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Wprowadzenie:

Spis treści

Cyfryzacja jest często opisywana jako nowe i rewolucyjne
zjawisko, które radykalnie zmieni świat i nasze życie.
Jeśli jednak mowa o cyfryzacji w przemyśle, trzeba pamiętać
o tym, że ten proces rozpoczął się już lata temu i rozwija się
wraz z postępem w technologiach informatycznych i
komunikacyjnych.
Przemysł korzysta z systemów gromadzenia danych i
zaawansowanych urządzeń sterujących połączonych z
systemami SCADA za pomocą magistrali komunikacyjnych
już od końca ubiegłego wieku.
Obecnie obserwujemy spadek cen przetworników,
transmisji danych, pamięci masowej i kosztów mocy
obliczeniowej, co oznacza, że zaawansowane systemy
sterowania się na nowe segmenty branży przemysłowej i są
częściej stosowane – wspomagane przez komunikację
bezprzewodową i urządzenia mobilne.
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Cel:
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie
niektórych kluczowych elementów cyfryzacji, które są
związane z przemysłem.
Wyjaśni on korzyści i możliwości wykorzystania danych i ich
przetwarzania, a także możliwości, ograniczenia i
przeszkody, które należy uwzględnić przy cyfryzacji instalacji
pompowych.
Cyfryzacja może otworzyć drzwi do nowych obszarów
zastosowań przemysłowych i rozszerzyć integrację
pomp z całą instalacją, oferując optymalizację zużycia
energii, monitoring, zaawansowaną ochronę systemu i
sterowanie pompami w połączeniu z osiągami
pozostałych urządzeń procesowych.
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Podstawy cyfryzacji
Cyfryzację można najogólniej podzielić na cztery obszary:
1. Gromadzenie danych, analiza, optymalizacja (np. algorytmy)
2. Punkty kontaktu z klientem (np. narzędzia doboru), kanały sprzedaży (np. sprzedaż przez Internet),
struktury sprzedaży (np. usługi, finansowanie)
3. Technologia produkcji, planowanie, dystrybucja. (np. łańcuch dostaw)
4. Przepływ danych, przechowywanie, bezpieczeństwo (np. własność, przepisy)
Każdy obszar może pokrywać się z innymi; zachowują one jednak silne powiązania z odpowiednimi częściami
organizacji:
I. Rozwój i serwis
II. Sprzedaż i marketing
III. Produkcja i logistyka
IV. Infrastruktura, IT, dział prawny, partnerzy
____
Aby lepiej obsługiwać naszych klientów, firma Grundfos przeznaczyła znaczne środki na cyfryzację i i wyznaczyła
sobie cel, aby stać się liderem w tej dziedzinie. Wyzwaniem dla nas jest to, że nie jest to po prostu kolejny duży
projekt. Ponieważ cyfryzacja jest obecna w szerokim zakresie funkcji, procesów i produktów, wymaga ona
nowego podejścia i sposobu myślenia, nieprzydzielonych zasobów, szybkiego czasu reakcji i gotowości do
podejmowania ryzyka. Oczekuje się, że cyfryzacja będzie rozwijać się w sposób organiczny i jeśli będzie miała ku
temu odpowiednie warunki, a organizacja na to pozwoli, będziemy świadkami tej transformacji dokonującej się w
różnym tempie w różnych obszarach firmy.

Program cyfryzacji firmy Grundfos podzielony jest na cztery projekty demonstracyjne:

W tym dokumencie zawarto informacje dotyczące przede wszystkim gromadzenia danych, analizy,
optymalizacji, ochrony i reagowania, które odpowiadają projektowi demonstracyjnemu Grundfos 2 i są
analizowane z perspektywy przemysłu.
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Projekt demonstracyjny 2, obejmujący komunikację i optymalizację, składa się z sześciu bloków:

Monitoring:
Obejmuje pomiary, transfer danych, przetwarzanie danych pierwotnych, przechowywanie danych i prezentację
danych.
Może często zależeć od innych systemów, które zostały zainstalowane, takich jak SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition – nadzór i pozyskiwanie danych) lub innych systemów automatyki.
Należy ocenić, które dane są potrzebne, a także ich jakość, np. dokładność i szybkość pomiaru.
W zależności od tego, jakie dane są potrzebne, jaka jest ich jakość i ilość, transmisja danych może być analogowa
lub cyfrowa, przewodowa lub bezprzewodowa.
Do filtrowania, wstępnego przygotowania, kompensacji i zmniejszenia ilości danych przed ich transferem i
przechowywaniem konieczne jest przetworzenie danych pierwotnych. Można je wykonać w procesie linearyzacji,
uśrednienia, a nawet pakowania danych opartych na zdarzeniach.
Dane można przechowywać w lokalnych systemach SCADA, na lokalnych serwerach lub w chmurze, zarówno
własnych jak i hostowanych.
Można je prezentować w postaci prostych panelów użytkownika, arkuszy kalkulacyjnych, plików CSV lub innych
formatów baz danych.
Przykład: Odpowiedni pomiar ciśnienia, przepływu i zużycia energii - wartość rzeczywista, wartości próbkowane
w okresie czasu, wartości średnie, min. i maks.

Alarmy:
Mogą to być bezpośrednie łączniki cyfrowe, urządzenia alarmowe, wartości mierzone przekraczające progi.
Sygnały alarmowe mogą powodować wyłączenie urządzeń, rozpocząć wygaszanie procesu lub ostrzegać o
sytuacji odbiegającej od normalnych warunków pracy.
Dla łatwego rozpoznania i uproszczenia są one często oznaczone kolorami zielonym, żółtym lub czerwonym,
sygnalizującymi odpowiednio pracę normalną, stan ostrzegawczy i awarię urządzenia. Wyświetlane mogą one być
na urządzeniu, w sterowni, w systemie SCADA lub przekazywane do zdalnego urządzenia monitorującego,
nadzorującego pracę lub do urządzeń mobilnych.
Przykład: Alarm suchobiegu = > Stop; Przekroczona temperatura silnika = > Ostrzeżenie; Normalny = > Brak działania

Zdalne sterowanie:
Pozwala na szybką reakcję w celu uniknięcia niedogodności i kosztów związanych z koniecznością pojawienia się
personelu technicznego na miejscu instalacji.
Może być stosowane do zdalnego załączania / wyłączania, zmiany wartości zadanej i resetowania systemu, a
także w celu uzyskania pełnego dostępu do układu sterowania. Może również obejmować zmianę konfiguracji,
subalgorytmów i oprogramowania sprzętowego.
Funkcje te mają zasadnicze znaczenie dla zdalnego serwisowania, systemów zarządzania budynkiem, centrów
kontroli i wielu nowych usług związanych z bezobsługową automatyczną pracą urządzeń.
Przykład: Zmiana wartości zadanej; Zmiana ustawień regulatora PI; Zmiana oprogramowania sprzętowego;
Zdalna analiza błędów
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Optymalizacja:
Usprawnienie pracy instalacji po jej pierwszym uruchomieniu wymaga wykonania analizy danych. Mogą to zrobić
wyłącznie operatorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje; jednak największy potencjał ma automatyczna
optymalizacja.
Automatyczne usprawnienia instalacji wymagają zastosowania wirtualnych modeli lub reprezentatywnych
algorytmów, które emulują rzeczywistą instalację. Na możliwości usprawnień wpływają jakość modelu i
dokładność danych.
Wynik analizy może sugerować wprowadzenie zmian w instalacji lub aktywnie zmieniać ustawienia parametrów.
Automatyczna optymalizacja jest powiązana z inteligentnym reagowaniem, co oznacza, że instalacja powinna być
w stanie i mieć możliwość zmiany powiązanych parametrów.
Przykład: Automatyczne ustawienie regulatora PI; Ciśnienie tłoczenia odpowiednie do charakterystyki
obciążenia instalacji.

Przewidywanie zakłóceń:
Wiarygodne prognozowanie zakłóceń w instalacjach i urządzeniach jest funkcją bardzo pożądaną w branży,
ponieważ pomaga w zminimalizowaniu przestojów i zaplanowanej konserwacji.
Przewidywanie zakłóceń wymaga przetworzenia dużej ilości danych referencyjnych, szczegółowej analizy i
głębokiej wiedzy na temat mechanizmów awarii oraz prawidłowych algorytmów i modeli urządzeń.
Jest to funkcja, która powinna zostać rozwinięta i poszerzona o Cyfryzację ze względu na szybszy i tańszy transfer
danych, pamięć masową i moc obliczeniową. Jest ona jednak w dużym stopniu zależna od odpowiednich danych
wykorzystywanych do tworzenia modeli predykcyjnych.
Przykład: Monitorowanie zużycia elementów pompy poprzez porównanie zmierzonej mocy hydraulicznej i
elektrycznej, porównanie poziomu zużycia do poprzednich awarii i przewidywany czas oczekiwania na usługę
krytyczną - funckje, które wcześniej wprowadzono już w systemie CR Monitor.

Inteligentne reagowanie:
Mając wiedzę o tym, w jakich warunkach urządzenie może zostać uszkodzone lub przestanie działać, można
podjąć działania zmierzające do złagodzenia skutków tych zdarzeń. Przez zmianę warunków pracy i automatyczną
aktywację środków ochronnych lub przez sugerowanie operatorom podjęcia odpowiednich działań, system
zapewnia oszczędności kosztów konserwacji oraz kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami.
Utrzymanie działania urządzenia w warunkach optymalnych wymaga jeszcze głębszej wiedzy na temat instalacji,
krytycznych parametrów i priorytetów.
Przykład: W instalacji zasilania kotła parowego z dwoma pompami w układzie pompa główna/rezerwowa
pracującym na granicy kawitacji, włączenie obu pomp może wyeliminować ryzyko jej powstania;
Wykrycie powietrza w jednej z pomp zestawu wielopompowego umożliwia zmniejszenie prędkości pozostałych
pomp. Równoczesne zwiększenie wydajności pompy zapowietrzonej spowoduje usunięcie z niej powietrza.

Szybka ocena wskazuje na to, że:
Monitoring i zarządzanie alarmami są stosunkowo łatwe do wdrożenia, i są dzisiaj powszechnie stosowane.
Zdalne sterowanie wiąże się z pewnymi technicznymi i prawnymi wyzwaniami, chyba że instalacja jest
podłączona bezpośrednio do lokalnego systemu magistrali Bus/SCADA.
Optymalizacja, przewidywanie zakłóceń i inteligentne reagowanie będą wymagać wprowadzenia prawidłowych
danych, dobrych modeli obliczeniowych, analityków posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę o
danym zastosowaniu.
Oprócz tego przewidywanie zakłóceń wymaga również zastosowania ogromnej ilości danych referencyjnych
dotyczących urządzeń pracujących i uszkodzonych, a także pomiarów i analizy zakłóceń podczas pracy instalacji.
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Gwałtowny rozwój cyfryzacji jest często opisywany w odniesieniu do dwóch skrótów:

IoT – Internet przedmiotów i IoP – Internet ludzi
IoT odnosi się do tego, że obecnie coraz więcej urządzeń, takich jak przedmioty codziennego użytku i sprzęt
przemysłowy przemysłowe mają wbudowane moduły łączności, Ethernet, magistrale bus, WiFi, Bluetooth, itp.
Oznacza to, że coraz więcej urządzeń elektrycznych ma teraz możliwość komunikowania się ze sobą w celu
udostępniania danych, a użytkownicy i inne urządzenia mogą z łatwością sterować ich pracą.
Ta komunikacja jest jednym z czynników umożliwiających cyfryzację.
IoP odnosi się do faktu, że ludzie mogą komunikować się ze sobą lub ze swoimi urządzeniami niemal z każdego
miejsca na świecie.
Zasięg telefoniczny i wymiana danych są nieporównywalnie większe od przełomu wieku.
Każdy przyzwyczaił się do bycia online i do stałego kontaktu z innymi osobami.
Dziś większość ludzi na całym świecie korzysta z urządzeń mobilnych, które umożliwiają im komunikację innymi
osobami, urządzeniami i bazami danych. Coraz więcej usług jest przenoszonych do trybu online, zmieniając w ten
sposób relacje społeczne.

Ważne jest, aby zrozumieć, że komunikacja między urządzeniami,
przechowywanie danych w chmurze i interfejs urządzeń mobilnych nie
są podstawą cyfryzacji. Są to jedynie jej praktyczne narzędzia.
Ponieważ moc obliczeniowa komputerów, komunikacja i przechowywanie danych rozwinęły się z ogromną
prędkością i stają się coraz tańsze, w ostatnich latach byliśmy świadkami pojawiania się i znikania nowych
standardów i platform. Jak dotąd, właśnie te zjawiska hamowały globalną cyfryzację.
Nic nie wskazywało na to, że rozwój technologiczny spowolni - a wręcz przeciwnie.
Aby nie marnować zbyt wiele na ten potencjał rozwojowy, przemysł dostrzegł pilną potrzebę ustandaryzowanego
rozwoju, powstania ram odniesienia do zarządzania aspektami cyfryzacji w skali globalnej.
Przemysł 4.0 – standaryzacja cyfryzacji.
Przemysł 4.0 to europejska inicjatywa zmierzająca do ustalenia określonych standardów i ogólnych wytycznych
dotyczących cyfryzacji, którą zapoczątkowano w przemyśle niemieckim. Podobne podejście o nazwie Industrial
Internet Consortium (IIC) funkcjonuje równolegle w USA, a w Chinach opracowano ramy cyfryzacji o nazwie
„Made in China 2025”.
Uznaje się, że indywidualne inicjatywy i normy jakości są przestarzałe, ponieważ siłą napędzającą cyfryzację w
obecnym świecie jest powszechna dystrybucja danych i informacji - im lepszy dostęp, tym większa zdolność do
utrzymania się na rynku. Im więcej mamy możliwości połączenia się z innymi systemami i strukturami, tym
więcej zyskujemy - musimy przestrzegać obecnych standardów wiedząc, że ich nowa aktualizacja jest tuż za
rogiem.
Przemysł 4.0 odnosi się do głównych etapów w rewolucji
przemysłowej, gdzie czwartym jest cyfryzacja.
Cyfryzacja, Internet przedmiotów i globalizacja informacji
nie są czymś, czym należy się zająć w przyszłości, ale czymś,
czego już doświadczamy – to się już zaczęło i jest wszędzie
wokół nas.
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Gromadzenie danych, analiza, optymalizacja i reagowanie.
Elektroniczne gromadzenie danych do analizy i optymalizacji nie jest niczym nowym – w ostatnich
dziesięcioleciach odbywało się ono na szeroką skalę za pośrednictwem systemów BMS, CTS i SCADA lub lokalnych
systemów sterowania.
To, co się zmienia, to ilość danych, pamięci masowej i dostępność, jaką zapewnia nowoczesna elektronika i
technologia komunikacyjna.
Cyfryzacja nie jest nowością również dla firmy Grundfos - już na początku tego stulecia rozpoczęliśmy
opracowywanie modułów komunikacyjnych (CIM/CIU). W 2008 wprowadziliśmy system zdalnego zarządzania
Grundfos Remote Management, GRM i system monitorowania pracy pompy CR Monitor, przez co wyznaczyliśmy
kierunek cyfryzacji na rynku pompowym.
W tamtych czasach GRM był urządzeniem komunikacyjnym, które przekazywało alarmy oraz dane operacyjne do
chmury firmy Grundfos lub na telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS i wykonywało podstawowe
zdalne sterowanie pompami, silnikami i sterownikami firmy Grundfos. System mógł przechowywać dane i
prezentować je klientowi, a także sprawdzać, czy wartości nie przekraczają ustalonych limitów. GRM obejmował
monitoring i alarmy.
System monitoringu CR Monitor mógł gromadzić ogromne ilości danych, wykonywać ich zaawansowaną analizę,
wyciągać wnioski i generować alarmy oraz ostrzeżenia, a także inicjować działania zapobiegawcze. Grundfos CR
Monitor wykorzystywał system samouczący się do wykrywania spadku sprawności, suchobiegu, zapobiegania
kawitacji, wykrywania pracy poza zalecanym zakresem. Alarmy i dane można było dystrybuować do lokalnego
systemu SCADA lub przekazywać przez GRM do chmury Grundfos.
CR Monitor obejmował wszystkie sześć elementów projektu demonstracyjnego 2 – monitorowanie, alarmy,
zdalne sterowanie, optymalizację, przewidywanie zakłóceń i inteligentne reagowanie.
Przestrzeganie światowych standardów w zakresie łączności, przechowywania danych, dostępności i przepisów
prawnych oraz zapewnienie łatwej integracji z innymi systemami będą kluczowymi kwestiami w
rozpowszechnieniu cyfryzacji w przemyśle.
Obszarami, w których Grundfos może coś zmienić i wykorzystać własne know-how w zakresie pomp i ich
zastosowania, są zdalne sterowanie, optymalizacja, a zwłaszcza przewidywanie zakłóceń i inteligentne
reagowanie.
Posiadanie odpowiednich produktów, zrozumienie potrzeb klientów i know-how w zakresie zastosowań
(fundamenty Grundfos iSOLUTIONS) w połączeniu z inteligentną komunikacją, zapewnią firmie Grundfos
wiodącą rolę w tej dziedzinie w nadchodzących latach.
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Produkty firmy Grundfos do komunikacji przemysłowej
Moduły CIM
Podstawą komunikacji w środowisku przemysłowym jest typoszereg modułów CIM, który może połączyć prawie
wszystkie nasze silniki typu E i sterowniki z lokalnymi SCADA za pośrednictwem większości magistral przemysłowych.
Oznacza to, że możemy komunikować się z większymi systemami sterowania oraz łatwo integrować z istniejącymi
i nowymi systemami sterowania i kontroli.
Moduły CIM mogą zostać wbudowane w wiele nowych silników MGE i sterowników lub zamontowane w
zewnętrznej skrzynce CIU.

Od czasu wprowadzenia modułów komunikacyjnych CIM/CIU obserwujemy stały wzrost sprzedaży:
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Grundfos Remote Management – GRM
Od dziesięciu lat firma Grundfos oferuje usługi rejestrowania i monitorowania danych w chmurze w oparciu o
moduły CIM270/CIM271.
Ten produkt jest skierowany przede wszystkim do posiadaczy produktów Grundfos i do klientów końcowych.
GRM jest szeroko wykorzystywany przez zakłady wodociągowe w zdalnie sterowanych pompowniach i w
podobnych zastosowaniach.
Łatwe w montażu, niskie koszty monitorowania i zarządzania systemami pompowymi.
Automatyczny rejestr i trendy kluczowych parametrów pracy instalacji w celu dokumentowania jej osiągów i
możliwości ich poprawy.
Dostęp do dziennika alarmów i ostrzeżeń w jednym, łatwym w obsłudze narzędziu. Bezpośrednie alarmy dla
będącego na dyżurze personelu technicznego wysyłane na podstawie łatwych do skonfigurowania tygodniowych
harmonogramów.
CIU271
Rejestrator danych GPRS dla sieci GENIbus z wbudowanym modułem rozszerzeń:
2 wejścia cyfrowe
2 wejścia konfigurowalne
'(cyfrowe lub 0/4-20mA lub 0-10V)
1 wyjście przekaźnikowe (230V 2A)
1 wyjście sygnałowe (0-10V)
1 wejście temperatury (PT100/ PT1000)
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Uwagi końcowe
Oczywiście trudno jest przewidzieć przyszłość, ale biorąc pod uwagę ilość zasobów i nacisk, jaki przeznaczamy na
automatyzację, komunikację i cyfryzację we wszystkich obszarach rozwoju i produkcji dla konsumentów i
przemysłu, możemy spodziewać się ogromnego wpływu na wszystkich poziomach.
Tempo rozwoju produktu wzrośnie, a jego cykl życia się skróci.
Będziemy obserwować nowe produkty i usługi, które pojawią się szybko, a niektóre z nich równie szybko znikną
lub zostaną z dnia na dzień zastąpione.
Gdziekolwiek nas to zaprowadzi, ważne jest, aby skupić się na tym, co może przynieść nam i klientom rzeczywistą
wartość a jeszcze bardziej skupić się na wymaganiach klienta, niż na samych możliwościach nowych technologii.
W końcu wciąż jesteśmy firmą Grundfos, która wyznacza trendy w produkcji pomp. Pompujemy i przetwarzamy
wodę, a jeśli będziemy w stanie robić to jeszcze mądrzej, pomożemy swoim klientom odnosić sukcesy przez wiele lat.
Koniec.
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ZAŁĄCZNIK
Elementy cyfryzacji
Transfer danych.
Gromadzenie danych na małą skalę odbywa się zwykle przez połączenia przewodowe. W przypadku większych
procesów i zakładów przemysłowych dane gromadzone są głównie w lokalnych magistralach komunikacyjnych.
Jednak w najbliższych latach w zakładach produkcyjnych będą dominować połączenia WiFi i inne połączenia
bezprzewodowe.
Dane są dystrybuowane do różnych części firmy zamkniętymi i dobrze zabezpieczonymi liniami komunikacyjnymi.
Aby reagować na poziomie globalnym, konieczne jest udostępnianie danych innym firmom i podmiotom, w
których ich zawartość jest zastrzeżona w celu ochrony naszej własnej działalności lub interesów.
Wiele bezpłatnych danych jest dostępnych globalnie, a więc można je łączyć z danymi własnymi firmy i
wykorzystywać do wyznaczania kierunków, strategii i celów.
Połączenie z chmurą.
Ważnym czynnikiem przyczyniającym się do szybkiego wzrostu cyfryzacji jest rozwój szybkości transferu,
możliwości przechowywania danych i cena tej usługi. Możemy się spodziewać, że w przyszłości wszystkie dane
będą gromadzone w czasie rzeczywistym przez połączenie z chmurą.
Ale teraz i w najbliższej przyszłości, tylko z powodu ograniczeń cenowych i technicznych w zakresie centralnego
przetwarzania danych, będziemy potrzebować rozwiązań do ich lokalnego przetwarzania i autonomicznego
działania sprzętu o krytycznym znaczeniu.
Gromadzenie dużej ilości danych będzie kluczem do analizy, automatycznej korekcji, opracowywania trendów i
przewidywania zakłóceń. Natomiast przekazywanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym i natychmiastowa
reakcja na nie będzie wymagała podłączenia do lokalnego komputera . Analiza drgań na uszkodzonym łożysku
kulowym wymaga przeprowadzenia analizy FFT w dedykowanym procesorze sygnałowym, który na razie musi być
lokalny. Można jednak porównywać wyniki analizy lub wzorzec hałasu z danymi odniesienia zawartymi w chmurze.
Praktycznym sposobem gromadzenia danych na potrzeby analizy zakłóceń mogłoby być przechowywanie
10-sekundowej sekwencji wszystkich istotnych danych co godzinę i przesłanie ich do głównego serwera danych.
Na ich podstawie można śledzić zmiany warunków pracy w czasie, przechowywać dane z 10 sekund przed i po
wystąpieniu alarmu lub innych warunków odbiegających od normy, lub po prostu przechowywać dane o
przekroczeniach określonych ograniczeń.
W ten sposób możemy rejestrować i uczyć się szkodliwych wzorców i mechanizmów awaryjnych występujących
w urządzeniach, a tym samym opracowywać algorytmy predykcyjne dla kluczowych komponentów.
Obecnie połączenia z chmurą służą głównie do przekazywania stanu pracy, alarmów i kluczowych danych
operacyjnych, jak również do prostego zdalnego sterowania.
Problemem, który obecnie należy rozwiązać to możliwość zdalnego sterowania. Na razie nie można przesyłać
danych przez chmurę, ale pracuje nad tym kilka firm.
To może otworzyć przed nami świat możliwości zdalnej obsługi, kontroli i aktualizacji.
Modele.
Wykorzystanie danych zazwyczaj opiera się na modelu wynikającym ze zrozumienia tego, jak rzeczy działają lub
komunikują się ze sobą.
Im lepszy jest model i dokładniejsze są dane, które do niego dodajemy, tym lepsze uzyskamy rezultaty.
W pompie regulowanej wg ciśnienia stałego, regulator PID jest prostym modelem systemu – do jego pracy potrzebne
jest odpowiednie ustawienie parametrów PID. Im szybciej i dokładniej możemy mierzyć ciśnienie, tym łatwiej jest
pompie utrzymać ciśnienie na stałym poziomie. Aby skompensować czynniki zewnętrzne, działanie modelu można
rozszerzyć przez wykorzystanie wpływu na wartość zadaną lub zdalny pomiar.
Jeśli chcemy sterować większymi instalacjami, potrzebujemy bardziej złożonych modeli o znacznie większej ilości
danych. Konfiguracja modelu i gromadzenie odpowiednich danych wymaga ogromnej wiedzy – usprawnienie
instalacji wymaga zazwyczaj bardziej złożonych modeli i większej ilości danych, a także zwiększonej zdolności
przetwarzania danych.
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Dobrym tego przykładem są prognozy pogody – w przeszłości były one lokalne, często błędne i prognozowane tylko
kilka dni wcześniej. Dzisiaj natomiast dane z całego świata są wprowadzane do modeli elementów skończonych i
przetwarzane na superkomputerach, które są w stanie przewidywać pogodę z dużo większą precyzją.
Dane i ich jakość.
Aby uzyskać cenne informacje na temat układu pompowego, potrzebujemy modelu, który może obliczyć żądane
dane. Aby taki model zadziałał, musimy wyposażyć go w odpowiednie dane wejściowe.
Do zmierzenia poboru mocy potrzebujemy odpowiednich pomiarów prądu i napięcia. Jeśli mierzymy przepływ i
ciśnienie przed i za pompą, możemy obliczyć moc hydrauliczną układu. To pozwala nam obliczyć sprawność
układu w oparciu o prostą zależność pomiędzy wartościami wyjściowymi a wejściowymi.
Można to mierzyć raz w roku w celu ustalenia liczby kW na m3/h.
Możemy wykonywać pomiar co godzinę, aby uzyskać informacje na temat sprawności instalacji podczas zmian w
obciążeniu.
Możemy również wykonywać pomiar co sekundę i porównywać jego wynik z danymi eksploatacyjnymi pompy z
okresu, gdy była nowa. W ten sposób uzyskamy informacje dotyczące zużycia układu pompowego, które można
wykorzystać do celów konserwacji predykcyjnej.
Jeśli zużycie energii jest powiązane ze stratami w silniku i napędzie, możemy obliczyć moc na wale i powiązać ją z
obrotami wału, co pozwoli nam ustalić, czy straty występują w pompie czy w silniku.
Ten ostatni przykład otwiera wiele możliwości, ale model będzie bezużyteczny bez pomiarów wykonanych
dokładnie w tym samym czasie, lub jeśli jedna z wartości pomiarowych zostanie pominięta albo zniekształcona.
Większość analiz osiągów pompy jest na ogół związana z przepływem, a jeśli nie mamy jego precyzyjnego
pomiaru, możliwości wykorzystania zebranych danych do optymalizacji instalacji, konserwacji predykcyjnej i
innych usług będą bardzo ograniczone.
Możemy wykorzystywać inne dane do alarmów, ostrzeżeń i nadzoru w celu ochrony instalacji oraz wprowadzania
i usuwania ważnych informacji, ale taka funkcja jest obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem.
Kluczowe znaczenie ma uzyskanie właściwych danych we właściwym czasie.
Komunikacja.
Cyfryzacja i Przemysł 4.0 w dużej mierze polegają na gromadzeniu dużej ilości danych i wykorzystywaniu ich na
różne sposoby.
Sprzedaż danych, opracowywanie modeli, sprzedaż przetworzonych danych i związane z tym usługi to obszary, w
których wiele nowych firm i konsultantów rozwija się właśnie dzięki cyfryzacji.
W przyszłości walka będzie się prawdopodobnie toczyć wokół własności danych i modeli oraz tego, co zostanie
uznane za towar zintegrowany z produktem lub usługą, a co będzie można sprzedać jako wartość dodaną.
W przypadku przemysłu widzimy, że dane są często uważane za własność prywatną i można nimi zarządzać i z
nich korzystać tylko w ograniczonych ilościach. Będziemy mogli sprzedawać modele i algorytmy do wbudowania
w instalacje i urządzenia przemysłowe, które są kompatybilne z tym systemem i modelami - co oznacza, że
możemy dostarczyć odpowiednie pompy, czujniki i algorytmy, które dostarczają potrzebne dane.
W tym kontekście ważne jest, że jesteśmy w stanie połączyć się z wszystkimi magistralami komunikacyjnymi,
sieciami bezprzewodowymi itd. – a to, czy dane są przesyłane przez Internet, ma tutaj drugorzędne znaczenie.
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IoT – Internet przedmiotów
Wiele z przewidywanych zmian w cyfryzacji i Przemyśle 4.0 opiera się na bezpłatnie dostępnych danych, nowych
modelach oraz nowym wykorzystaniu i połączeniu danych – widzieliśmy już ciekawe przykłady takich rozwiązań.
Jednak posiadanie wystarczającej ilości danych nie tworzy wartości – dzięki odpowiednim danym i odpowiednim
modelom algorytmy mogą zmienić wszystko.
Przepływ, przechowywanie i bezpieczeństwo danych
W Przemyśle 4.0 dane i ich przepływ mają zasadnicze znaczenie. Jednak w związku z większą integracją w
łańcuchu dostaw oraz ściślejszą współpracą międzynarodową i globalizacją, istnieje cały szereg kwestii, którymi
należałoby się zająć. Pytania, na które szczególnie trzeba udzielić odpowiedzi są następujące:
Kto jest właścicielem danych?
Gdzie są przechowywane dane?
Kto ma dostęp do danych?
Są to istotne pytania, ale musimy również poradzić sobie z takimi problemami, jak:
Jakie dane należy przechowywać?
Jak uzyskać dane?
Jak często dane należy przechowywać?
Przyjrzyjmy się zatem danym i miejscom, w których są generowane.
W trakcie procesu produkcji wymagana jest duża ilość danych. Niektóre dane są nośnikami informacji o
zamówieniach, inne są generowane w procesie produkcji, w tym: wyniki zapisane w urządzeniach testujących i w
innych urządzeniach produkcyjnych, dane wskazujące na to, że produkcja przechodzi proces kontroli itp. Oznacza
to, że istnieje ogromna ilość dostępnych danych.
Sposobem ich pozyskiwania w Przemyśle 4.0 jest skupienie się na IoT (Internecie przedmiotów), co oznacza, że
przyszłe produkty muszą być połączone z Internetem.
Jednak przechowywanie wszystkich dostępnych danych nie ma sensu; przechowywanie danych potrzebnych do
kontroli produkcji to jedno, a przechowywanie danych do późniejszej analizy jest czymś zupełnie innym.
Przyjrzyjmy się przykładowi: podczas produkcji wykorzystuje się pompę pracującą wg stałego ciśnienia.
Rzeczywiste ciśnienie jest mierzone co 2 ms a sterowanie działa zgodnie z jego wartością; jest jednak bardzo
mało prawdopodobne, aby analiza produkcji wymagała danych co 2 ms - wystarczający może być ich przesył co
minutę lub co 5-10 minut.
Zapotrzebowanie na dane zmienia się w ciągu cyklu produkcyjnego. Podczas uruchamiania produkcji wymagana
jest zazwyczaj większa ilość danych i większa ich częstotliwość niż podczas stabilnej produkcji prowadzonej od
dłuższego czasu.
Ta kwestia wymaga dokładnej analizy w celu znalezienia właściwych danych i odpowiedniej częstotliwości ich
przechowywania oraz znalezienia kluczy, które łączą ze sobą różne dane. Co jest istotne w jednym zastosowaniu,
może nie mieć znaczenia w innym.
Możliwości analizy danych w firmie lub łańcuchu dostaw jest niezbędna w przypadku Przemysłu 4.0.
Jeśli nie są one wykorzystywane, dane są tylko danymi. Ich rzeczywista wartość polega na ich zastosowaniu po
wykonaniu analizy. Umiejętności analityczne mają kluczowe znaczenie dla Przemysłu 4.0 i aby odnieść sukces,
przedsiębiorstwa muszą pracować nad ich rozwojem.
Analiza gromadzenia i wykorzystywania danych w 2017 roku pokazuje, że:
• Połowa danych na świecie została stworzona w ubiegłym roku.
• Wykorzystano jedynie 5% danych.
Wkrótce prawdopodobnie pojawią się nowe komputery, takie jak Watson IBM, które w przypadku nowych zadań
i problemów będą automatycznie wyszukiwać dane, uzyskiwać do nich dostęp i je przetwarzać.
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