Vyššia bezpečnosť
vďaka bezdrôtovým
snímačom
Živica (bitúmen) sa väčšinou používa ako produkt v stavebníctve.
Dodáva a skladuje sa v horúcom kvapalnom stave pri teplote medzi
150 a 230 °C. Projektový manažér podniku na výrobu živíc v Číne
potreboval automatizované riešenie na monitorovanie výšky hladiny v zásobníkoch, aby zaručil bezpečnosť prevádzky počas plnenia, nakoľko stav výšky hladiny nie je pre technikov na mieste ani
v miestnosti riadenia priamo viditeľný. Prevádzka výroby a uskladnenia živíc v tomto podniku bola postavená už pre mnohými rokmi
a nemala doteraz nainštalované žiadne vhodné riešenie na ochranu
pred preplnením jednotlivých zásobníkov. Neexistovala žiadna indikácia alarmových stavov „prekročenie hornej hranice“ a „prekročenie dolnej hranice“ živice v zásobníkoch. Bez ochranného riešenia
by sa mohlo stať, že dôjde k preplneniu zásobníka, čo môže spôsobiť bezpečnostné a environmentálne riziká. Okrem toho náklady
na inštaláciu drôtových vysielačov výšky hladiny na všetky zásobníky v priestore skladiska sú veľmi nákladné. Okrem investičných
výdavkov by prevádzku ovplyvnilo aj časové a pracovné vyťaženie
technikov, ktorí by sa na nasadení takého riešenie podieľali.

Riešenie
Na jednotlivé zásobníky bolo preto nainštalovaných 28 súprav
bezdrôtových číslicových vysielačov výšky hladiny Rosemount 702
a 41 súprav rádiofrekvenčných kapacitných snímačov výšky hladiny
od iného výrobcu.
Uvedená kombinácia umožňuje bezdrôtové posielanie alarmových
správ o prekročení hornej alebo dolnej medze, takže šetrí náklady na káble, rozvádzače a V/V karty. Navyše dvojkanálová kapacita sedemstodvojkových snímačov umožnila súčasne zachytenie
signálov o prekročení hornej aj dolnej
medze, čo bolo z hľadiska nákladov na
nastavenie opäť efektívne. Na prepojenie alarmových signálov s miestnosťou
riadenia cez OPC slúži jedna inteligentná bezdrôtová brána (Smart Wireless
Gateway). Jej webové rozhranie umožňuje operátorom v miestnosti riadenia
nastavovať sieť cez webový prehliadač,
zatiaľ čo možnosť univerzálneho pripojenia brány umožňuje prostredníctvom
Modbus RTU sledovať operátorovi HMI
informácie o výške hladiny priamo
na mieste v prevádzke.
Bezdrôtové riešenie bolo jednoducho
nastaviteľné, cenovo efektívne a poskytuje dostatočnú úroveň automatizácie
Obr. 1 Rosemount 702
pri posielaní alarmov, špeciálne potrebnú pri prevádzke výroby a skladovaní
živíc, ktorá má ešte stále veľa rôznych káblových trás, ktoré je
riskantné odstrániť alebo presunúť a ktoré sú tam uložené už veľa
rokov. Riešenie bez káblov takisto znamená menej lešení a výkopov,
čo znižuje náklady na projekt. Výrazne sa tiež znížilo riziko preplnenia zásobníkov aj riziko ohrozenia pracovníkov prevádzky.
Zdroj: Bitumen Tank Farm Mitigates Risk of Overspill and Increases
Plant Safety with Wireless Discrete Transmitters, Emerson processs Management, Case Study, 201, dostupné 14. 5. 2012 online na http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20
Rosemount%20Documents/00830-0300-4702.pdf.
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Podnikové
systémy
Výrobné podniky sú z dôvodu konkurencieschopnosti pod
neustálym tlakom, čo sa týka efektívnosti procesov a
zvyšovania produktivity. V súčasnej ekonomickej situácii
sprevádzanej nižším rastom sa tlak na efektivitu ešte
stupňuje. Zvyšovanie produktivity nie je dosiahnuteľné
bez aplikácie moderných informačných systémov popri
technických a technologických zásahoch a s využitím
vybraných organizačných metód a postupov.
Aby sa dosiahli tieto ciele, treba sledovať a analyzovať
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele. V konečnom
dôsledku nám zavedenie spomínaných nástrojov do praxe
z pravidla prinesie rozšírenie objemu spracovaných dát a
zvýšený nápor na informačné systémy podniku. Podnikové
systémy, často navrhnuté mohutné, nie sú schopné
pružne reagovať na rýchle zmeny v procesoch organizácie.
Operátori a ľudia pracujúci s jednotlivými portálmi majú
často problém spracovať dáta čo do objemu aj smerovania
v zmysle tvorby informácie. V praxi sledujeme trend, a
najnovšie štúdie a prieskumy to potvrdzujú, že podnikové
informačné systémy napriek ich významnej úlohe v riadení
organizácie sú mnohokrát limitujúcim prvkom v rýchlosti
dosahovania progresu v oblasti zvyšovania produktivity.
Nedostatočne intuitívne používateľské rozhrania sú
prekážkou obmedzujúcou v práci so systémom a jeho
využitím len určitou úzkou skupinou pracovníkov. Zložitá
navigácia a absencia funkcie vyhľadávania skôr komplikuje prácu a pracovník sa takému systému snaží vyhýbať. V
prípadoch, keď informačný systém nepodporuje procesy v
podniku alebo s nimi priamo nekomunikuje, prichádzajú
informácie do systému s oneskorením alebo sú stratené.
Nároky na komunikačnú platformu rozhrania človek – stroj
rastú a sú odrazom masového využívania spotrebiteľských
technológií. Ľudia bežne využívajúci výhody komunikácie
pomocou mobilných technológií a sociálnych sietí majú
prirodzene obdobné požiadavky aj na podnikový informačný systém. Z nedávnej minulosti vnímame priemyselnú
automatizáciu ako zdroj invenčného potenciálu pre iné
príbuzné odvetvie. V čase digitalizácie podniku je na
mieste reflexia v otázkach prijatia inovácií aj od mladších disciplín z IT skupiny a hľadaní nových štandardov.
Prístup, keď sa otázka informačného systému podniku
riešila raz za x rokov centrálnym nákupom globálneho
systému a bez vyladenia celej štruktúry, je dnes nedostačujúci. Kroky vedúce k používaniu otvorených protokolov
umožnia jednoduchú integráciu partnerských systémov a
urýchlia komunikáciu. Dnes môžeme s určitosťou povedať,
že rýchlosť odovzdávania informácií v podniku bude
naberať na význame. Iba aktuálne a presné informácie
umožňujú kvalifikované a racionálne riadenie organizácie.
Možnosť rýchlej zmeny dáva predpoklad na reálnu optimalizáciu procesov a dosiahnutie rastu.
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