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2. Wie ben ik / Wij

Theo Smit, 57 jaar. In dienst van TRN/ZR sinds 1-1-1985.
TRN, sinds 2009 ZR geheten, is in de basis een traditionele atmosferische olie
raffinaderij waar in 1985 een conversie eenheid bij is geplaatst. De hydrocracker.
Tegenwoordig is ZR een joint venture van TOTAL, 55% en Lukoil, 45%.
Gelegen in het sloe gebied.
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3. Waarom wireless HART
In 2013 werd het plan opgevat om veel pompen van een dubbel seal te voorzien.
Dit dubbel seal werd in het verleden opgevolgd dmv een manometer door de buiten operator
Men wilde hier echter een indicatie op DCS van hebben, met een alarm
Tevens was uitgesproken dat het alarm er een was waar niet direct op gereageerd hoeft te worden
Uit kosten overweging is er voor gekozen om wireless instrumentatie te installeren
Kosten 1m multicore grondkabel leggen: €250,-Er waren meerdere multicores nodig van meer dan 200 m. Per kabel leggen > €50.000
En dan alle singles nog
Basis set wireless HART €5.000. De transmitters zijn wel wat duurder dan de standaard.
We konden gebruik maken van een bestaand glasvezel netwerk, dit is erg belangrijk
Totale kosten besparing per instrument daardoor ca 70% (wireless t.o.v. bedraad)

ZR gebruikt wireless HART uitsluitend voor indicatie en trending en voor alarmen
waar niet direct een reactie voor nodig is (Warning)
Waarom Wireless HART van Emerson:
Van begin af aan zijn onze fabrieken uitgerust met Rosemount (Emerson) metingen. Toen de wireless techniek zijn intrede deed is
voor Emerson en dus Wireless HART gekozen en niet voor bv ISA 100.
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4. Opbouw dekking ZR

ZR heeft nu 10 geinstalleerde gateways en daarmee een raffinadery wijde dekking.
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5. Huidige installed base
Ongeveer 250 metingen
1 gateway begint vol te raken, deze gaat gesplitst worden (er kunnen tot 100
instrumenten via 1 Gateway in lage update frequentie, deze gateway heeft
instrumenten met hoge update frequenties)
Type metingen, allen via Emerson
Druk
Verschil druk
Trilvork
Temperatuur
Corosie metingen
Wanddikte metingen

Ultra soon
Vibratie

Type metingen buitenom Emerson is nog niet gelukt om deze in het netwerk te
krijgen. Worden niet ingelezen. Protocol dichtgetimmerd?
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6. Praktische omgang met Emerson wireless HART
Het programmeren/configureren is eenvoudig, kan evt met een handheld communicator
Emerson heeft diverse software applicaties. Welke op zich wel werken,
maar bugs vertonen
Oplossing is niet direct voorhanden waardoor je niet tot een volledige
uitbating van de mogelijkheden komt.
ZR heeft (nog) geen infrastructuur om HART signalen in zijn DCS in te
lezen. Ook hierdoor kun je niet van alle features gebruik maken.
Wij maken op het beeldscherm voor operations geen onderscheid
tussen bedrade en wireless metingen.
Binnen 4 uur na plaatsing kan een instrument live staan op het DCS.
Punt van aandacht is/wordt het cyber security verhaal: hoe houden we
kwaad willenden buiten?
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6. Wat heeft ZR nog meer als alleen wireless HART
Uptime, machine monitoring via 4g en de cloud

Een applicatie om blinden te registreren, Blind-it in 4g
Een plant dekkend wifi netwerk is in ontwikkeling, operators/technicians
gaan dan met Ex tablet de fabrieken in
De Rotating groep heeft een aantal bluetooth sensoren, die met de telefoon
uit te lezen zijn, op test
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7. Toekomst plannen

Gate way splitsen, deze raakt vol
Veel ultrasoon metingen toevoegen op flare leidingen om flare losses
op te sporen
Machine monitoring
In het offsites gebied persmanometer van pompen vervangen door
wireless pressure gauge
Corrosie gevoelige delen voorzien van corrosie metingen
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8. Wireless HART toekomst

Onze moeder maatschappij, TOTAL, slaat wireless HART over
Zij investeren in LoRa
▪ Reden, bij wireless ben je geïnteresseerd in de primaire proces value.
▪ Niet over de staat van de transmitter. Het is maar een trend/alarm.
▪ Daarnaast heeft HART een korte reikwijdte, maar wel een grote bandbreedte
nodig.
▪ LoRa heeft een grote reikwijdte, een kleine bandbreedte en stuurt alleen de PV
door. Het laat aan de ontvanger over om de waarde in te schatten. De reliability
verkrijg je dan door meerdere sensoren te plaatsen.
▪ Nadeel van LoRa, er zijn nog weinig ATEX sensoren. TOTAL laat deze nu
ontwikkelen.

Mijn veronderstelling is dat LoRa de toekomst heeft.
▪ Overigens zonder dat wireless HART verdwijnt, ze kunnen naast/bij elkaar bestaan.
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Voorbeeld netwerk
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9. Vragen?
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