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FHI - PPA dag 
Operator Efficiency 
 

Arnold Kroon, ABB b.v. – FHI PPA dag – 12-02-2015 

12 februari 2015 
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Sessie Operator Efficiency 

 Agenda 

 Intro Operator Efficiency 

 Wat beïnvloedt de operator? 

 Werkplek Omgeving 

 Proces Visualisatie 

 Werkplek integratie 

 CCTV, Geluid 

 Informatie delen 

 Opleidingen 

 Werkplek Evolutie 

 Operator van de toekomst 
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Aandacht voor Operator Efficiency 

 Wereldwijd verlies van $20 miljard  

 5% van de jaar productie 

 Bekende oorzaken  

 Onvoorziene stilstand 

 Staat van onderhoud 

 Minder aandacht voor 

 Operator fouten 

 42% van het totaal 

 Zijn er aanwijsbare oorzaken? 
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Noodzaak voor betere ondersteuning 

22 

42 

36 

Process 

People 

Equipment 

 bron: Atkinson T., Hollender, M. : „Operator Effectiveness, Collaborative Process Automation Systems“ 
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 Hogere complexiteit in de proces plant 

 Moeilijker om afwijkende situaties te detecteren 

 Know-how van de operator vermindert 

 Hogere graad van automatisering 

 Overgang naar Centrale Bediening – meer plant/operator 

 Weergave Plant opbouw in plaats van proces status 

 Kleurige beeldplaatjes, 3D, animated, … 

Efficiënt bedienen van een plant 
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Verstorende factoren 

Task 
With  

traditional HMI 

With high 

performance HMI 
Result 

Detecting abnormal situations 

before alarms occur 
10% of the time 48% of the time 

A 5x 

increase 

Success rate in handling 

abnormal situations 
70% 96%  

26% over 

base case 

Time to complete abnormal 

situation tasks 
18.1 min 10.6 min 

41% 

reduction 

Source: Hollifield, B./ Oliver, D. et al. (2008): The High Performance HMI Handbook 
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Ondersteuning aan de plant operator 
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Gebieden voor continue verbeteringen 

De 
Operator 

Ontwerp van 
de werkplek  

Vroege 
detectie van 
abnormale 
situaties 

Intuïtieve 
en snelle 
navigatie 

Continue 
alarm 

management 

Ondersteuning 
door experts 

Training en 
simulatie 
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 Harmonisering in plaats van verscheidenheid  

 Integratie van de informatie uit diverse bronnen 

 Integratie van verschillende echelons 

 Een opgeruimde overzichtelijke werkruimte 

 

Modernisering van de controle kamer 
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Efficiënt en motiverend 
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 Informatie uit dezelfde bron gericht weergegeven 

 Ondersteuning aan verschillende gebruikers groepen 

Taak georiënteerde werkplek 
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De informatie gericht op de gebruiker 

Operator 
 

Maintenance 
Service 

Management 
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Evolutie in proces visualisatie 
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Is kleurrijke informatie efficiënter? 
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Traditioneel grafisch proces beeld 
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High performance grafisch proces beeld 
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 Een duidelijke alarm strategie  

 Efficiënte faceplates 

 Grafische elementen voor 

 Bargraph 

 Profiel indicatie 

 Tachometer met linear en 

non-linear presentatie 

 Radardiagram 

 Trend 

 … en nog veel meer 

Ontwerp van procesplaatjes – consistent en efficient 
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Voorbeelden en aanbevelingen 



© ABB b.v. 

| Slide 13 

 Snelle detectie van de abnormale situatie 

 Snelle analyse van de situatie 

 Snel herstellen van het probleem 

Navigatie ondersteuning aan de operator  
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Situatie gestuurd, intuïtief en snel 
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 Operator interactie gewenst  

 Bij bevestiging handeling in het veld 

 Akkoord bij volgende stap Batch applicatie 

Navigatie ondersteuning aan de operator  
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Weergave wanneer actie gevraagd is 
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Operator Efficiency 

 Alle informatie beschikbaar vanaf de operator werkplek 

 Video bereikbaar vanaf het betreffende object 

 Ingebouwd “Public Address” system voor audio berichten 

 Gestuurd door de alarm sectie 
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Integratie van CCTV en Geluid 

Faceplate 

Video Group Display 

Alarm List 

Area 1 

Area 3 
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Ondersteuning aan de plant operator 
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Gebieden voor continue verbeteringen 

De 
Operator 

Ontwerp van 
de werkplek  

Vroege 
detectie van 
abnormale 
situaties 

Intuïtieve 
en snelle 
navigatie 

Continue 
alarm 

management 

Ondersteuning 
door experts 

Training en 
simulatie 
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On-line Collaboration Table 
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Dezelfde informatie anders bekeken 

 Een 3D overzicht 

 Van plant, site of procesdeel 

 Interactieve touch based 

gebruikers interface 

 Informatie direct beschikbaar  

 Uit besturings systeem  

 MES en ERP omgeving 

 Real-time en historische 

informatie gecombineerd 

 Ergonomisch ontwerp 
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 Proces simulatie voor een realistische training van het personeel 

 Abnormale situaties kunnen geprogrammeerd worden 

 Hoog leer effect daar er fouten gemaakt kunnen worden 

 Met opname en terugspeel optie van de training 

 

Off-line Operator Training 
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Proces gebonden maar veilig 
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Ondersteuning aan de plant operator 
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Gebieden voor continue verbeteringen 

De 
Operator 

Ontwerp van 
de werkplek  

Vroege 
detectie van 
abnormale 
situaties 

Intuïtieve 
en snelle 
navigatie 

Continue 
alarm 

management 

Ondersteuning 
door experts 

Training en 
simulatie 
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 Dienst om een control system 

 te onderhouden, te verbeteren, te evolueren 

 robuuster te maken  

 Invulling geven aan Cyber Security 

 

 

Systeem in puike conditie houden 
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Life Cycle Support  
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New System 

Well maintained 

Life Cycle 

Program 

No upgrades 

Kept upgraded 
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 Toegevoegde Realiteit 

 Invloed uit de game-wereld 

 Niet alleen in speelfilms 

 Diverse prototypes 

 Eye Tracking 

 

Toekomst Werkomgeving 
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Gericht op de Game Generation  

Toegevoegde realiteit (TR) = Augmented reality (AR) 
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Samenvatting – hou complexiteit onder controle 
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Modules voor een efficiënte plant operator  

Efficiënte 
werkplek en 

proces 
weergave 

verbeteren het 
inzicht 

Sneller 
waarnemen van 

verstoringen 
vermindert de 
kans op plant 

shutdown 

Intuïtieve 
navigatie voor 

het sneller 
opsporen van 

storingen 

Proces 
optimalisatie 
door goed 

onderhouden 
van de alarm 

strategie 

Ondersteuning 
van adviseurs 

en experts door 
toegang tot het 

systeem 

Goed 
gekwalificeerde 
operators door 

trainingen 

Niet alleen voor nieuwbouw maar ook toepasbaar in  

bestaande plants met behoud van de bestaande besturing 
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The Ultimate Operator Efficiency 

February 12, 2015 

Digital natives will be the workforce tomorrow 
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 Op de PPA dag bij de stand 12  

 Per e-mail of telefonisch 

Nadere Informatie over Operator Efficiency 
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Gerealiseerd met System 800xA 

Customer Service customerservice.el@nl.abb.com 076-5086400 

Harco Blijde Sales Manager harco.blijde@nl.abb.com 06-53863271 

Damir Porobic petrochemical, olie & gas damir.porobic@nl.abb.com 06 15881593 

Robin Koeken food & beverages robin.koeken@nl.abb.com 06 53144797 

Walter den Otter chemicals walter.den-otter@nl.abb.com 06 21196317 




