A The Connected Chemical Plant
Melhora a utilização de recursos, diminui
os custos de suporte e reduz os riscos
com um sistema de informação e controle
distribuído moderno

Restringido por ativos desatualizados
Os produtores de produtos químicos que constroem novas fábricas precisam de tecnologias que os auxiliem a obter
o máximo de seus ativos, além de ajudá-los a minimizar os riscos com segurança e qualidade. Enquanto isso, aqueles
com fábricas com décadas de funcionamento devem enfrentar uma variedade de desafios, incluindo:
Tecnologias de automação antigas e inflexíveis
Sistemas digitais de controle distribuído desatualizados e obsoletos (SDCDs, CLPs e ESDs) são mais propensos a falhas e
alto tempo médio entre reparações (MTTR). Isto pode aumentar o tempo de parada não programada e os custos de suporte.
Uma falta de flexibilidade e agilidade pode reduzir a utilização de recursos e aumentar os custos limitando sua capacidade de
otimizar a produção e adaptar alterações de processo para novos produtos.
Visibilidade limitada do desempenho crítico do ativo
Uma falta de percepção do desempenho crítico do ativo pode dificultar a antecipação de problemas que podem
levar a um aumento do tempo de parada não programada. Ela limita os operadores quanto à otimização de ativos e
determinação das fontes de variação, resultando em produtividade e qualidade mais baixas. E restringe a capacidade
de gerenciamento para tomar decisões comerciais estratégicas sobre a capacidade e desempenho entre fábricas ou
entre sites.
Ausência de padrões de automação e planos de automação plurianuais
Uma falta de padrões e de um plano de automação plurianual pode tornar as operações, manutenção e suporte mais
complexos e onerosos. Isso também pode aumentar as despesas de capital e o tempo de lançamento no mercado, já
que os designs e padrões precisam ser definidos e refeitos em cada projeto.
Seja iniciando uma nova fábrica ou revitalizando uma antiga, os produtores de produtos químicos precisam priorizar
os investimentos nas tecnologias que proporcionem o melhor retorno do investimento para resolver os desafios
comerciais mais prementes. Além disso, as atuais tecnologias de automação “inteligentes” exigem que os produtores
abram caminho pelos desafios da integração dos seus sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia de
operações (TO), enquanto asseguram a proteção contra as ameaças externas contra a cibersegurança.

Além das infraestruturas
desatualizadas, os produtores de
produtos químicos precisam lidar
com:
Uma força de trabalho
cada vez menos qualificada
Requisitos crescentes de
compatibilidade
Riscos crescentes de
segurança
Altos custos de energia e
produção
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Maximização da produção e
redução dos riscos
As tecnologias utilizadas na The Connected Chemical Plant
são muito superiores às disponíveis há apenas 10 anos. Elas
podem ajudar os produtores de produtos químicos a:
• C
 ombinar sistemas de TI e TO que, historicamente, têm
permanecidos separados para trazer dados em tempo
real aos responsáveis certos pela tomada de decisão.
• F
 ornecer conectividade contínua entre pessoas,
processos e tecnologias.

Esta abordagem à produção de químicos conectada, dirigida
pela informação, é chamada The Connected Chemical
Plant. Ela faz mais que substituir sistemas obsoletos. Ela
apresenta oportunidades novas, quase ilimitadas de
monitorar e aumentar o desempenho da produção através
de percepções de desempenho da produção em tempo
real. As quatro oportunidades principais para produtores de
produtos químicos incluem o seguinte:

- 2017 Chemical Industry Trends, PwC, 2017

• Transformar dados em informações acionáveis e
percepções sem precedentes.
• S
 uperar a lacuna na força de trabalho utilizando tecnologia
para contextualizar e apresentar informações de forma
intuitiva para a novíssima geração de pessoal de operações.
Por onde começar?
Muitos produtores de produtos químicos estão ávidos para
implementar uma The Connected Chemical Plant, mas eles
lutam com o ponto de partida.
Com frequência, o melhor lugar para começar é com a
infraestrutura de automação e informação. Ela representa
apenas uma fração do investimento de capital de uma
fábrica, mas tem um impacto significativo na capacidade
de aumentar a competitividade e atingir os objetivos de
negócios.

“

Ao usar a digitalização para integrar
os sistemas de negócios e de
fabricação, otimizar as dimensões de
produção e reprojetar processos, as
companhias químicas podem captar
ganhos de até 25% em utilização de
capacidade.”

Maximizar a
utilização de
recursos

Melhorar a
flexibilidade das
operações

Reduzir os risco
de proteção,
segurança e
compatibilidade

Melhorar a
manutenção e o
suporte

Uma solução moderna de informação e SDCD cria a base
para a conectividade contínua e o compartilhamento de
informações em tempo real. Ela permite que os produtores
de produtos químicos tirem proveito de outras tecnologias
habilitadas por informação, como análises de processo
e manutenção, controle de energia integrado com
conectividade a Dispositivos elétricos inteligentes (IEDs),
instrumentos inteligentes e skids "inteligentes". E com uma
base sólida e integração com dispositivos inteligentes no
local, a análise pode ser implementada para aumentar
ainda mais o desempenho do ativo.

“

O mesmo operador se tornou
mais produtivo com o processo
automatizado. Podemos determinar
com rapidez se um ajuste precisa ser
feito em uma batelada, e o fazemos.”
- E specialista em integração de sistemas,
produtor de alimentos
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Aumentar a utilização de recursos
Otimizar a utilização de recursos começa com a capacidade de medir o desempenho do ativo e identificar os
problemas de produção em tempo real.
Um SDCD moderno integra todos os aspectos de automação e informação em uma infraestrutura única em
toda a fábrica. E por estar baseado em padrões de comunicação aberta e usar EtherNet/IP™ como sua estrutura,
um SDCD moderno pode fornecer informações prontamente disponíveis através da TI/TO – de maneira adaptada ao
consumidor.
Isto dá aos produtores de produtos químicos acesso a dados de um crescente número de dispositivos
inteligentes ou da Internet das Coisas industrial, bem como de sistemas de terceiros, de modo que eles possam
monitorar e medir virtualmente cada aspecto de suas operações.
Sistemas de controle de energia integrados podem capturar os dados elétricos de ativos de produção
desatualizados para monitorar seu desempenho e ajudar a minimizar o tempo de parada não programada.
Os produtores de produtos químicos podem usar estes dados para entender melhor a distribuição elétrica e
o desempenho de ativos acionados por motor. Eles também podem usar os dados para programar reparos e
manutenção durante tempos de parada ou substituições planejadas, em vez de arriscar uma abordagem de
esperar pela falha ou realizar manutenções desnecessárias por excesso de precaução. E podem usar os dados
para ajudar a monitorar e otimizar melhor o uso de energia do ativo.
Uma vez que estes recursos principais estejam instalados, os produtores de produtos químicos podem
começar a explorar o uso de controles e análise avançados para aumentar ainda mais a utilização de
recursos. Por exemplo, equipamentos que se reconhecem e skids colaborativos, como turbinas, caldeiras,
compressores ou bombas podem atuar com pouca intervenção humana para ajudar a prevenir incidentes e
tempo de parada, aumentar a produtividade e reduzir o consumo de energia.

SDCD conduz a produtividade
Para sua nova fábrica de produção de
produtos químicos, um grande produtor
de herbicidas usou um SDCD moderno e
soluções de informação para automatizar
os processos antes manuais e aumentar a
visibilidade dos processos de produção.
Esta abordagem de informação e
controle integrados ajudou a companhia
a aumentar a produtividade em 166%
comparada com sua fábrica anterior.

Resultados operacionais
Um SDCD moderno e sistemas de
controle de energia integrados
conduzem continuamente sua fábrica
para ajudar a atingir múltiplos objetivos
de negócios incluindo redução de custos,
diminuição de emissões, qualidade
consistente e aumentos de produção.
Os benefícios adicionais de uma camada
de inteligência em cima de sistemas de
automação básicos incluem:
• Redução da variabilidade da
qualidade do produto em até 75%
• Redução do consumo de energia
específico em até 20%
• Maximização da produtividade em
até 25%
• Maximização da rentabilidade do
processo
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Melhorar a flexibilidade das operações
Produtores de bateladas que confiam em sistemas de controle e processos manuais distintos podem
experimentar altos tempos de ciclo e qualidade inconsistente do produto. Uma The Connected Chemical
Plant pode tornar a produção em bateladas mais ágil e eficiente, permitindo que os operadores façam
alterações com mais facilidade e tragam novos produtos em linha com mais rapidez.

“

Por exemplo, produtores de produtos químicos podem usar um SDCD moderno com sistema de execução
de manufatura (MES) para:
Automatizar todo o processo de gerenciamento de ordem de trabalho de um sistema de ERP,
recuperando as receitas corretas para estas ordens e transmitindo as instruções de trabalho
correspondentes para as operações.
Reduzir significativamente o tempo despendido em processos manuais de registro de dados para fins
de contabilidade e compatibilidade.
Ajudar a gerenciar a qualidade para diferentes bateladas, verificando as atividades do operador e
validando se os processos prescritos foram seguidos.

Possuir terminais conectados
permite-nos responder com mais
rapidez a condições variáveis de
mercado sem comprometer nossa
maneira de operar nossos terminais.”
-G
 erente de infraestrutura para um grande
operador de instalações de armazenamento
de grandes quantidades de líquido

“

A expansibilidade do PlantPAx® DCS
da Rockwell Automation nos permitirá
desenvolver o sistema à medida que
desenvolvemos a operação.”
- Gerente de projeto de automação

Operadores usando IHM de alto desempenho, coleta de dados históricos, monitoramento dos principais
indicadores de desempenho e comparações entre as melhores bateladas podem rastrear o fluxo de matériaprima e tomar decisões em tempo real. Isto pode ajudar a melhorar o tempo de ciclo e a qualidade da batelada
ao mesmo tempo em que reduz os custos e o desperdício. O gerenciamento de operações pode monitorar o
desempenho da produção em comparação com os objetivos e otimizar a produção para ordens futuras.

A The Connected Chemical Plant | 5

Reduzir os riscos de proteção,
compatibilidade e segurança
Os muitos riscos operacionais e regulatórios que os produtores de produtos químicos enfrentam em suas
operações podem ser entendidos e gerenciados com mais facilidade em uma The Connected Chemical Plant.
PROTEÇÃO
A proteção de pessoas, ativos e do meio ambiente é a principal meta de qualquer produtor de produtos
químicos. Entender como identificar os perigos, a aplicação adequada e com "ajuste perfeito" das camadas de
proteção e o gerenciamento do ciclo de vida pode ser um desafio. Isso exige pessoal experiente e familiarizado
com os requisitos e padrões regulatórios e com as tecnologias de controle de processo. Seja construindo uma
fábrica nova ou modernizando uma instalação existente, entender a gestão de segurança de processo (PSM) é
crucial.

“

Apenas 52% dos executivos
em organizações de fabricação
avançadas se mostram confiantes
que os ativos estão protegidos de
ameaças externas.”
- Digital Transformation: Are Chemical
Enterprises Ready? (Transformação digital:
As empresas químicas estão preparadas?)
Deloitte, janeiro de 2017

Sistemas com instrumentos de segurança (SIS) escaláveis permitem que os produtores de produtos químicos
apliquem a camada de proteção adequada para atender aos seus requisitos específicos de redução de risco.
Soluções de SIS pré-projetados estão disponíveis, ajudando a reduzir os prazos de entrega e facilitando as
implantações ao substituir sistemas de segurança desatualizados ou não compatíveis.
Quando não há especialistas internos, muitos produtores de produtos químicos recorrem a fornecedores de
automação para uma grande variedade de serviços de segurança, incluindo:
• Apreciação de risco e auditorias de
compatibilidade/conformidade

• Consultoria sobre compatibilidade

• Projetos de proteção

• Treinamentos sobre segurança do produto
e padrões de segurança

• Suporte à instalação e validação

• Treinamento de certificação TüV

• Suporte à integração e partida

A The Connected Chemical Plant | 6

Reduzir os riscos de proteção,
compatibilidade e segurança
COMPATIBILIDADE
Além da compatibilidade com padrões e regulamentações de segurança, as operações químicas devem atender às
regulamentações ambientais rigorosas.
Com um SDCD moderno, sensores virtuais e software de visualização, os operadores podem rastrear o fluxo de
produtos químicos e monitorar emissões, como as descargas e liberações de efluentes – mesmo em áreas onde as
medições são um desafio. Estas informações podem ser usadas para criar relatórios de compatibilidade automatizados
e procedimentos de revisão por exceção para acelerar o tempo de lançamento no mercado. Também podem ser
usadas para notificar as agências reguladoras de potenciais liberações perigosas.
SEGURANÇA
Enquanto o uso de dispositivos habilitados por informação e a integração de TI e TO são exigidos para competir na
economia moderna, estas tecnologias podem aumentar os riscos de cibersegurança.

“

Apenas 52% dos executivos
em organizações de fabricação
avançadas se mostram confiantes
que os ativos estão protegidos de
ameaças externas.”
- Digital Transformation: Are Chemical
Enterprises Ready? (Transformação digital:
As empresas químicas estão preparadas?)
Deloitte, janeiro de 2017

Os produtores de produtos químicos devem implementar uma abordagem de segurança em camadas e abrangente,
para ajudar a proteger sua propriedade intelectual, pessoal e ativos. Uma abordagem de defesa em profundidade
pressupõe que qualquer medida de segurança pode e provavelmente será derrotada e portanto usa várias frentes de
proteção.
Uma estratégia de segurança de defesa em profundidade deve mirar nos riscos em seis níveis:

POLÍTICA

FÍSICO

DE REDE

COMPUTACIONAL

DE APLICAÇÃO

DE DISPOSITIVO

Quando não há especialistas internos, muitos produtores de produtos químicos recorrem a fornecedores de automação para
tratar de suas necessidades de segurança através de melhores práticas, avaliações de segurança, treinamento e certificação,
além de monitoramento de segurança.
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Melhorar a manutenção e o suporte
Substituir a tecnologia de automação obsoleta pela tecnologia moderna reduz o risco de não ser capaz
de fazer reparos em ativos cruciais ou de achar peças de reposição. A The Connected Chemical Plant com
tecnologia moderna também oferece aos produtores de produtos químicos sistemas abertos com opções
para gerenciamento de ciclo de vida que podem reduzir o risco e as despesas operacionais.
MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA
Muitos produtores lutam para suportar a combinação de
tecnologias de automação que foram obtidas de múltiplos
fornecedores e que foram modificadas muitas vezes ao
longo dos anos. A padronização ou consolidação dessas
tecnologias ao criar uma The Connected Chemical Plant
pode ajudar a reduzir o número de sistemas com os quais os
técnicos de manutenção e equipes de suporte devem estar
familiarizados.
Isso pode ajudar a acelerar a localização de falhas e
reparos – o que reduz o tempo médio entre reparações,
limita o tempo de parada não programada, reduz a
quantidade de treinamentos necessários para o operador
e diminui os custos de suporte. A capacidade de coletar
e manter as informações de manutenção também pode
ajudar as companhias a reter “conhecimento tribal”
essencial antes que ele se perca com os trabalhadores
aposentados.

SUPORTE REMOTO
Os produtores de produtos químicos podem repensar
fundamentalmente o suporte em uma The Connected
Chemical Plant.
Em vez de estabelecer especialistas no local ou mandá-los
para uma fábrica após uma falha, os produtores podem
usar o acesso remoto para fornecer suporte quase em
tempo real a partir de um local centralizado. Isto pode
capacitar e aumentar significativamente a efetividade de sua
experiência interna limitada, que está com frequência dispersa
geograficamente. Alguns produtores com recursos limitados
utilizam monitoração remota e serviços de suporte de
terceiros para rastrear o desempenho da produção em tempo
real e emitir alertas se quaisquer problemas aparecerem.
Estes recursos podem comprovar-se especialmente valiosos
nos próximos anos, pois a indústria química enfrenta uma
falta crescente de competências.

*Fonte: The Talent Imperative in the Global Chemical Industry (O imperativo de talentos na indústria química global),
Deloitte, setembro de 2015

“

Após a atualização do sistema de
controle, fiquei satisfeito em saber
que a lista de peças sobressalentes
recomendadas para o (novo)
hardware era apenas um terço da lista
dos componentes do sistema antigo,
tanto em termos de número de itens
quanto no custo destes itens.”
- Gerente de manutenção, produtor de etanol

23%
Nos próximos 10 anos,

da força de trabalho da indústria
química estará pronta para se
aposentar*
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Transformação da produção química
Uma The Connected Chemical Plant apresenta uma maneira inteiramente nova de fazer negócios.
Ela pode dar aos produtores de produtos químicos alívio imediato das restrições de equipamentos
obsoletos. Mas também pode transformar a produção química fornecendo:
• P
 ercepções em tempo real da utilização de recursos, tempo de parada, qualidade do produto e
tempos de transição para conduzir os esforços de melhoria contínua.
• Um melhor entendimento sobre os riscos de segurança, ambientais e de qualidade.
• L ocalização de falhas e manutenção simplificadas para ajudar a reduzir o tempo de parada e
diminuir os custos de suporte.
• M
 ais oportunidades estratégicas para abordar faltas de competência, como pelo uso de suporte e
monitoração remotos.
• Novas percepções sobre o consumo de energia para conduzir uma operação mais sustentável.
Para saber mais sobre a criação da The Connected Chemical Plant visite nossa página inicial de
Soluções de processo ou entre em contato com seu representante de venda local.
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