
Verdens første fuldskala trådløse SIL2-gasdetektion  
Equinors* Kalundborgraffinaderi 

Fordelene ved fast trådløs gasdetektion versus traditionelle 
kablede systemer blev tydeligt demonstreret både i form af 
sikkerhed og omkostningsbesparelser på Kalundborgraffinaderiet. 

–  INNOVATIV TEKNOLOGILØSNING REDUCEREDE PROJEKTETS OMKOSTNINGER MARKANT 
–  STOR INSTALLATION AF GASSECURE TRÅDLØS GASDETEKTOR 
–  SYSTEM DESIGNET OG KONFIGURERET TIL TRÅDLØST SIL2     
–  PÅLIDELIGT TRÅDLØST I ET OVERFYLDT RAFFINADERI MED MANGE BYGNINGER

INDLEDNING
Den norske energivirksomhed Equinor har, i samarbejde med 
Yokogawa og GasSecure, et Dräger-selskab, med succes 
installeret verdens største SIL2 trådløse gasdetektionssystem 
på Kalundborgraffinaderiet.

Projektets hovedformål var at forbedre dækningen af 
gasdetektion i tre procesområder, som var identificeret via 
en risikoanalyse. Equinor-teamet havde udfordringer med 
montering i et allerede overfyldt produktionsområde samt  
med gasdetektion i lukkede rum. Det blev tydeligt, at installation 
af trådløse enheder let kunne implementeres, og hurtigt ville 
kunne overkomme de fysiske og logistiske forhindringer,  
med fleksibilitet for senere tilføjelser eller ændringer.

Den SIL2-certificerde GS01-detektor blev installeret som  
verdens første totalt trådløse SIL2-gasdetektionsikkerhedsystem. 
Dette blev opnået med sikker end-to-end-kommunikation mellem 
de opsatte enheder og kontrolsystemet. Dette er indtil videre  
kun muligt med den trådløse ISA100.11a-protokol og det  
SIL3-certificerede PROFIsafe-application layer over PROFINET. 
PROFIsafe dækker den samlede kommunikation mellem hver 
detektor og kontrolsystemet, og integrerer både procesværdi og 
kommunikationparametre for sikkerhedsfunktion. Kombinationen 
af ISA100.11a og PROFIsafe indfrier IEC 61784-3-kravene for SIL 
gennem forskellige mekanismer, inklusive tunnelling af sikre data.
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ANLÆGSTYPE
Onshore raffinaderi

INSTALLATIONSDETALJER 
122 x GS01
8 x GS01-EA
3 x trådløse gateways 
18 x trådløse Access Points 
Siemens S7

KOMMUNIKATION 
PROFIsafe på ISA100 WirelessTM
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Til at begynde med blev 122 trådløse GS01-gasdetektorer 
spredt over de tre procesområder. Dette krævede 
installation af adskillige gateways og flere access  
points, som blev placeret i overensstemmelse med  
en undersøgelse af og et design for den optimale  
trådløse kommunikation.

Installationens første fase omfattede områder med tungt 
maskineri og indelukkede bygninger, som påvirkede 
de trådløse signaler. For at klare denne udfordring for 
kommunikationen valgtes GS01-EA-detektorer med 
forlængede antenner, der kunne transmittere data  
sikkert forbi bygningerne. De resterende enheder  
var alle GS01-detektorer med standardantenner.

INNOVATIV TÆNKNING FORBEDRER BESKYTTELSEN OG 
REDUCERER OMKOSTNINGERNE
Indledende undersøgelser indikerede, at et projekt med 
kablede enheder ville kræve en investering på et tocifret 
millionbeløb. Der var brug for en mere kosteffektiv løsning, 
og et lokalt team blev etableret på raffinaderiet for at arbejde 
side om side med Equinors egne sikkerhedsspecialister. 
I løbet af en periode på tre måneder fastslog teamets 
innovative tænkning og økonomiske mindset, at trådløst 
var den bedste løsning, og projektets oprindelige estimat 
blev reduceret signifikant, samtidig med at det gav den 
påkrævede gasdetektionsdækning.

Ud over de reducerede omkostninger gør GS01’s trådløse 
design det også let at udvide og installere yderligere 
enheder ved blot at tilføje detektorer til det eksisterende 
trådløse netværk. I løbet af det første år siden den 
succesfulde implementering har Equinor tilføjet 17 x GS01 
til de oprindelige 122 enheder, uden behov for yderligere 
kabling eller andet ekstraarbejde.

I tillæg til, at det er verdens første fuldskala trådløse 
SIL2-gasdetektionssystem, så har oplevelsen med 
implementeringsprocessen  i Kalundborg stærkt forbedret 
teamets tekniske viden og ingeniørmæssige kunnen, 
og dermed banet vejen for fremtidige Equinor-projekter. 
Succesen for det trådløse gasdetektionssystem på 
Kalundborgraffinaderiet på et stort og til tider overfyldt 
område tegner lovende for andre installationer. 

“Vi ville vælge trådløst igen i dag. Trådløst er fremtiden.” 
sagde Niels Herløv, Senior Engineer.

“Installation af trådløs 
gasdetektion er et  

vigtigt bidrag til vores  
mål om sikker drift” 

Jofrid Klokkehaug, 
Vice President i Kalundborg

“Trådløst er fremtiden”
Niels Herløv, 

Senior Engineer Electrical safety and operation
* Statoil har skiftet navn til Equinor den 16. maj 2018.
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country  
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.
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