
Het verwarmen en transporteren van 
gesmolten ijzer is inherent gevaarlijk. Een 
ongeluk met plotseling vrijkomend staal kan 
leiden tot verlies van duizenden dollars aan 
grondstoffen, ernstige beschadiging van 
omliggende apparatuur, langdurige stilstand 
of, erger nog, de dood van een medewerker. 

Gelukkig kunnen ernstige ongelukken 
grotendeels worden voorkomen met de 
juiste veiligheidsmaatregelen en goed 
werkende apparatuur. Van cruciaal 
belang is zorgvuldig preventief onderhoud 
van de gietpannen en torpedowagens 
waarin gesmolten ijzer van het ene 
staalproductieproces naar het andere wordt 
gebracht. 

Veel staalfabrieken zijn afhankelijk 
van handmatige inspecties met 
warmtebeeldtechnologie. "In de 
meeste fabrieken wordt een handheld 
warmtebeeldcamera gebruikt", zegt Javier 
Barreiro van ANT Automation, industrieel 
dienstverlener in de Amerikaanse stad 
Pittsburg. "Daar wordt de gietpan misschien 
eens per week of om de paar dagen op 
de foto gezet, waar dan een rapport van 
wordt gemaakt." Hoewel deze inspecties 
waardevolle informatie kunnen opleveren, 
betwijfelt Barreiro dat deze handmatige 
inspecties vaak genoeg plaatsvinden. "Je 
voert een steekproef uit in je fabriek. De 
kans dat je een hot spot onderschept, is 
heel erg klein." In de meeste sectoren 
is een gat van enkele dagen tussen de 

inspecties geen enkel probleem. Maar als 
het gevolg is dat gesmolten ijzer de vrije 
loopt krijgt, zijn extra voorzorgsmaatregelen 
geen overbodige luxe, zeker niet wanneer 
materiaal snel overbelast raakt. "Het 
ene moment is er nog niets aan de hand, 
het andere begeeft een vuurvaste steen 
het. Binnen een minuut kan er dan al een 
hot spot ontstaan", aldus Barreiro. Voor 
een snelle identificatie van hot spots in 
gietpannen en torpedowagens zouden 
verschillende medewerkers fulltime 
aanwezig moeten zijn in riskante delen van 
de fabriek. Dat maakt continue thermische 
bewaking in de vorm van handmatige 
inspecties duur én gevaarlijk.

Een ware nachtmerrie: gesmolten staal dat onverwachts vrijkomt. Honderden tonnen gesmolten ijzer 
met een temperatuur van 1400°C storten zich uit over de fabrieksvloer. Deze extreem gevaarlijke en 
kostbare fout willen staalfabrikanten dan ook koste wat kost voorkomen. Wanneer gietpannen en 
torpedowagens worden bewaakt met behulp van warmtebeeldtechnologie, wordt het realistischer een 
dergelijk ongeluk te voorkomen. Traditionele handheld camera's moeten echter met de hand worden 
bediend, wat leidt tot onregelmatige inspecties en mogelijk gevaarlijke situaties op de werkvloer. 
ANT Automation begrijpt dat plotseling vrijkomend staal verwoestende gevolgen heeft. Daarom biedt 
dit Amerikaanse bedrijf het CIRA-systeem aan, waarmee fabrieken over de hele wereld het risico op 
incidenten kunnen beperken dankzij continue thermische bewaking.

Continue bewaking met 
warmtebeeldcamera's voorkomt 
plotseling vrijkomen van gesmolten staal
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Met handheld en geautomatiseerde 
warmtebeeldcamera's wordt de structurele integriteit 
van containers met gesmolten ijzer bewaakt.
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NON-STOPBEWAKING MET 
WARMTEBEELDEN 
Staalfabrieken hoeven niet afhankelijk te zijn 
van onregelmatige thermische inspecties. 
In plaats daarvan kan elke gietpan en 
torpedowagen continu worden bewaakt 
dankzij integratie van zogenaamde 'machine-
visionsystemen'. Het platform van ANT 
Automation heet CIRA (Continuous Infrared 
Analysis) en "werkt zonder menselijke 
tussenkomst", zegt Barreiro. Hij legt uit dat 
het systeem specifieke apparatuur zelfstandig 
bijhoudt en bewaakt. "We onderscheppen 
een hot spot in een vroeg stadium door de 
gietpan te analyseren en de geschiedenis 
ervan bij te houden." Elke gietpan is voorzien 
van een unieke ID en wordt tijdens elk 
gebruik vanuit verschillende hoeken in beeld 
gehouden. Aan de hand van historische 
gegevens krijgt de fabriek inzicht in eventuele 
probleemgebieden. Daarbij weet het systeem 
onderscheid te maken tussen nieuw ontstane 
hot spots en gesmolten staal dat opspat of 
over of langs de rand loopt. "Op elk moment 
kan er staal langs de rand lopen of een vonk 
ontstaan. Dat zijn geen problemen. Bij deze 
werkzaamheden heb je nou eenmaal te 
maken met staal dat opspat of over de rand 
loopt. Ons systeem herkent wat normale 
fabrieksactiviteit is en wanneer er dus niet 
hoeft te worden ingegrepen", zegt Barreiro. 

CIRA draait op het bestaande netwerk 
van de fabriek. Er zijn meerdere FLIR-
warmtebeeldcamera's nodig voor de 
bewaking van het volledige oppervlak van 
een gietpan of torpedowagen. Gebruikers 
kunnen live en historische beelden bekijken 
en alarmmeldingen aanpassen op een 
computer of mobiel apparaat. Dankzij de 
vroegtijdige detectie door CIRA krijgt de 
gebruiker de tijd om onderhoudsopties tegen 
elkaar af te wegen. "Telkens wanneer er 
een hot spot wordt gedetecteerd, ontvangt 

de gebruiker een e-mail met daarin het 
nummer van de gietpan, het heatnummer, 
de warmtebeelden, alles. De gebruiker hoeft 
niet continu te blijven kijken. Er wordt een 
waarschuwing naar zijn of haar smartphone 
verzonden."

Als een hot spot vroegtijdig wordt 
onderschept, kan het verhittingsproces 
misschien nog gewoon worden afgerond. 
Staat een gietpan op springen, dan moet de 
inhoud onmiddellijk worden overgegoten in 
apparatuur dat in structureel goede staat 
verkeert. Volgens Barreiro is met deze kennis 
nog veel meer mogelijk dan alleen preventie 
van ongelukken met gesmolten staal. "Je 
kunt je vuurvaste materiaal optimaliseren 
en krijgt meer inzicht in het profiel van de 
gietpan. Je hebt dan meer informatie om je 
proces te verbeteren." Zijn klanten zijn het 
met hem eens. Hij ziet steeds vaker dat CIRA-
gebruikers het systeem in eerste instantie 
laten installeren met enkele camera's, om het 
aantal in de maanden daarna vervolgens uit 
te breiden. "Die fabrieken nemen eerst twee 
camera's, dan vijf, dan tien. Dat zegt iets over 
het belang van deze vorm van bewaking." 

FLIR A315-WARMTEBEELDCAMERA
De effectiviteit van het CIRA-
systeem valt of staat bij betrouwbare 
warmtebeeldtechnologie. Na ruim 15 jaar 
met FLIR-camera's te hebben gewerkt, 
integreerde ANT Automation daarom de 
FLIR A315 in het platform. De A315 heeft 
een resolutie van 320 x 240, biedt 76.800 
unieke thermische-gegevenspunten en kan 
temperatuurverschillen detecteren van 
slechts 50 mK. De camera kan hoogfrequent 
streamen en levert 16-bits full-framebeelden 
tot 60 Hz. Bovendien is de A315 volledig te 
bedienen via een pc en is de camera, met 
de juiste behuizing, bestand tegen de barre 
omstandigheden in een staalfabriek. 

Barreiro: "Wij raden FLIR-camera's aan. Ze 
zijn robuust. Ze werken onder uiteenlopende 
omstandigheden en streamen gegevens op 
een heel praktische manier." 

Klanten kiezen om verschillende redenen 
voor CIRA en andere systemen voor continue 
bewaking, al is het maar om een lagere 
verzekeringspremie te krijgen. Maar of ze nu 
hun onderhoudsprocessen willen verfijnen 
of omliggende apparatuur beter willen 
beschermen: veel fabrieken die voor de 
platforms kiezen, hebben eerder een dergelijk 
ongeluk meegemaakt. Barreiro vindt dat 
veel te laat. "We moeten voorkomen dat dit 
überhaupt gebeurt."

Met geautomatiseerde systemen kan specifieke apparatuur worden bijgehouden en bewaakt. Door te kijken naar de veranderingen die na 
verloop van tijd in de vuurvaste laag optreden, kunnen weloverwogen onderhoudsbeslissingen worden genomen.

Met continue thermische bewaking kunnen vroege  
tekenen van defecte apparatuur worden herkend, 
waardoor het risico op staalongelukken aanzienlijk 
afneemt.

Ga voor meer informatie over FLIR Systems en onze 
producten naar:

www.flir.com
De getoonde beelden zijn wellicht niet representatief voor 
de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera. 
Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden.
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