttjänst, underhåll och garanterad långsiktig reservdelshållning.
Firefly kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och EN ISO / IEC 80079-34.
Fireflys produkter innehar nationella och internationella tredjepartscertifieringar genom FM,
VdS, CSA, DNV-GL,LCIE Bureau Veritas, Delta och RISE bland andra.
För mer information om våra certifieringar och godkännanden
besök: www.firefly.se/sv/företag /godkännanden
Har du en fråga om brand- och explosionsrisker i din anläggning?
Kontakta oss, vi hjälper dig gärna med vår kunskap och erfarenhet.
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