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FOREBYGGELSE AF OVERTRYK I SILO 

S
H

IE
L

D
 L

ite
 D

a
n

sk
 V

1
.0

M
S

0
5

2
0

LØSNINGER FOR SILOBESKYTTELSE



SIKRE SILOER TESTES HVER GANG

FJERN  VED PULVERLEVERANCERRISIKOEN

Denne pneumatiske transportoperation bruger et højt lufttryk til at ”bære” produktet ind i siloen. Dette 

medfører en yderst alvorlig overtryksrisiko, hvis luftstrømmen ikke styres, eller hvis luften ikke føres 

effektivt gennem et egnet filter. De fleste siloer testes ikke som trykbeholdere, og kan kun tage en lille 

stigning i det indre tryk (så lidt som 1 psi). Overtryk vil enten sprænge siloen eller blæse filterenheden af 

silotaget. Overtryk kan også forårsage skade og strukturel svækkelse af en tankvogn.

Mange industrier håndterer og transporterer millioner af tons pulveriserede produkter hvert år, herunder 

cement, kalk, sukker, mel og mange andre. Disse produkter transporteres hovedsageligt med tankvogne og 

lagres derefter i lagersilo ved at fluidisere pulveret og blæse dem ind ved tryk.

RISIKO FOR SILOSVIGT & FARE FOR PERSONALET

RISIKO FOR UDSLIP I MILJØET

RISIKO VED AT ARBEJDE I HØJDEN

Endnu mere kritisk er risikoen for alvorlig personskade eller 

endog død, hvis et tungt filter, der vejer over 100 kg, falder fra 

silotoppen til et område, hvor pladspersonalet arbejder. 

Mangel på effektiv silobeskyttelse er et alvorligt sundheds- 

og sikkerhedsproblem og en meget reel trussel mod liv og 

lemmer.

Den værst tænkelige risiko for overtryk er enten et silobrud 

eller, at filterenheden fysisk blæses af taget. Begge disse 

muligheder er intet mindre end katastrofale; begge vil 

forårsage omfattende forstyrrelser og tab af produktion, 

hvilket kræver dyre reparationer og udskiftning af udstyr.

Udslip skader miljøet, især ætsende eller farlige produkter. 

Virksomheder og pladser risikerer store bøder, dyre 

oprydninger og negativ omtale. Et lækkende pulver vil 

blokere overtryksventilerne, hvilket fremskynder risikoen 

for en total overtrykshændelse.

Overtryk under påfyldningsprocessen fører til, at pulveret ledes 

ud i atmosfæren gennem siloens overtryksventil. Skyer af 

pulver, der blæser ud under påfyldninger, er et alarmerende 

almindeligt syn og er tegn på silo beskyttelsesfejl.

Selv med korrekt sikkerhedsudstyr kan det være farligt at 

arbejde i højden. Fald fra højder er den største enkeltstående 

årsag til dødsfald på arbejdspladsen i England ifølge HSE 

(Health and Safety Executive), der tegner sig for et gennemsnit 

på 37 dødsfald om året mellem 2013 og 2018. Det er derfor 

klart, at der bør tages alle praktiske gennemførlige skridt til 

at reducere arbejdet i højden.

Alle siloer, hvori der bliver blæst ind fra en tankvogn, skal have 

sikkerhedssystemer installeret på silotoppen, og arbejde i 

højden kan give alvorlige problemer. Udstyr i disse systemer 

kan kun testes in situ, hvilket reelt betyder, at man skal klatre op 

på siloen før hver levering for at udføre en funktionstest.
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TEGN PÅ SILO BESKYTTELSESSYSTEMFEJL

Et af de mest almindelige problemer forbundet med silo beskyttelse, og en af de største misforståelser er, at når overtryksventiler 

lækker, gør de deres job. Faktisk er det modsatte tilfældet - det er et klart tegn på silo beskyttelsesfejl. Hvorfor lækker et produkt 

fra overtryksventilen? Svaret er enkelt - fordi det bliver sat under tryk! Dette sker på grund af en fejl i overvågnings- og 

kontrolsystemet.

Tryksensorer er afgørende for at forhindre siloovertryk. De skal detektere tryk så lavt som 40 millibar (0,5 psi), og sensoren skal 

være nøjagtig og være i stand til at måle lave værdier. Desværre er disse sensorer ofte ignoreret og bliver sjældent testet. Alternativt 

testes de ved, at man trykker med en hånd på en følsom gummimembran, en kraft der er 50 gange højere end hvad der kræves. 

Udover at være forkert indstillet er mange sensorer, som er monteret på siloer, ikke fejlsikre eller egnet til en sikkerhedsanvendelse 

overhovedet.

Et omfattende silobeskyttelsessystem bør angive, hvornår filteremnet er stoppet, og luften ikke ledes hurtigt nok ud. Dårlig 

filtrering, hvor partikler af produktet forårsager overbelastning, fanger trykket inde i beholderen og øger risikoen. Et stort 

antal overtrykshændelser vil typisk indikere blokerede filtre eller dårlig adfærd hos chaufføren. Dette illustrerer, hvorfor en 

tryksensor og et system, der registrerer trykhændelser, begge er afgørende.

BLOKERET, UTÆT ELLER BESKADIGET OVERTRYKSVENTIL

BESKADIGET ELLER DEFEKT TRYKSENSOR
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BLOKERET FILTER



HVAD ER AFGØRENDE FOR SILOBESKYTTELSE?

SIKRE SILOER TESTES HVER GANG
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HVORFOR ER DU STADIG IKKE SIKKER MED DET?

Niveau

sonde
Overtryksventil

Tryksensor Filter Poser med

lækket produkt
Silosikkerhed kan ikke behandles som en kasse-tænkende øvelse. Det kræver, at 

der indføres en omfattende, fejlsikker og testbar løsning. Forsøg på at omgå dette 

er ikke kun spild af tid, det øger faktisk problemer og risici!

Dette er den mest almindelige fejl som virksomheder begår, der forsøger at 

gennemføre silobeskyttelse. De installerer et system designet af ukvalificeret 

personale og samlet ved hjælp af en tjekliste på standard sensorer, som derefter 

vedligeholdes utilstrækkeligt og efterlades utestet. Såfremt der ikke anvendes 

korrekte komponenter og disse løbende testes før indblæsning, er der en 

overvejende mulighed for, at systemet ophører med at fungere efter en kort 

periode og at siloerne regelmæssigt bliver udsat for overtryk, hvilket 

kompromitterer sikkerheden.

Disse billeder viser, hvad der på mange pladser går galt. Et udvalg af komponenter 

er blevet installeret i overensstemmelse med branchens generelle retningslinjer, 

herunder et filter, tryksensor, overtryksventil, niveausensor, afspærringsventil og 

kontrolpanel. Men det indblæste produkt fortsætter med at blive udledt, og 

skal regelmæssigt fyldes i sække og fjernes fra toppen af siloen. 

Mislykket silobeskyttelse

(5) Kontrol- og alarmpanel ved påfyldningsstedet

Et silobeskyttelsessystem (SPS) er betegnelsen på en 

sammenkoblet samling af sikkerhedsanordninger på en silo. I 

sin mest grundlæggende form skal det overvåge trykket i siloen 

under en påfyldning og tage skridt til at beskytte siloen og 

tankvognen, hvis noget går galt. De væsentlige komponenter i en 

standard SPS er som følger:

(6) Afspærringsventil på påfyldningsrøret

(1) Overtryksventil

(2) Tryksensor

(3) Max niveau-sensor for højt niveau

(4) Filter (filteret/udluftningsenheden)

Hvis en silo som fyldes som minimum ikke har alle disse 

komponenter monteret, er den i alvorlig fare. Men som vi vil se, er 

det ikke nok at montere disse nøglekomponenter alene for at 

garantere sikkerheden.
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Mislykket silobeskyttelse



100 -

240 VAC

Forsyning

Vibrerende

højniveausonde

(og valgfri

2. sonde, hvis

det kræves)

Kontrolpanel

på jorden

med advarselslys

og sirene

Automatisk

afspærringsventil

Kombineret

SPS-enhed

(omfatter

overtryksventil

& tryksensor)

Filter

Luftventil

TOPPEN AF SILOEN PÅFYLDNINGSSTED

TEST ER AFGØRENDE FOR AT UNDGÅ RISICI

SHIELD LITE SPS – FEJLSIKKER OG TESTBAR
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Som vi har set, er test af udstyr på silotoppen afgørende for sikkerheden. Mange systemer har en 

testknap, men det denne rent faktisk gør i de fleste tilfælde, er at teste at lyset og alarmen på 

panelet fungerer. Det er vigtigt at kende forskellen, og at dette ikke bekræfter funktionaliteten. 

Derfor er arbejde i højden stadig nødvendigt for at kontrollere, at det væsentlige 

sikkerhedsudstyr fungerer korrekt, hvilket betyder en potentiel risiko for pladsens personale.

Hycontrols GLT-innovation (Ground Level Testing) muliggør en komplet funktionel test af 

silobeskyttelsesudstyret på stedet, med begge fødder solidt plantet på jorden - på bare 

seks sekunder.

Hycontrol GLT er unik: Den tester fuldt ud tryksensoren, niveausensoren og overtryksventilen 

samt lufttilførslen til filterets selvrensende mekanisme. Når en SHIELD Lite SPS består disse 

tests, kan personalet på pladsen være sikre på, at filtrene ikke er i fare for tilstopning og 

trykopbygning, og siloen er sikker mod overfyldning af spild og forureningsrisici. Alle 

komponenter er testet, hvilket øger sikkerheden under alle omstændigheder.

Dit sikkerhedssystem skal testes regelmæssigt for at sikre, at det er fuldt funktionsdygtigt!

 Undgår skader, reparations- og oprydningsomkostninger og farlige situationer

Udstyr med GLT-kapacitet giver følgende:

 Eliminerer risikoen ved unødvendigt arbejde I højden

 Giver et sikrere arbejdsmiljø på pladsen

GLT-funktionen er en integreret del af Hycontrols SHIELD Lite silobeskyttelsessystem, hvilket 

gør det muligt for operatører af pladser at kontrollere vitalt sikkerhedsudstyr fuldt ud, før hver 

eneste levering finder sted, hvilket garanterer, at alle systemkomponenter fungerer. Den 

aktiveres med en enkelt nøgledrejning på kontrolpanelet, som normalt er placeret ved 

påfyldningsstedet. Systemet tillader ikke, at en fyldning kan finde sted, før der er udført en test.

 Reducerer spild, filter- og siloskader, produkttab, vedligeholdelsesomkostninger

Test er afgørende. At fejlsikre er afgørende.

Hycontrols nye SHIELD Lite silobeskyttelsessystem er det mest avancerede SPS på markedet i dag og er resultatet af årtiers 

ekspertise inden for silosikkerhedsteknologi. Denne nye model er kompakt og enkel at installere uden at gå på kompromis med 

nogen af dens fremragende funktioner. SHIELD Lite SPS anvender det nyeste trykovervågnings-/kontroludstyr, avancerede 

silodiagnosesystemer og Hycontrols banebrydende Ground Level Test (GLT)-facilitet, som giver brugerne total sikkerhed mod 

siloovertryk.



SIKRE SILOER TESTES HVER GANG
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SHIELD LITE SILO BESKYTTELSESSYSTEM

FORBEDRING AF SIKKERHED PÅ PLADSEN med test 

fra jorden og avanceret trykstyring

OMFATTENDE AKTIVITETSLOG hjælper med at 

forhindre gentagelsesforsøg og dårlig praksis

FJERN MENNESKELIGE FEJL OG REDUCER RISIKOEN 

med test fra jorden og automatisk sikkerhed

REDUCER FARLIGT ARBEJDE FRA HØJDER som følge 

af rutinemæssige inspektioner og test

FJERN RISIKO FOR OVERTRYKSKADE - tankvogne 

kan sprænge ved tryk over 1 psi uden den korrekte 

kontrol

FEJLSIKKERT DESIGN OG SYSTEMBETJENING - du vil 

altid vide, om der er et problem før eller under en 

fyldning, uden at skabe risiko!

SHIELD LITE SPS-ENHED( 1 )  I n s p e k t i o n s f a c i l i t e t  f o r 

overtryksventil -  enkelt tryk for 

aktivering af mekanisme til at åbne 

ventil for rengøring og inspektion på 

silo-top, i stedet for at forsøge at løfte 

en 50 kg kalibreret vægt!

( 2 )  H o l d b a r t  p o l y p r o p y l e n e 

v e j r s k æ r m  f o r  a t  b e s k y t t e 

overtryksventilen og elektronik. (3) 

Korrosionsbestandigt, pulverlakeret 

stål til brug under alle vejrforhold.

(4) VIPER-tætninger – dobbelt tætning 

m o d  l u f t l æ k a g e  o g  u d v e n d i g 

vandindtrængning. Let at fjerne og 

udskifte, sparer tid og penge og 

forenkler vedligeholdelse.

( 5 )  H ø j s p e c i f i k  p n e u m a t i s k 

f i l t e r r e g u l a t o r  m e d 

autodræningsfunktion for at reducere 

fugt i luftstrømmen. Tilvejebringer 

nøjagtig kontrol af trykluft.

(6) Flerpunktsmonteringshuller til let 

eftermontering, så de passer til de 

mest populære siloprocesforbindelser 

( t i l  en  ny  instal lat ion)  e l ler  t i l 

montering på en valgfri stativ-enhed.

(7) Integreret overtryksventil med 

f u l d  G LT.  O v e r t r y k s v e n t i l e n 

aktiveres ved tryk på mere end 50 

m i l l i b a r  ( 0 , 7 5  p s i )  u n d e r 

påfyldning.

I n t e g r e r e t ,  s p e c i a l d e s i g n e t 

silotryksensor med testfunktion fra 

jordniveau og med en selvrensende 

funktion – hjertet i det patenterede, 

fejlsikre beskyttelsessystem!

E n ke l  i n sta l l at i o n  -  ka b l i n g  e r 

reduceret fra sytten til fem ledninger, 

hvilket reducerer installationstiden og 

omkostningerne. Modulært system 

s o m  b r u g e r  e n  e n k e l t 

procesforbindelse.

1

2

13 4

5

6

17
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SHIELD LITE - FUNKTIONER OG FORDELE

Nyt kompakt IP65-klassificeret panel 

med integreret advarselslys og sirene, 

lys og klar LED-skærm, nemme og 

klare betjeningsvejledninger og 

individuelle fejlalarm-advarselslys.

Over vågningen hjælper  med at 

identificere filterblokering eller 

problemer med chaufførens adfærd. 

For høje tryk / GLT-hændelser låser 

systemet og tvinger til korrigerende 

handlinger.

Alarmlog med tidsregistrering ved 

overtryk, overfyldning samt ved 

åbning af overtryksventilen til 

hjælp og direkte forebyggende 

vedligeholdelse.

Fejlsikker butterfly indblæsningsventil 

åbnes kun, når alle sikkerhedstest er 

bestået. Integreret afbryder indikerer, 

om ventilen er åben eller lukket, med 

anti-manipulationsdetektion og 

logning.

Filterkontrol indikerer tilstopning, 

defekte filtre og hvornår der skal 

udskiftes defekte filterelementer.

Jordniveautest (GLT) af det fulde 

system aktiveret  ved en enkelt 

nøgleaktivering (med unik nøgle) - 

eliminerer nødvendigheden af at 

klatre op i siloen for at teste vigtigt 

sikkerhedsudstyr!

DP-seriens vibrationssensor giver 

alarm ved max niveau. Jordniveautest 

og selvrensende funktion - den mest 

pålidelige niveausensor til faste og 

pulveriserede produkter.

Sikkert strømkrav med lav spænding - 

hele SHIELD-silobeskyttelsessystemet 

fungerer på en 24 VDC strømforsyning, 

hvilket giver mulighed for et mere 

sikkert arbejdsmiljø.

SHIELD LITE KONTROLPANEL

TRYK OG VAKUUM KONTROL - unik tryksensor 

registrerer ikke kun tryk men også vakuum. Hvis 

denne tilstand registreres, åbner den både indløbs- 

og overtryksventilerne fuldstændigt for at fjerne 

vakuumet, før der opstår siloskader

G LT  s y s t e m e t  g a r a n t e r e r  f u l d s t æ n d i g 

silobeskyttelse ved test af de enkelte komponenter i 

sikkerhedssystemet før påfyldning tillades.

REDUCER MILJØMÆSSIGE UDSLIP gennem korrekt 

kontrollerede leverancer

GLT TESTER HELE SYSTEMET PÅ SEKS SEKUNDER - 

r e d u c e r e r  t i d  p å  v e d l i g e h o l d e l s e  o g 

serviceomkostninger

DET ENESTE SILO-BESKYTTELSESYSTEM SOM 

DÆKKER KRAVENE FOR UDVIDDET SILOSIKKERHED!



Distributør: CPT A/S,  Energivej 7, DK-5600 Faaborg, Danmark

Telefon: +45 6265 2070 / E-mail: hk@cpt-as.dk / Web: www.cpt-as.dk

Ventilforsegling:    EPDM gummi

6 mm rør:    Polyurethan

Overtryksventil-komponenter specifikation

Materialespecifikation

Nærhedsføler:    Forniklet messing

Tryktransmitter:    Rustfrit stål

Indgang elektrisk forbindelse:  M20 kabelforskruning (Ø 7-12,5 mm) (Ø 9/32 - 1/2 ”) 

Fjeder:    50 til 60 millibar (0.73 til 0.87psi)

Kontrolpanel

AUX-udgange:    0,5A FET-udgang

6mm fittings:    Forniklet messing

Indgangsregulator:   6mm hanrør

Overtryksventil vejrbeskyttelse:  Polypropylen

Trykføler:    -100 til + 100 mB (-1.45 til 1.45 psi)

    (¼ ”hanrør hvis indløbsomformerrør monteres)

   

Hoved GLT-modul:    Pulverlakeret blødt stål

Specifikation af kontrolboks

Eksternt regulatorhus:   Polyamid

Kabinet:     ABS

Luftforsyningskrav til GLT:   6,0 bar (87 psi) typisk 

 (6 mm rør)  5,5 bar (80 psi) minimum

IP-klassificering:    IP66 / IP67

    M16 kabelforskruning (Ø 3-6,5 mm) (Ø 1/8 - 1/4 ”)

Elektrisk forsyning:   24 VDC (leveret af SHIELDLITEDB panel)

Temperaturområde (omgivende rum): -20°C til + 50°C (-4°F til + 122°F)

Luftcylinder:    Aluminium, anodiseret

Luftforsyningskvalitet:   Tør filtreret luft

Vægt:     20 kg med monteringsflange

Kabinet:     ABS

Indgang elektrisk forbindelse:  3 x M20 kabelforskruning (Ø 7-12,5 mm) (Ø 9/32 - 1/2 ”) 

    1 x M16 kabelforskruning (Ø 3-6,5 mm) (Ø 1/8 - 1/4 ”)

Elektrisk forsyning:   100-240 VAC (50-60 Hz)

    302STST

Pneumatisk specifikation

 

IP klassificering:   IP65

SYSTEM OVERBLIK

SPS-SHIELDLITE SPECIFIKATION

 Hvis der registreres alarm for højt tryk, aktiveres alarmen og advarselslyset og der lukkes øjeblikkeligt for indløbsventilen.

SHIELD Lite silo-beskyttelsessystem er designet til at give kontrol- og testfunktioner for at forhindre overtryk i siloen og tilstopning 

af filteret under en tankvognslevering. Systemet kan arbejde med et eller to niveausonder i forskellige længder; disse kan være 

Hycontrol niveau sonder, som har en indbygget GLT, eller det kan være fra en alternativ producent, forudsat at denne er kompatibel 

med SHIELD Lite-systemet.

 Under en fyldning:

 Hvis der registreres en åbning af overtryksventilen, aktiveres alarm og advarselslys og lukker indløbsventilen øjeblikkeligt.

En vellykket test åbner den fejlsikre påfyldningspunktsventil for at tillade fyldning i 90 minutter, hvorefter den 

lukkes. På samme tid lyder også en sirene og et advarselslys for at teste deres funktion.

  Hvis der registreres en alarm på højt niveau, aktiveres alarm og advarselslys, og indgangsventilen lukkes efter 30 sekunder.

Logfiler registrerer det samlede antal hændelser for tryk, niveau, overtryksventil, såvel som detektering af 

systemoverskridelsesforsøg og vakuumdetektion. Tilvejebringer en tidlig advarsel i tilfælde af tilstoppede filtre eller 

dårlig adfærd af brugeren ved hjælp af forholdsalarmer. Silofilter tændes og slukkes ved hjælp af kontrolpanelet.

 Enkel betjening af nøgle / knap med information, der vises på baggrundsbelyst LCD-skærm.

Vejrbeskyttelse på kontrolpanelet

Materiale:        UV-resistent polypropylen

334 mm


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

