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ZBIORNIKÓW W EKSPLOATACJI ZA 
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BEZPIECZEŃSTWA ATEX DLA STREFY 0
Prezentacja dla użytkowników końcowych

Projekt powstaje w ramach projektu UE Horizon 

2020 Fast Track to Innovation przy współudziale:



OPIS PRODUKTU PROJEKTU TANKROB

Projekt TankRob jest trzecim z kolei po projekcie FilmFree i Picasso europejskim projektem

naukowo-badawczym w dziedzinie badań nieniszczących, w którym uczestniczy firma Technic-Control.

W projekcie uczestniczą firmy i instytucje zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, Polsce i Turcji:

1) InnoTecUK – specjalistyczna firma zajmująca się robotyką, automatyką i monitoringiem oraz systemami sterowania w

zakresie badań nieniszczących. Lider Projektu.

2) TWI – brytyjski instytut (non-profit) naukowo-badawczy NDT z doświadczeniem w badaniach nieniszczących z placówkami

zlokalizowanymi na całym świecie.

3) London South Bank University – uniwersytet posiadający ogromne doświadczenie w zakresie badań i budowania urządzeń

robotyki przemysłowej.

4) Technic-Control - specjalistyczna firma badań nieniszczących z siedzibą w Szczecinie (Polska).

5) Integrity NDT– specjalistyczna firma badań nieniszczących z siedzibami w Wielkiej Brytanii i Turcji.

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie i dostarczenie użytkownikowi końcowemu najnowszej wersji kierowanego

robota certyfikowanego zgodnie z przepisami ATEX, który będzie dokonywał badań UT Phased Array dużych zbiorników w

trakcie ich eksploatacji, które zawierają produkty petrochemiczne i niektóre ciecze. Wstępne prototypy takiego robota zostały

już opracowane w poprzednim projekcie pod nazwą RobTank. Obecny projekt dąży do znacznego udoskonalenia i

unowocześnienia konstrukcji tak, aby odpowiadała ona najnowszym wymaganiom przemysłu, jego aktualnym potrzebom i

spełniającej ścisłe wymogi bezpieczeństwa pracy w środowisku cieczy agresywnych i zagrożenia wybuchem.

Projekt rozpoczął się w maju 2016, a jego szacowany czas trwania wynosi dwa lata.



Szacuje się, że 20% wypadków związanych ze

zbiornikami magazynowymi spowodowanych jest

pęknięciami lub rozerwaniem konstrukcji zbiornika.

Wśród większości cieczy magazynowanych w takich

zbiornikach znajduje się ropa naftowa i jej

pochodne, które są niezwykle niebezpieczne dla

środowiska; przykładowo rozlanie się zaledwie

jednego galonu ropy może zanieczyścić milion

galonów wody .

Z drugiej strony, proces badania nieniszczącego

takich zbiorników magazynowych jest bardzo

kosztowny, długotrwały i szkodliwy zarówno dla

środowiska jak i dla inspektorów. Obecnie nie

istniało rozwiązanie, które umożliwiałoby

ekonomiczne i stuprocentowe badanie nieniszczące

powierzchni zbiornika – aż do teraz.



Wprowadzenie na rynek wyjątkowo

innowacyjnego robota TankRob, który

jest w stanie w sposób półautonomiczny

dokonywać badań blach zbiornika z

wykorzystaniem technologii

ultradźwiękowej jest doskonałym

rozwiązaniem tego rodzaju problemów.



Wyżej opisane sytuacje wraz z szybkimi postępami

w robotyce w ostatnich latach dają unikalną

możliwość uniknięcia wchodzenia przez ludzi do

zbiorników w trakcie badania, redukując znacznie

w ten sposób koszty związane z przestojami u

użytkowników końcowych i eliminując zagrożenia

zdrowia ludzkiego.



Certyfikacja TankRob:

Kluczową wartością projektu TankRob jest zdolność

wykonywania badań zbiorników w trakcie

eksploatacji, co pozwoli operatorom zbiorników na

uzyskanie ogromnych oszczędności dzięki unikaniu

długich przestojów związanych z czyszczeniem i

wietrzeniem zbiorników. Funkcja ta będzie mogła

być realizowana dzięki uzyskaniu oznaczenia EX,

które jest konieczne, aby system mógł być

bezpiecznie stosowany w kontakcie z cieczami

palnymi, takimi jak ropa naftowa.

W tym celu zastosowana konstrukcja będzie

spełniać rygorystyczne wymagania systemu ATEX

dla strefy 0. Użyte rozwiązania muszą zapewniać

absolutne bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Urządzenie będzie napędzane silnikami

pneumatycznymi zasilane sprężonym powietrzem ze

źródła poza zbiornikiem.

Foto:

Model badawczy
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Robot jest umieszczany w zbiorniku za pomocą specjalnego

wysięgnika. Centrum sterowania pracą robota znajduje się w

strefie bezpiecznej (tj. nie zagrożonej wybuchem), skąd

zespół przeprowadzający badania UT kieruje jego ruchem i

mapowaniem zbiornika. Wyniki przedstawiane są na ekranie

w czasie rzeczywistym, a na ich podstawie generowany jest

następnie raport, który po wydrukowaniu i / lub w formie

elektronicznej dostarczany jest operatorowi zbiornika.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe zapewnia certyfikacja

ATEX, która wynika ze starannie przemyślanej konstrukcji

robota, m.in. z napędu hydraulicznego.



Cechą niezwykle istotną dla użytkowników zbiorników jest to, że mogą one

zostać poddane badaniom praktycznie w zasadzie w trakcie ich eksploatacji.

Ta zaleta sprawia, że nie istnieje potrzeba kosztownego opróżniania zbiornika z

cieczy jak i późniejszego usuwania nagromadzonych gazów, co wiąże się z

ogromnymi oszczędnościami dla użytkownika oraz unikaniem równie

kosztownych przestojów. Robot jest zaprojektowany do pracy przy badaniach

UT na maksymalnej głębokości 10 metrów w destylatach ropy naftowej i

zachowuje szczelność przez co najmniej 2 godziny pracy w zanurzeniu.

System TankRob składa się z trzech części: robota mobilnego,

stacji kontrolno-monitorującej (stacji bazowej) oraz systemu

rozmieszczania i zarządzania okablowaniem.

Stacja bazowa, która musi znajdować się w strefie innej niż

niebezpieczna lub być eksploatowana na podstawie pozwolenia

na pracę w środowisku o wysokiej temperaturze, składa się z

zamontowanej w obudowie PELI jednostki sterującej, panelu HMI,

zasilacza, połączeń komunikacyjnych i energetycznych oraz

wyłączników awaryjnych. Monitoruje dane z iskrobezpiecznych

czujników i dostarcza zasilanie do robota. Komputery sterujące

mogą być podłączone do obudowy PELI za pomocą

przełącznika ethernetowego umieszczonego wewnątrz obudowy.



System połączony jest z 
laptopem, który odpowiada za:

Sterowanie robotem i
wyświetlanie obrazu z kamery
pokładowej

Wizualizację danych i
sterowanie systemem badań
nieniszczących

Wizualizację danych z systemu
sonaru.

Urządzenie może pracować w 
następujących środowiskach:

Woda

Olej napędowy

Parafina



Projekt części mechanicznej i 

sprzętowej będzie 

zoptymalizowany pod 

względem możliwości 

produkcyjnych i certyfikacji 

przy jednoczesnym 

zachowaniu pierwotnego 

rozmiaru urządzenia, tj. 

300mm. Umożliwi to urządzeniu 

TankRob przechodzenie przez 

małe klapy o średnicy 300 

mm, co sprawi, że będzie ono 

nadawało się do badania 90% 

zbiorników magazynowych.

Foto: www.tankrob.eu 



Silniki pneumatyczne zasilające robota zostaną umieszczone w specjalnej platformie 

jezdnej spełniającej surowe wymagania systemu ATEX. System napędowy będzie 

posiadał sterowanie zewnętrzne za pomocą specjalistycznego panelu.

Projekt i foto: INNOTEC



Wyposażenie do badań UT jest umieszczane z tyłu robota i montowane za pomocą

wspornika ze stali nierdzewnej. Jedyne połączenia, które wchodzą w skład obudowy

robota, to kable zasilające i ethernetowe, które są podłączane za pomocą kabli

posiadających certyfikat bezpieczeństwa ATEX i dławnice również posiadające certyfikat

ATEX Na robocie znajduje się również dekoder zatwierdzony przez ATEX, który jest

podłączony do obudowy głowicy. Obudowa głowicy posiada również złącza na dwa

przewody wody i jedno złącze na głowicę UT.



Sprzęt będzie posiadał certyfikat ATEX

dla strefy 0 i będzie wykorzystywał

głowicę PA 5MHz (do 128 elementów).

Wynikowo uzyskiwany będzie skan

liniowy, pokazujący grubość płyty w

jednostkach długości. Następnie do

połączenia uzyskanych danych

pasmowych zostaną wykorzystane dane

lokalizacyjne w celu utworzenia mapy

zeskanowanego obszaru.

System jest przeznaczony do pomiarów

grubości, jednak w przyszłości będzie

istniała możliwość zmiany

oprogramowania w celu umożliwienia

stworzenia innych konfiguracji.

System można skonfigurować przy użyciu

standardowego wozrca kalibracyjnego

zgodnie z dowolną normą krajową lub

międzynarodową.



Lokalizacja robota wewnątrz zbiornika będzie dokonywana na bazie elektronicznej triangulacji: 

wysyłania i odbierania odbitej fali ultradźwiękowej (sonar).

Całość będzie sterowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania dostępnego na 

zewnątrz z panelu operatora.

Foto: LSBIC



W ramach prowadzonych prób Konsorcjum przeprowadza badania nad rozchodzeniem się fali 

ultradźwiękowej w różnych ośrodkach, w tym w ropie naftowej i paliwach, które będą 

znajdowały się w zbiornikach. Nad prawidłowością przebiegu badania czuwał będzie specjalny 

system elektroniki zgodny z certyfikacją przeciwwybuchową ATEX. 

Foto: TWI



Zastosowane w urządzeniu TankRob rozwiązania pozwolą m.in. na automatyczne

wykonywanie mapy korozji dna zbiornika. Dodatkowo przewiduje się, że robot będzie

wykonywał również badania UT ścianek zbiornika przesyłając zgromadzone dane do

interfejsu na zewnątrz, gdzie poddawane będą dalszemu opracowaniu.

Foto: INTEGRITY NDT



Kluczową dla użytkowników zbiorników wartością projektu TankRob jest zdolność

wykonywania badań w trakcie eksploatacji, co pozwoli na uzyskanie ogromnych

oszczędności dzięki unikaniu długich przestojów związanych z czyszczeniem i wietrzeniem

zbiorników.

Z związku z tym, że już jesienią 2018 zakończą się prace nad projektem TankRob, wkrótce

system TankRob dostępny będzie również i w Polsce za pośrednictwem autoryzowanego

przedstawiciela – zapraszamy do kontaktu!

ul. 1 Maja 33 
71-627 Szczecin, Polska

tel. +48 91 455 36 12 

fax +48 91 423 13 45

Prezes Zarządu: 

tel. +48 91 432 00 03 

http://www.technic-control.pl

http:/www.technic-control.eu

e-mail: biuro@technic-control.pl


