Case Study

De levensduur van de batterij van de Radius® BZ1-Area Monitor
blinkt uit tijdens het uitschakelen van de installatie
"Eerlijk gezegd, wat
ons meteen dreef om
de Radius te kiezen,
was de levensduur van
de batterij."

Conti nue bedrijfsprocessen in een industriële fabriek worden doorgaans 5% of minder per ja ar stilgelegd,
ma a r toch vi ndt 70% va n de zware ongevallen plaats ti jdens niet-routinematige (start-up, shutdown of
onl ine onderhoud) operaties. Waarom? De situatie in de fa briek ti jdens een shutdown is compleet anders
da n op een normale dag. Processen worden gestopt, a pparatuur wordt geleegd en geopend en het aantal
mens en en bewegende voertuigen, i nclusief vra chtwagens en heftrucks op de locatie, is vele malen hoger
da n normaal.
Ti entallen ja ren kennis en erva ring met plant s tops hebben ertoe geleid dat één chemische productie- en
verwerki ngsfabriek i n Louisiana, bekend en geprezen va nwege zijn focus op veiligheid, op zoek is naar de
bes te opl ossing om LEL-ni veaus (l a gere expl osiegrenswaarden) conti nu te b ewa ken i n de meest
dyna mische gebieden va n de fabriek tijdens shutdown: de ingang, uitgang en de weg voor bouwvoertuigen.

Uitdaging
Ti jdens de stillegging zijn honderden voertuigen, waaronder bestelwagens, vra chtwagens, vorkheftrucks,
l a stractoren en a annemersvoertuigen dagelijks binnengekomen en vertrokken. In een gebied dat va tbaar
i s voor ontvl ambare ga ssen of da mpen, kan de l ucht di e a ls o xi datiemiddel fungeert (waardoor de
bra ndstof in de motor wordt verbrand) zi ch vermengen met deze ontvlambare gassen. De dampen en
ga s sen kunnen s a men met de l ucht de ci linders va n de motor bi nnendringen, wa ardoor een externe
bra ndstofbron ontstaat en de verhouding tussen brandstof en lucht in de motor toeneemt. Veranderingen
i n de verhouding tussen bra ndstof en l ucht l eiden tot ontstekingsrisico's door de motortemperatuur te
verhogen of vonken te produceren die uiteindelijk tot een explosie kunnen leiden.
Op ba sis van de hoeveelheid verkeer tijdens de shutdown, was de gevaarlijke zone rond de fabriek duidelijk
gema rkeerd en gebarricadeerd met een gele poort. Het gebied rondom elk voertuig , terwijl het de poort
betra d en naar zijn eindbestemming reed, vereiste continue LEL-bewaking. De turnaround-manager bij de
fa bri ek vertrouwde de veiligheidsleverancier va n het bedrijf toe om de beste bewakingsoptie voor deze
s i tuatie te bepalen. Een veel voorkomende oplossing is het gebruik va n een brandweerdienstmedewerker
ui tgerust met een draagbare LEL-detector. De begeleider vergezelt elk voertuig terwijl het zich door de
mogelijk gevaarlijke s teegjes begeeft va naf de i ngang door de poort en da n weer terug. Va nwege de
omva ng va n het project en het aantal betrokken voertuigen, zou de optie van de brandwachtenbestuurder
ti jdrovend en kostbaar zijn.

Oplossing
Het veiligheidsleveranciersteam van het bedrijf bood een andere en unieke oplossing: gebiedsmonitoren voor
continue bewaking. Dankzij de reeds i n de praktijk geteste Radius® BZ1-oppervlaktemonitor van Industrial
Sci entific met LENS ™ Wi reless met een vorige cliënt, had de veiligheidsaanbieder er vertrouwen in dat deze
monitor de juiste optie was. "Eerlijk gezegd, wat ons meteen dreef om de Radius te kiezen, was de levensduur
va n de batterij. We wisten dat we elke monitor 7 of 8 dagen zouden kunnen laten werken in plaats van 10
mensen per dienst per dag te hebben om de batterijen te vervangen, zoals het geval was met de
i nstrumenten van een andere fabrikant die werden gebruikt in het verleden”, zei de veiligheidsleverancier.
Met 146 moni toren tegelijk, voor de ongeveer 60 da gen durende duur va n het project, elimineerden we
ook de noodzaak om het i nstrument elke dag te testen.” Zolang elke monitor onafgebroken 7-8 da gen
dra a ide, hoefde na die periode a lleen nog op bumptests te worden getest.
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Ra dius BZ1-gebiedsmeters met LENS Wi reless ma ken a utomatisch verbinding met el ke a ndere monitor
bi nnen hetzelfde netwerk en beginnen met communiceren. Als één monitor een gas- of LEL-meting detecteert
en a larmeert, zal elke a ndere monitor binnen het netwerk ook alarmeren en duidelijk aangeven welk
i nstrument de meting heeft opgenomen. Hierdoor kunnen voertuigbestuurders onmiddellijk weten waar het
geva ar is, en worden ze gevraagd de motoren uit te s chakelen en het gebied te evacueren.
Voor di t doorloopproject had het veiligheidsbedrijf in totaal 171 Radius BZ1-monitoren ter plaatse. Hiervan
werden 146 monitoren s trategisch geplaatst in netwerkgroepen va n 18-20 i nstrumenten langs de steegjes
di e bezocht werden door de bewegende voertuigen. De instrumenten zaten bovenop aluminium frames
di e ze ongeveer een halve meter va n de grond hielden. Hierdoor konden de monitoren bestand zijn tegen
zwa re omstandigheden, zoals blootstelling aan hoosbuien en doorlopende stofwolken.
De res terende 25 i ns trumenten werden op reserve gehouden, vol ledig opgeladen en naar behoefte
geroteerd. Wanneer een groep va n 20 monitoren klaar was om opnieuw te worden opgeladen, werden de
Sa feCore®-modules (centrale verwerkingseenheid va n de Radius-monitor) verwijderd uit de bases van de
moni toren en verva ngen door de reservemodules. Met het gebruik va n 20 DSXi -basisstations en hun outof-the-box-functionaliteit werden de 20 Sa feCore-modules met l ege batterij vervolgens allemaal opnieuw
opgeladen en met bumptests getest, opgeslagen i n de res erve Ra dius -bases en kl aar gemaakt om de
vol gende groep monitoren te ontlasten wanneer nodig. Deze co ntinue rotatie maakte een onafgebroken
moni toring mogelijk gedurende de 60 da gen va n het project.

Resultaten
“Als we zouden hebben gewerkt met brandwachtmedewerkers versus de Radius-monitoren voor
dit project, dan zou het de klant minstens het dubbele hebben gekost en meer werkvergunni n ge n
hebben geëist", zei de veiligheidsleverancier. "Van de 171 monitoren hadden we bij slechts twee
Radius-monitors chermen lichte klachten. Dat komt dicht in de buurt van een positieve
rendementspercenta ge van 99%, wat bijna ongehoord is. We hebben nog nooit een slag gemist!
"Na afronding van het project heeft de klant een positieve kwaliteitskennisgeving bij de
veiligheidsaanbieder ingediend en becommentari eerd hoe goed de instrumenten presteerden.
Sindsdien heeft de fabrikant van chemicaliën nog eens 8-10 projecten op kleinere schaal
toegevoegd met behulp van de Radius BZ1-oppervlaktemonitoren en heeft deze de gebiedsmoni to r
tot beste keuze beoordeeld.
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