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Firefly – zapewnia ciągłość produkcji

Doniesienia o pożarach przy produkcji peletu docierają do nas niestety zbyt często. Produkcja peletu zwiększa sie
znacząco a razem z nią rosną również zagrożenia pożarowe. Produkcja oraz przetwarzanie peletu generuje wiele
zagrożeń. Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn pożarów w tym przemyśle jest tarcie. Przykład: tarcie generuje
przegrzany materiał, który może doprowadzić do zapłonu w przenośniku lub co gorsza, wewnątrz chłodziarki.
Możliwy scenariusz

Nagromadzenie materiału powoduje tarcie
między walcami prasy a matrycą. Następuje
przegrzanie.

Niebezpiecznie rozgrzany pelet opuszcza
matrycę. Rozgrzane elementy zostają natychmiast
wykryte i ugaszone.

Właśnie unikneliśmy pożaru!

Nigdy nie generalizujemy

Od ponad 30 lat, Firefly specjalizuje się w tworzeniu zindywidualizowanych rozwiązań, które zabezpieczają procesy
produkcyjne. Nasi doskonale przygotowani pracownicy posiadają ogromne doświadczenie w przemyśle peletowym
oraz najwyższe umiejętności techniczne niezbędne do projektowania bezpiecznych systemów zapobiegania pożarom w
Państwa firmie.
Aby chronić produkcję przed pożarami i wybuchami pyłów, potrzebujecie Państwo:
- Szybkiego i niezawodnego systemu na najwyższym poziomie technicznym.
- Rozwiązań dopasowanych do Waszych procesów.
- Skutecznego wykrywania potencjalnych zagrożeń, np.
iskier oraz gorących cząstek pojawiających się w procesach.
Dodatkowo aby zapewnić ciągłość produkcji,
potrzebujecie Państwo:
- Systemu niewrażliwego na światło dzienne, co
zminimalizuje ilość fałszywych alarmów oraz
kosztownych przestojów.
- Systemu gaśniczego dopasowanego do procesu,
minimalizującego ryzyko szkód spowodowanych przez
wodę.
W Firefly rozumiemy Państwa potrzeby

POŻARY PRZY PRODUKCJI PELETU

Jak chronimy Państwa fabryki

Firefly zawsze dostarcza kompleksowe rozwiązania. Nasi inżynierowie projektują systemy, które zapewniają wysoki
poziom bezpieczeństwa przed pożarami oraz wybuchami pyłów.
Firefly posiada szeroki wachlarz unikalnych produktów, które są wykorzystywane w zależności od przebiegu
Państwa procesu produkcyjnego. Nasze systemy zostały zaprojektowane w celu ochrony procesów produkcyjnych,
zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony fabryk przed zniszczeniami.
Wykrywanie

- Detektory, które wykrywają niebezpiecznie rozgrzane cząstki,
oraz płomienie w pneumatycznych lub mechanicznych systemach
transportowych
- Detektory, które wykrywają płomienie na otwartych przestrzeniach

Gaszenie

- Zastosowanie gaszenia pełnym
strumieniem wody
- Zastosowanie mgły wodnej
- Zastosowanie urządzeń mechanicznych,
izolatorów, pary oraz gazu

Kontrola

- Jednostka sterująca do monitorowania i kontroli procesów.
Usługi

- Instalacja, uruchomienie i odbiór
- Serwis systemów w miejscu instalacji
Rozwiązania

Firefly stworzył unikalne rozwiązania dla przemysłu peletowego. Z tymi rozwiązaniami Państwa fabryki mogą być
skutecznie chronione przed kosztownymi pożarami i wybuchami pyłów.
Ochrona:
• Suszarni
• Cyklonów suszarni
• Magazynów pośrednich
• Młynów
• Pras

•
•
•
•
•

Chłodziarek
Rozdrabniaczy
Silosów
Filtrów
Składowisk

Ponadto system wykrywania ognia zapewnia ochronę maszyn
wysokiego ryzyka, poprzez zastosowanie detektorów płomieni oraz
systemu gaszenia mgłą wodną. Chronione przez nasz obszary to:
•
•
•
•

otoczenie młynów
otoczenie pras do peletu
kotłownie
składowiska

SYSTEMY
FIREFLY
FIREFLY SYSTEMS

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU PELETOWEGO

Chronimy cały proces produkcyjny

Czy kiedykolwiek mieli Państwo do czynienia z ogniem np. w suszarni, młynie, prasie? Z ponad 30 letnim doświadczeniem
w przemyśle peletowym, Firefly opracował „szyte na miarę” rozwiązanie, które zabezpiecza cały proces produkcji.
Od suszarni do prasy, od chłodziarki do silosa, ochrona maszyn wysokiego ryzyka oraz filtrów; nasze kompetencje
techniczne oraz zaawansowane technicznie detektory zapewniają najlepszą ochronę produkcji peletu.

ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU PELETOWEGO

ROZWIĄZANIA DLA ELEKTROWNI

Ochrona elektrowni

Gdy łatwopalny materiał jest zgniatany, mielony, transportowany oraz magazynowany wzrasta zagrożenie pożarowe.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pelet, zwiększa ryzyko pożarowe ponieważ materiał jest
wysuszony i wystarczy niewielkie źródło energii aby spowodować zapłon.
Firefly posiada ponad 30 lat doświadczenia w ochronie elektrowni przed pożarami oraz wybuchami. Dzięki unikalnej,
opatentowanej technologii Firefly wykrywa iskry, gorące cząstki w procesach oraz eliminuje je zanim spowodują pożar
lub eksplozję.

ROZWIĄZANIA DLA ELEKTROWNI

Wykrywanie iskier i gorących cząstek od 250°C

Gdy gasimy zapałkę jej temperatura wynosi około 470°C / 800°F. Mniej więcej taka właśnie temperatura wystarczy do
podpalenia wirującego pyłu drzewnego, który znajduje się np. w filtrze. Warstwom pyłu drzewnego które osadzają się
w silosie wystarczy jeszcze niższa temperatura do zapłonu (~ 260°C / 500°F). Dlatego Firefly wykrywa iskiry i gorące
cząstki od 250°C/ 480°F.
Konwencjonalne systemy detekcji iskier wykrywają światło z iskier tj. temperatury około 700°C / 1290°F i więcej.

Minimalna temp. zapłonu drwena:
Chmura
470 ° C / 800 ° F

Warstwa
260 ° C / 500 ° F

Źródło: NFPA (National Fire Protection Association)

Częstym powodem pożarów w przemyśle peletowym jest tarcie. Tarcie nie generuje iskier, powoduje powstanie
gorących powierzchni i rozgrzanego materiału. Gdy temperatura materiału przekroczy jego minimalną temperaturę
zapłonu może dojść do pożaru.
Badania wyraźnie pokazują, że (czarne) gorące cząstki są częstszym źródłem zapłonów w
przemyśle niż dotychczas sądzono. Właśnie dlatego Firefly opracował detektory, które
wykrywają zarówno iskry jak i czarne rozgrzane cząstki. Opatentowana technologia Firefly
bazuje na wykrywaniu promieniowania podczerwonego IR (True IR™) co sprawia, że detektory pozostają niewrażliwe
na światło dzienne mogąc jednocześnie wykrywać iskry oraz gorące cząstki już od 250°C (np. gorące czarne elementy).
Konwencjonalne systemy detekcji iskier wykrywają światło dzienne, co znacznie zwiększa liczbę fałszywych alarmów.
* Prof Rolf K. Eckhoff “Wybuchy pyłu w procesach przemysłowych” (wydanie 2)

Silne i skuteczne gaszenie pełnym strumieniem wody

Przemysł peletowy przetwarza bardzo duże ilości materiału; od setek kilogramów do wielu ton na godzinę. Wysokie
przepływy drobnych materiałów wymagają silnych systemów gaśniczych, które są w stanie przeniknąć całość
transportowanego materiału. Firefly dostarcza skuteczny system gaśniczy wykorzystujący pełen stożek strumienia
wody (dysze, króre zraszają całą objętość powstałego stożka).
Konwencjonalne systemy gaśnicze, wykorzystują małe kropelki wody. Woda jest dostarczana tylko na peryferia (dysze zraszają
jedynie obwód stożka).
Firefly

Konwencjonalne systemy wykrywania iskier

DLACZEGO FIREFLY?
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Firefly – zapewnia ciągłość produkcji
Firefly to szwedzka firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w przemyśle peletowym. Dostarczamy kompletne
systemy chroniące Państwa firmę przed pożarami i wybuchami pyłów.
Dzieki unikalnym rozwiązaniom, szybkim dostawom oraz doskonałej jakości usług, Firefly stał się oczywistym
wyborem dla wielu klientów działających w światowym przemyśle peletowym.
Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o możliwościach zwiększenia bezpieczeństwa Twojego procesu
produkcyjnego!

Tel. +46 8 449 25 00 | Fax +46 8 449 25 01 | info@firefly.se | www.firefly.se

KONTAKT
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