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Forord
Denne rapport er udarbejdet af Ehab El-sayed på 7. semester i forbindelse med et praktikophold
fra den 1. september 2020 til den 2. februar 2021, som studerende på ingeniøruddannelsen Maskinteknik på Aalborg Universitet. Praktikperioden er udarbejdet i samarbejde med Novo Nordisk
i hovedafdelingen DFP Bagsværd. Det overordnede tema for praktikopholdet er ’Kvalitetskontrol af
vibrationssystemer’.
Bilag A er vedlagt rapporten, hvor en dagbog for praktikopholdet fremgår. I dagbogen fremgår
ugentlig rapportering om det udførte arbejde i pågældende praktikperiode. Den vil således indeholde
det væsentligste baggrundsmateriale for udarbejdelsen af praktikrapporten, som er udført ud fra
følgende model.
• En beskrivelse af arbejdsopgaver i pågældende uge.
• Overvejelser omkring disse arbejdsopgaver i pågældende uge.
• Fremtidig overvejelse og arbejde, i praktikforløbet, efter netop afsluttet uge.
Kildehenvisninger vil i rapporten foregå med Harvardmetoden, med dertilhørende kildeliste bagerst
i rapporten. Referencer udføres ved følgende: [Efternavn, År]. Denne henvisning fører til kildelisten,
hvor bøger er angivet med forfatter, titel, udgave og forlag, mens internetsider er angivet med forfatter,
titel, URL og dato. Kapitler er inddelt efter rækkefølge og har fået dertilhørende tal, derudover bliver
afsnit under kapitler også nummereret, hvor der adskilles mellem kapitel og afsnit med et punktum.
Formler er nummereret efter kapitel og rækkefølge, således at den fjerde formel i kapitel 3 får
henvisningen: formel 3.4. Det samme gælder for figurer og tabeller der nummereres på samme måde.
Forklarende tekst og eventuelle kilder er angivet i figur-/tabeltekst.
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1 | Indledning
Industri 4.0 er betegnelsen for den innovative teknologiske udvikling, som digitaliserer og automatiserer produktion og fremstilling. Netop industri 4.0 danner ramme for følgende rapport ifm.
en praktikperiode hos Novo Nordisk A/S på sitet DFP Bagsværd, hvor organisationens hovedsæde
befinder sig. Novo Nordisk A/S er Danmarks største lægemiddelvirksomhed og Danmarks største
virksomhed målt på markedsværdi. I år 2020 har virksomheden ca. 43.500 medarbejdere fordelt over
80 forskellige lande med produkter tilbudt i 170 lande. I år 2019 havde Novo Nordisk en omsætning
på 122 mia. på tværs af alle de markedsførte lande, hvor de i mere end 90 år har stået for udvikling
og produktion af diabetesbehandling. Virksomheden beskæftiger sig derudover med udvikling og
fremstilling af medicin, som er målrettet kroniske sygdomme.
I rapporten fremgår det hvorledes Novo Nordisk er opbygget som organisation. I DFP Bagsværd er
ca. 700 ansatte beskæftiget med at fremstille en bred vifte af virksomhedens produkter til patienter
med diabetes. DFP Bagsværd, har en speciel og essentiel rolle i Novo Nordisk ved at have ansvaret
for tre væsentlige områder, som beskrevet i kapitel 2. Ydermere præsenteres det i kapitel 3 hvordan
DFP Bagsværds vedligehold er fordelt og heraf hvilke konsekvenser det har for siten.
I projektet ønskes det at analysere systemer der rapporterer vibrationer på diverse maskiner, hvortil
kvalitetskontrol af vibrationssystemer ønskes analyseret og undersøgt. Projektet kommer i forbindelse med DFP Bagsværd og organisationens interesse og arbejde inden for teknologisk udvikling
af virksomheden, og i den sammenhæng integrere fænomenerne industri 4.0 og predictive maintenance. Tre vibrationssystemer skal overvåge vibrationer i sitens mekaniske systemer, hvortil den
optimale arbejdscyklus for hver enkelt komponent skal opnås. De tre vibrationssystemer præsenteres
og bagvedliggende teori analyseres, hvilket medfører kvalitettjek og udvælgelse af disse systemer
ved videre arbejde.
Vibrationsanalyse er i dette projekt anvendt, som en Machinery Condition Monitoring metode, der
bruges for at identificere fejl i mekaniske systemer såsom lejefejl, forkert justering, ubalance, gearfejl,
kavitation osv. Fejldiagnosticering af lejer er f.eks. af væsentlig betydning, da lejer er en af hovedkomponenterne i mekaniske systemer. En undersøgelse foretaget af [Kamaras, 2016] viste, at ca. 41%
af svigt i motorer er forbundet med fejl af lejer. For at tilegne sig en grundlæggende forståelse for
vibrationer, herunder hvordan de måles og analyseres, er der i afsnit 3.2 præseneret termer og værktøjer. I kapitlet præsenteres Root Mean Square (RMS) målinger, amplitude, frekvens og Fast Fourier
Tranform (FFT) spektrum.
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2 | Novo Nordisk organisation
I følgende kapitel præsenteres virksomheden Novo Nordisk A/S, som er en global lægemiddelvirksomhed som har til formål at bekæmpe kroniske sygdomme, der går under en fælles betegnelse NCD
(Non-Communicable Diseases). NCD sygdomme er ikke-smitsomme sygdomme, men er den største
årsag til dødsfald og invaliditet globalt. NCD er en fællesbetegnelse for kræft, diabetes, lunge-og
hjerte-kar sygdomme, og er skyld i at ca. 70% af verdens dødsfald i år 2016.
I kapitlet fremgår en beskrivelse af Novo Nordisks indvirkning globalt, hvor der efterfølgende vil
komme en dybere beskrivelse af Novo Nordisks organisation i Danmark, samt en beskrivelse af Novo
Nordisk historie. I DFP Bagsværd er virksomhedens hovedkvarter, hvorfor en nærmere beskrivelse
af dette site forekommer i kapitlet. Ydermere vil der fremgå en beskrivelse af The Novo Nordisk Way,
som er guidende principper, der ligger bag alle beslutninger i hele organisationen. Novo Nordisk Way
sætter en retning for organisationens forretning og dets medarbejdere.

2.1

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S har det formål at bekæmpe diabetes og andre kroniske sygdomme. Novo Nordisk
A/S er Danmarks største lægemiddelvirksomhed, og desuden også Danmarks største virksomhed
målt på markedsværdi. I år 2020 har Novo Nordisk ca. 43.500 medarbejdere fordelt 80 forskellige lande
og har sine produkter i 170 lande. I år 2019 havde virksomheden en omsætning, på tværs af alle de
markedsførte lande, på 122 mia. DKK. Novo Nordisk har igennem mere end 90 år stået for udvikling
og produktion af diabetesbehandling, hvor de derudover også beskæftiger sig med udvikling og
fremstilling af medicin med det formål at behandle andre kroniske sygdomme, såsom [Novo Nordisk
A/s, 2021b].
• Hæmofili
• Væksforstyrrelser
• Fedme
30 millioner af verdens befolkning anvender virksomhedens diabetesprodukter, som udgør ca. 50% af
verdens insulin. I år 2045 forventes det, at antallet af diabetikere er ca. 700 millioner mennesker, hvilket
bevidner om virksomhedens vigtighed på markedet mht. fremstilling af medicin i dag såvel som i
fremtiden. Derudover har mennesket et stort uindfriet behov for hjælp til at bekæmpe mennesker med
svær overvægt. Svær overvægt defineres ud fra, at mennesket har et BMI (Body Mass Index) tal højere
end 30. Dette tal estimeres ud fra forholdet mellem højde og vægt. Ifølge [Novo Nordisk A/s, 2021b]
viser undersøgelser, at ca. 770 millioner mennesker lever med svær overvægt, hvoraf 650 millioner
er voksne mennesker og 120 millioner er børn. 45% af dem der lever med svær overvægt er endnu
ikke diagnoseret. Svær overvægt er forbundet med komplikationer herunder hjerte-kar-sygdom, type
2- diabetes og visse former for kræft. Hæmofoli er en arvelig eller erhvervet blødersygdom, som
forhindrer kroppen i at standse blødninger, og 1 ud af 10.000 mennesker er født med sygdommen
hæmofili. Hvis ikke denne sygdom behandles kan det resultere i ukontrollerede indre blødninger, som
kan medføre stivhed, alvorlige ledskader eller i værste tilfælde dødsfald. Væksforrestyrelse er også en
kronisk sygdom, som påvirker menneskets højde, vægt og udvikling, og sygdommen rammer 1 ud
af 4000 nyfødte børn. Til at bekæmpe disse alvorlige sygdomme tilbyder Novo Nordisk 38 forskellige
2

produkter, som fremgår på figur 2.1 og figur 2.2. På figur figur 2.1 fremgår hvilke produkter Novo
Nordisk tilbyder til behandling af patienter med andre sygdomme end diabetes. På figur 2.2 fremgår
hvilke produkter Novo Nordisk til behandling af patienter med diabetes.

Figur 2.1: På figuren fremgår en oversigt over behandling af svær overvægt, sjældne blodsygdomme,
sjældne endokrinologiske sygdomme og hormonpræparater

Figur 2.2: På figuren fremgår en oversigt over medicin til diabetesbehandling

En global virksomhed
Ovenstående produkter bliver produceret verden over, på figur 2.3 og figur 2.4 fremgår en oversigt over
lande og byer, hvor Novo Nordisk har produktion af diabetes medicin og andre former for medicin. På
figur 2.3 fremgår det hvilke byer og lande diabetesmedicin og dertilhørende komponenter fremstilles
og pakkes, og på figur 2.4 fremgår det i hvilke lande og byer de resterende typer medicin fremstilles
og pakkes. I Danmark fremstilles diabetesmedicin blandt andet i DFP Bagsværd, hvor virksomhedens
hovedkvarter er placeret, som yderligere vil blive beskrevet nedenfor. I Hillerød er ansvaret at fylde
penfills med insulin, hvor det leveres til Kalundborg, der er ansvarlige for samling og emballage. I
Hjørring fremstilles nåle til produkterne [Novo Nordisk A/s, 2021b].
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Figur 2.3: På billedet fremgår en oversigt over lande og byer Novo Nordisk har produktion af diabetesmedicin

Figur 2.4: På billedet fremgår en oversigt over lande og byer Novo Nordisk har produktion af medicin,
som ikke er diabetesmedicin

Diabetes Finish Product (DFP) Bagsværd
Hovedkvarteret for Novo Nordisk er placeret på sitet i Bagsværd på Sjælland. DFP (Diabetes Finished
Products) Bagsværd som projektet er udført i samarbejde med, har med dets ca. 700 ansatte en speciel
og vigtig rolle i Novo Nordisk. Først og fremmest valideres og lanceres alle nye produkter til patienter
med diabetes fra DFP Bagsværd, hvilket medfører et tæt samarbejde med udviklingsafdelinger verden
over. Ved lancering af produkter transporteres disse fra Bagsværd, hvor de efterfølgende bliver backup leverandører i tilfælde af problemer ved produktion af produkterne. I nogle tilfælde produceres
et produkt i så lav volumen, at det ikke kan svare sig at flytte produktion af det given produkt til
4

andre sites. I dette tilfælde bliver DFP Bagsværd ansvarlige for produktion af produktet. Det vil
sige, at DFP Bagsværd skal være i stand til at producere alle produkter Novo Nordisk tilbyder til
patienter med diabetes. På figur 2.5 fremgår opbygning af DFP Bagsværds organisation, hvor det kun
er afdelingsledere som er medtaget. Den røde cirkel markerer Frank Høien, som er leder for aseptisk
support. Aspetisk support består af flere teams, hvor et af disse teams er utility, som projektet er
udarbejdet i samarbejde med. Utility arbejder med vedligehold af de overordnede krav til etablering,
drift og opretholdelse af sitets diverse mekaniske systemer for levering af forsyninger til produktion
af det endelige diabetes produkt. Områder som utility dækker er følgende.
• Drikkevand
• Renset vand
• WFI-vand
• Damp
• Ventilation

Figur 2.5: På billedet fremgår en oversigt over organisationens afdelingsledere i DFP Bagsværd, hvor
den røde cirkel markerer Frank Høien, som er leder for Aseptisk Support.

Novo Nordisks salg af produkter i år 2020
Omsætningen af Novo Nordisks produkter de første ni måneder af år 2020, fremgår på figur 2.6.
Ydermere fremgår det på figuren, hvor stor væksten for salget af Novo Nordisks produkter er,
sammenlignet med salget af produkterne i samme tidsperiode i år 2019. Hvert produkt er markeret
med en farve, som angivet på figuren. På diagrammets x-akse fremgår en opdeling af de verdensdele
og lande, hvor Novo Nordisk sælger sine produkter. På figurens y-aske tegnes salget af produkterne
i milliarder danske kroner. Første søjle på diagrammets x-akse repræsenterer kategorien IO, som er
en samlet betegnelse for de søjler der er markeret i det stiplet kvadrat. EMEA repræsenterer salget
i Europa, Mellemøsten og Afrika. China repræsenterer Mainland China, Hong Kong og Taiwan.
ROW repræsenterer resten af verden. På diagrammets sidste søjle fremgår sidste kategori, NAO,
som repræsenterer Amerika. Det kan ud fra dette diagram konkluderes, at salget i Amerika er
tilnærmelsesvis ligeså stort som resten af verden. Salget af produkterne er i alt steget med 7% de
første ni måneder i år 2020 sammenlignet med år 2019 [Novo Nordisk A/s, 2021a].
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Figur 2.6: På billedet fremgår en oversigt over eksponeringen af Novo Nordisks produkter de første 9
måneder af år 2020 [Novo Nordisk A/s, 2021a]

2.2

Novo Nordisk historie

Historien om Novo Nordisk startede for mere end 90 år tilbage. Novo Nordisk opstod ved, at der eksisterede to mindre danske virksomheder, som var Nordisk Insulinlaboratorium og Novo Terapeutisk
Laboratorium. Disse virksomheder blev grundlagt i år 1923 og år 1925. Begge selskaber producerede
insulin, som var et stof der blev opdaget af to canadiske forskere. Efterfølgende arbejdede begge virksomheder med en innovativ tankegang omkring at udvikle yderligere på stoffet. Der opstod derfor en
indbyrdes konkurrence, hvor begge virksomheder udviklede sig til at være blandt de bedste i verden.
Selskaberne valgte i år 1989 at fusionere og dannede dermed en af verdens største bioteknologiske
virksomheder med navnet Novo Nordisk A/S. Nedenstående fremgår en tidlinje, som indeholder
vigtige begivenheder for Novo Nordisks historie efter virksomheden blev oprettet i år 1989 [Novo
Nordisk A/s, a].
• I år 1989 præsenteres NovoLet - Dette er verdens første engangsinsulinsprøjte. Sprøjten udgik
igen i 2010.
• I år 1996 lanceres NovoSeven - Dette er første produkt, som kan fremme blodkoagulation hos
blødere, der ikke kan reagere på almindeligt blødermedicin.
• I år 1999 lanceres Norditropin og SimpleXx - Dette er verdens første flydende væksthormon.
Denne lancering er med til, at Novo dengang og stadig i år 2020, er en af verdens største
producenter inden for væksthormon.
• I år 2001 blev InnoLet lanceret - Dette er det første insulindoseringssystem egnet diabetikere
med nedsat syn og svigtende fingermotorik.
• I år 2003 Lanceres Norditropin NordiFlex- Dette er verdens første engangspen med væksthormon. Denne specielle pen er endnu en årsag til at Novo Nordisk er en af verdens førende
producenter inden for vækshormoner.
• I år 2007 blev Activella 0,5 mg/0,1 mg lanceret - dette er det første tabletbaserede hormonpræparat til behandling af symptomer i forbindelse med overgangsalderen.
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• I år 2010 lanceres NovoPen Echo - Dette produkt er en ny insulinpen, som er udviklet til børn.
Denne har en hukommelsesfunktion og et intervaltrin, der er er med til at den normal indtaget
mængde insulin. Pennen er til at starte med kun tilgængelig i Danmark.
• År 2020 lanceres Rybelsus - Rybelsus er Novo Nordisks seneste lancering, som er en diabetispille
til voksne med diabetes-2. Pillen er en katalysator til at kroppen kan producere insulin, regulere
blodsukkeret og kan skabe en mæthedsfølelse i hjernen.

Novo Nordisk kerneværdier
For at sikre, at alle afdelinger tværs over de præsenterede lande, bliver drevet ud fra samme fremgangsmetode arbejdes ud fra Novos kerneværdier. Disse kerneværdier kendetegnes ved The Novo
Nordisk Way, som er guidende principper, der ligger bag alle beslutninger i hele organisationen. Novo Nordisk Way sætter en retning for organisationens forretning og dets medarbejdere. The Novo
Nordisk way indeholder følgende kerneværdier [Novo Nordisk A/s, b].
• Vi vil være ledende inden for alle de sygdomsområder, hvor vi er aktive.
• Vores primære fokus er at forske i og udvikle innovative biologiske lægemidler og gøre dem
tilgængelige for patienter overalt i verden. Ved at sikre forretningens vækst og levere konkurrencedygtige økonomiske resultater, kan vi hjælpe patienter til at få et bedre liv, tilbyde et attraktivt
afkast til vores aktionærer og bidrage til de fællesskaber, vi indgår i.
• Vores forretningsfilosofi er at sikre balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn
– vi kalder det ’den tredobbelte bundlinje’.
• Vi er åbne, ærlige, ambitiøse, ansvarlige og vi behandler alle med respekt.
• Vi giver vores medarbejdere mulighed for at udnytte deres potentiale.
• Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik.
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3 | Problemanalyse
Som beskrevet i kapitel 2 er utility-afdelingens opgave vedligeholdelse af diverse mekaniske systemer i
DFP Bagsværd. I følgende kapitel præsenteres det hvordan DFP Bagsværds vedligehold udføres, hvor
tre forskellige former for vedligehold præsenteres. Vedligehold opdeles i afhjælpende-, forudbestemtog tilstandbaseret vedligehold. De anvendte vedligeholdelstyper vil blive vurderet ud fra fordele og
ulemper. I DFP Bagsværd ønskes det, at vedligehold fremadrettet udføres ud fra tilstandsbaseret
vedligehold. Denne form for vedligehold kan udføres ud fra predictive maintenance. Predictive
maintenance er et teknologisk værktøj til, at fastlægge en optimal arbejdscyklus for en komponent
ud fra data. Ved at anvende tilstandsbaseret vedligehold forventes det at opfylde organisations mål,
som er specificeret i afsnit 3.1, som effektiviserer tilgængeligheden af aktiverne. Planlægning af sitens
vedligehold sker som følge af sitens aktiver og dermed hvilken funktion de har. Planlægningen af
aktivernes vedligehold tager udgangspunkt i kriterier, som præsenteres nedenstående. I kapitlet vil
vibrationssystemer blive præsenteret, som værende et værktøj til opsamling af denne type data. I DFP
Bagsværd er tre forskellige vibrationssystemer udvalgt, for at blive testet, til at forudsige mekaniske
fejl. Det mest optimale vibrationssytem som opfylder sitens behov, vil efterfølgende blive forsøgt
implementeret på sitens diverse mekaniske systemer.
• Hvilke sikkerhedsmæssige risici er forbundet med et nedbrud af det pågældende aktiv?
• Hvilke økonomiske tab for produktionen, kan være gældende for nedbrud af det pågældende
aktiv?
• Er der følgeskader for organisationen ved nedbrud af pågældende aktiv?
Ud fra de benævnte tre kriterier, er det muligt at udpege hvilken metode der skal anvendes ud
fra behov. Der findes forskellige metoder til vedligehold, hvilket fremgår på figur 3.1. Under den
overordnet kategori Vedligehold udspringer to former for vedligehold. Den røde kasse er kategorien
Afhjælpende vedligehold, som er vedligehold udført på et aktiv efter meldt fejl. Den grønne kasse,
som indeholder Forebyggende vedligehold, kendetegner vedligehold som enten er forudbestemt eller
tilstandbaseret, før et aktiv melder en fejl. Disse to former for forebyggende vedligehold er markeret i
henholdsvis en gul- og lilla kasse. Til hver af disse kategorier medfølger fordele og ulemper, som vil
blive specificeret i følgende kapitel.

Figur 3.1: Figuren repræsenterer forskellige typer vedligehold. Disse typer er markeret med kasser i
forskellige farver.
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Afhjælpende vedligehold
Afhjælpende vedligehold, udføres efter at det pågældende aktiv har meldt en fejl. Denne type vedligehold har blandt andet følgende fordele og ulemper.
Fordele
• Der er en optimal udnyttelse af den enkelte komponent, da komponenten vil være aktiveret til
den har fejlet.
• Minimale omkostninger på vedligehold, da der ikke er investeret i ressourcer på konstant
overvågning.

Ulemper
• Produktionsstab ved nedbrud er ukendt.
• Virksomheden har ikke en ide om hvornår nedbrud kan forekomme.
• Virksomheden kan risikere at have problemer med lagerkapacitet. Der der være opbygget et for
stort lager med komponenter, som skal være tilgængelig i tilfælde af et uforudset nedbrud.

Forebyggende vedligehold
Forebyggende vedligehold består af forudbestemt- og tilstandsbaseret vedligehold. Begge disse kategorier omhandler, at vedligehold af et aktiv bliver udført inden at det melder en fejl. Disse kategorier
adskiller sig fra hinanden og derved forekommer der forskellige fordele og ulemper.
Fordele og ulemper ved forudbestemt vedligehold
Fordele
• Forudbestemt vedligehold kan planlægges i et nedluk af virksomheden.
• Der er driftsikkerhed af aktiverne.
Ulemper
• Komponenterne udnyttes ikke optimalt, da en komponent kan risikere at blive udskiftet inden
at være slidt tilstrækkeligt ned.
• Det kan forårsage et større forbrug af komponenter.
• Det medfølger unødvendige stop af aktivet, hvis komponententen kunne have haft en længere
levetid.
• Der tilføjes ekstra arbejdetimer i forbindelse med regelmæssig udskiftning af komponenter.
Fordele og ulemper ved tilstandsbaseret vedligehold
Fordele
• Der er en optimal udnyttelse af komponenter, da komponenterne vil være aktiveret til et tidspunkt lige inden fejl.
• Det minimerer antallet af arbejdstimer på vedligehold.
• Virksomheden har en mere væsentlig føling med aktivet.
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• Der forekommer en stor tilgængelighed af aktivet, da det kun stoppes ved nødvendig udskiftning af komponenterne.
Ulemper
• Øget omkostninger til måleudstyr. I forbindelse med tilstandsbaseret overvågning, er det nødvendigt at have en konstant overvågning af det pågældende aktiv. Det er i den situation nødvendigt at have implementeret måleudstyr der vha. data dikterer begyndende fejl på et aktiv.
• Det kan være svært at planlægge hvornår diverse komponenter skal udskiftes på forhånd.
Hos Novo Nordisk, har fokus ikke været på hvilken type vedligehold, der anvendes på de forskellige
mekaniske systemer. Dette har resulteret i store omkostninger, som blandt andet skyldes et manglende
overblik over hvordan vedligehold bliver udført. I tilfælde af at væsentlige mekaniske systemer fejler,
kan dette resultere i kritiske tab. I fremadrettet arbejde af dette projekt vil en business case blive
opstillet, hvor forskellige økonomiske scenarier vil fremgå, som tager udgangspunkt i at mekaniske
systemer fejler. Der vil blive præsenteret et scenarie for, hvis en kritisk maskine fejler, som medfører at
produktion af et pågældende produkt vil stoppe. I takt med unødvendige omkostninger og skærpet
konkurrence på diabetes markedet, ønskes det at efter år 2020 skal vedligehold kontrolleres med en
systematisk tilgang. I den forbindelse har organisationen oprettet en hjemmeside til internt brug,
hvor det er muligt at tilgå dashboards, som viser et overblik over vedligehold i diverse afdelinger.
I den forbindelse har DFP Bagsværd opstillet mål og krav, som skal være det der tilstræbes efter
fremover. Disse mål og krav fremgår i følgende kapitel, hvortil en strategi for at disse mål opfyldes
ligeledes står beskrevet. På figur 3.2 fremgår et dashboard, der beskriver hvordan vedligehold i
DFP Bagsværd er blevet udført fra den 01/01-2020 til den 13/10-2020. Dashboardet består af tre
kategorier markeret med hver sin farve. Den grønne del beskriver forudbestemt vedligehold, den
lilla del beskriver tilstandsbaseret vedligehold og den røde del beskriver afhjælpende vedligehold.
Det fremgår at forebyggende vedligehold udgør 83%, herunder 74% forudbestemt vedligehold og 9%
tilstandsbaseret vedligehold. De resterende 17% er afhjælpende vedligehold.

Figur 3.2: Figuren repræsenterer et dashboard over hvordan vedligeholdelse håndteres i DFP Bagsværd. Dashboardet er opdelt efter tre forskellige kategorier. Den ene beskriver forudbestemt
vedligehold (Grøn), den anden beskriver tilstandsbaseret vedligehold (lilla) og den tredje
beskriver afhjælpende vedligehold (rød).

3.1

Mål, krav og strategi for DFP Bagsværd

Som benævnt ovenfor har DFP Bagsværd valgt at udarbejde en strategi til at opsætte mål og krav for
hvordan vedligehold skal udføres, og hvilke vedligeholdelstyper der skal anvendes fremover.
• Der skal anvendes en korrekt type af vedligehold.
10

• Problemer opdages tidligt uden gentagelser af problemer.
• Der skal opnås tilstrækkeligt kompetenceniveau hos operatører.
Ovennævnte mål blev angivet som generel opførsel eller egenskab som sitens mekaniske systemer
skal besidde. Ud fra ovenstående mål er konkrete krav opstillet. Kravene er specificeret således en
værdi eller et interval er angivet.
• Alle mekaniske systemer der kan måle Overall Equipment Effectiveness (OEE1) skal levere
minimum 75%.
• Driftomkonstinger skal reduceres med minimum 20% fra år nul.
• Teknikertid skal reduceres med minimum 15% når det angår afhjælpende vedligehold.
• Den samlet tid på vedligeholdelse skal reduceres med minimum 20%.
Ved at opfylde disse mål og krav for organisationen forventes det, at dashboardet indholdt fordelingen af de tre præsenterede vedligeholdelstyper på figur 3.2, skal forebyggende vedligehold udgøre
minimum 80% og afhjælpende vedligehold må maksimum udgøre 20%. Det ønskes at tilstandsbaseret vedligehold udgør 60% af de 80%, da fordele ved denne type vedligehold er vurderet højere
end ulemperne. Denne form for vedligehold, er med til at sikre at der er en optimal udnyttelse af
komponenter. Fordelen er vægtet højere end ulempen omkring stigende omkostninger ved implementering af måleudstyr, da aktivernes komponenter vurderes at være en større omkostning. Derudover
minimerer det implementerede måleudstyr antallet af arbejdstimer for sitens teknikere. Ved at have
måleudstyr der kan forudsige eventuelle fejl af aktivet forekommer en større tilgængelighed af aktivet.
Dette resulterer i, at aktivet ikke stoppes unødigt og kan producere som forventet. Det er vurderet,
at det ikke er muligt at arbejde ud fra at forudbestemt vedligehold udgørerer mindre end 20% af alt
vedligehold. Dette skyldes at nogle af de mekaniske systemer ikke kan tilgås mere end én gang pr.
år. I forbindelse med den teknologiske udvikling der forekommer verden over, har Novo Nordisk
ambitioner om at løse disse mål og krav vha. integrationen mellem data og vedligehold. Ved brug
af værktøjer og teknikker som tager udgangspunkt i data, kan der opnås en forudsigelighed, hvilket
giver en kontrol over mekaniske systemer. For DFP Bagsværd vil det blandt andet opnås ud fra det
tekniske værktøj predictive maintenance, som beskrevet tidligere. DFP Bagsværd kan fastlægge det
tidspunkt, hvor komponenter udnyttes fuldt ud, men samtidig udføre vedligehold af komponenter
inden et nedbrud opstår. Vibrationssystemer kan være et værktøj til at opnå denne forudsigelse ved
opsamling af data. I afsnit 3.2 vil baggrunden for vibrationer og forskellige vibrationssensorer blive
præsenteret. Sensorsystemet skal blandt andet være implementeret på en pumpe, LKH UltraPure fra
AlfaLaval. På figur 3.3 er pumperne markeret med en sort cirkel. Pumperne supplerer sitens WFItanke, som indeholder WFI-vand. WFI står for Water for injection, og dette vand er af højeste kvalitet,
som anvendes til produktion af insulin uden frygt for bakterier, svampe og andre urenheder.

11

Figur 3.3: På figuren fremgår en tegning over pumperne til WFI-vand. Pumperne er markeret med
sorte cirkler, hvor vibrationssystemer er implementeret.

3.2

Vibrationer og vibrationssensorer

De mest almindelige bevægelser i mekaniske systemer er lineær translation langs en fast akse og
vinkelrotation omkring en fast akse. Mere komplekse bevægelser i mekaniske systemer beskrives
ofte ved disse simple bevægelser. I forbindelse med mekaniske bevægelser, opstår vibrationer i alle
mekaniske systemer. En vibration beskrives som en bevægelse i tre akser, bevægelse fra side til side,
frem og tilbage og op og ned. Vibrationer forekommer i forskellige scenarier, hvor en vibration kan
være en negativ ting, men også en positiv ting. Vibrationer kan eksempelvis anvendes til at separere
jord for sten. Vibrationsanalyse er i denne rapport anvendt, som en Machinery Condition Monitoring
metode, der bruges for at identificere fejl i mekaniske systemer såsom lejefejl, forkert justering, ubalance, gearfejl, kavitation osv. Fejldiagnosticering af lejer er f.eks af væsentlig betydning, da lejer er
en af hovedkomponenterne i mekaniske systemer. En undersøgelse foretaget af Kamaras [2016] viste,
at ca. 41% af svigt i motorer er forbundet med fejl af lejer. Et vibrationssystem kan implementeres på
mekaniske systemer, hvor vibrationer dikteres, og derved kan mekaniske fejl forudsiges. Hos DFP
Bagsværd er tre forskellige vibrationssystemer udvalgt til test for at forudsige mekaniske fejl. Efterfølgende vil det mest optimale system, som bedst muligt opfylder mål og krav som er fastlagt i kapitel 4,
implementeres på diverse mekaniske systemer. For at tilegne sig en grundlæggende forståelse for
vibrationer, herunder hvordan de måles og analyseres, vil der i følgende blive præsenteret termer
og værktøjer. Herunder præsenteres Root Mean Square (RMS) målinger, amplitude, frekvens og Fast
Fourier Tranform (FFT) spektrum. Derudover vil en beskrive af et accelerometer blive præsenteret,
da dette er den mest anvendte sensor til måling af vibration i et mekanisk system.
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Waveform og Fast Fourier Transform (FFT)
En væsentlig del af vibrationsmållinger består af termerne waveform og Fast Fourier Transform (FFT)
spektrum. Waveform repræsenterer en vibrationsmåling, hvor det efterfølgende er muligt at tolke på
målingerne ved anvendelse af FFT spektrum. På figur 3.4 fremgår en waveform der er formet som et
sinussignal, ud fra en implementeret sensor, som er påvirket med en kraft i horisontal- og vertikal
retning. En waveform er i tidsdomænet, som plottes på en graf over tid på x-aksen og eksempelvis
forskydning på y-asken, som på figur 3.4 .

Figur 3.4: Waveform der er formet som et sinussignal. På x-aksen er tiden og på y-aksen er forskydningen.
I ovenstående er en waveform eksemplificeret ved et sinussignal, men en waveform er oftest ikke
repræsenteret med så simple vibrationssignaler. Generelt er en waveform opbygget af kompliceret
og besværlige vibrationssignaler, hvilket medfører at en waveform bliver kompliceret og besværlig
at analysere. Ved at anvende FFT spektrum, opdeles disse vibrationssignaler til en serie af simple
sinussignaler. Ud fra disse sinussignaler kan forskellige frekvenser adskilles, hvor det efterfølgende er
muligt at vurdere tilstanden på forskellige roterende komponenter, da hver komponent i et mekanisk
system har en frekvens og en vibration. På figur 3.5 fremgår en sort og en rød kasse. I den sorte
kasse er en kompliceret waveform repræsenteret, hvor den er opdelt i fem simple sinussignaler. I den
røde kasse fremgår det, at de forskellige roterende komponenter er adskilt ud fra hver deres måde at
vibrere på, samt deres tilhørende frekvens, hvilket gør det muligt at vurdere deres tilstand [TME].

Figur 3.5: Figuren repræsenterer et FFT spektrum anvendt på en kompliceret waveform.

Amplitude og frekvens
Amplituden repræsenterer y-aksen på figur 3.5 og repræsenterer den maksimale værdi af et peak på
et vibrationssignal. Amplituden måles i forskellige enheder, og har til formål at beskrive intensiteten
af vibrationerne i et mekanisk system. Til registrering af vibrationernes intensitet anvendes amplituden af målepunktets acceleration, hastighed eller forskydning. Amplituden af disse tre parametre
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benyttes ud fra formål og behov. I formel 3.1 fremgår sammenhængen mellem de tre parametre.
Hvor X er forskydningsamplituden, V er hastighedsamplituden, A er accelerationsamplituden og 𝜔
er vinkelfrekvensen [IMV].
𝑉
𝐴
(3.1)
= 2
𝜔
𝜔
Til måling af vibrationer er det nødvendigt at afgøre hvilken signalparameter, der er relevant at benytte. Forskydningen i et mekanisk system beskriver hvorledes et objekt har bevæget sig i et mekanisk
system. Måling af forskydningsamplituden udføres til vibrationer ved lave frekvenser, som er under
10 Hz eller et mekanisk system der operer med under 600 omdrejninger. Dette betyder at vibrationer
ved høje frekvenser, ikke er i fokus og derved ikke vægtes højt i måling af forskydningsamplituden.
Grunden til at denne signalparameter anvendes til vibrationer ved lave frekvenser, skyldes at forskydningen kan være høj. Desuden er forskydningen proportional med stress i maskinens komponenter,
hvilket kan medføre brud[IMV].
𝑋=

Den mest anvendte signalparameter er hastighedamplituden. Det er ofte vibrationer ved høje frekvenser, som kan have en betydning for sikkerheden af det mekaniske system. Med måling af vibrationer
ved hastighedamplituden vurderes alle frekvenskomponenter ens. Dette gør sig gældende i et frekvensområde op til ca. 2 kHz. Hastigheden er proportional med trætheden af mekaniske komponenter.
Vibrationer ved højere frekvenser, over 2 kHz, måles ofte med signalparamteren, accelerationamplituden. Den benyttes ofte ved højhastighedsmaskiner, gearkasser og til lejeanalyse. Eksempelvis
kan skade i kuglelejer bestemmes ved vibrationer i frekvensområdet mellem 2 − 60𝑘𝐻𝑧, og derved
planlægge reparation af lejet.
En frekvens beskriver antal gange en hændelse er forekommet indenfor et tidsrum, og måles i 𝐻𝑧.
I dette tilfælde beskriver det antal gange sensoren måler et vibrationssignal indenfor et bestemt
tidsrum. Det vil sige, at hver gang det mekaniske system bevæger sig fra side til side, op og ned
og frem og tilbage måles ét signal. Frekvens repræsenterer x-aksen på FFT-kurver og på waveforms,
hvilket er nødvendigt for at skelne mellem komponenterne i det mekaniske system når flere signaler
er blandet sammen, da hver komponent har hver sin frekvens. Sensorsystemet skal blandt andet være
implementeret på en pumpe, LKH UltraPure fra AlfaLaval, hvilket gør det nødvendigt at beregne
frekvensen for hver af komponenterne i pumpen for at anvende dette i en FFT-analyse [IMV].

Root Mean Square (RMS)
Vibrationer kan også beskrives som én talværdi. Denne talværdi kaldes for en Root Mean Square
(RMS) værdi. En RMS værdi beskriver energiindholdet i et mekanisk system, derudover beskriver
det også hvor meget det vibrerer. Ved denne metode er det ikke muligt at vide hvad der vibrerer, men
kun hvor meget. RMS værdien kan være med til at udføre en baseline for det mekaniske system. Ud
fra denne baseline opnås en værdi der beskriver systemets ønsket vibrationssniveau, og det oplyses
derved når denne baseline er overskredet, og maskinen skal tilses. Talværdien for RMS er bestemt
ud fra at være en ækvivalent stabil værdi af energiniveauet af et oscillerende vibrationssignal. For et
signussignal med en konstant frekvens og amplitude, kan denne værdi bestemmes ud fra formel 3.2,
hvor A er amplituden [Siemens].

r

𝐴2
≈ 0.707 · 𝐴
(3.2)
2
For at bestemme RMS-værdien af et vilkårligt oscillerende vibrationssignal, benyttes formel 3.3. A
beskriver amplituden, 𝐴0 beskriver værdien af frekvensen for første svingning i vibrationssignalet og
𝐴 𝑘 beskriver værdien af frekvensen for sidste svingning i vibrationssignalet.
𝑅𝑀𝑆 =
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v
u
t
𝑅𝑀𝑆𝐺 =

𝑘−1
2
𝐴2𝑜 Õ 2 𝐴 𝑘
+
𝐴1 +
2
2

(3.3)

𝑖=1

Accelerometer og vibrometer
De mest benyttede sensorer til måling af vibrationer er et accelerometer og et vibrometer, hvorfor
disse typer vibrationssensorer vil blive beskrevet i følgende afsnit. Et accelerometer måler en vibration
ud fra den målte acceleration for et systems bevægelse, hvor et vibrometer måler en vibration ud fra
at måle bevægelsen af et systems overflade. Vibrometeret anvendes i tilfælde af, at de mekaniske
systemer er for små eller for varme til at fastgøre en fysisk transducer i form af et accelerometer. Der
vil i afsnittet blive beskrevet to accelerometre og et vibrometer. Et Micro Electro Mechanical System
(MEMS) accelerometer, et piezoelektrisk accelerometer og et Laser Doppler Vibrometer.

Piezoelektrisk accelerometer
På figur 3.6 fremgår en skitse af et piezoelektrisk accelerometer, hvormed funktionaliteten af sensoren
vil blive beskrevet ud fra. Accelerometret fungerer ud fra et piezoelektrisk materiale, der fremgår på
figuren som måleenhed. Kraft som vibrationer skaber, forårsager, at massen trykker ind på måleenheden ud fra den udkraget fjeders bevægelse. Funktionaliteten af accelerometret bevidner om, at dette
er et 1DOF-system. Måleenheden besidder en piezoelektrisk egenskab, som er en egenskab krystaller
indeholder. Denne egenskab er med til genere en elektrisk ladning under pres. Når massen trykker
ind på målenheden, forårsaget af vibrationer, genereres elektrisk ladning, som er proportional med
den kraft måleenheden udsættes for. Da det er svært at måle ladningen direkte, hvorfor der benyttes
en preamplifier som konverterer ladning til spænding. Eftersom at ladningen er proportional med
kraften, og massen er konstant, er accelerationen og ladningen også proportional ifølge Newtons 2.
lov [Omega Engineering, 2021].

Figur 3.6: På figuren fremgår en skitse af et piezoelektrisk accelerometer. På figuren fremgår en en
base, en måleenhed, en masse, en udkraget fjeder og isoleret stolper.

Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) accelerometer
Et MEMS accelerometer er betegnelsen for Micro Electro Mechanical System, og er den type accelerometer som f.eks sidder i mobiltelefoner. Et MEMS accelerometer kan varrigere i størrelse, helt fra
tykkelsen på et menneskehår til 1 cm. På figur 3.7 fremgår en skitse af et MEMS accelerometer, hvormed funktionaliteten af sensoren vil blive beskrevet ud fra. Illustrationen af MEMS accelerometeret
er delt op i seks dele [Chris Woodford, 2014].
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• Tallet 1 repræsenterer en rød elektrisk terminal, som består af en masse der bevæger sig i vertikal
når accelerometret er i bevægelse.
• Tallet 2 repræsenterer en tynd bjælke, som fastholder den elektriske terminal. Bjælken er stiv
nok til at understøtte den, men samtidig også fleksibel nok til at terminalen kan bevæge sig.
Opbygnen af dette system beskrives også som et 1DOF system.
• Tallet 3 repræsenterer en elektrisk forbindelse fra bjælken til et elektrisk kredsløb, som ikke er i
transduceren.
• Tallet 4 repræsenterer rum mellem den elektriske terminal og den lilla streg, som også repræsenterer en elektrisk terminal. Når accelerometret bevæger sig, og den røde elektriske terminal
bevæger sig i vertikal retning, ændres afstanden mellem den røde og lilla terminal. I rummet
mellem den røde og lilla terminal dannes en elektrisk ladning, hvilket også ændres ved bevægelse af accelerometret. Der er monteret beskyttelse på den røde terminal, så den ikke rammer
den lilla. Dette er repræsenteret med fire sorte streger påsat den røde terminal.
• Tallet 5 repræsenterer ligeledes et rum mellem en blå streg, som er en elektrisk terminal, og den
røde elektriske terminal. Derved er det samme gældende, som ved tallet 4.
• Tallet 6 repræsenterer, at de elektriske terminaler er forbundet til en mikroprocessor udenfor transduceren. Denne mikroprocessor beskriver accelerationen mellem bjælkens tilstand til
bevægelse, og derved beskrives vibrationerne i et mekanisk system.

Figur 3.7: På figuren fremgår en skitse af et Micro Electro Mechanical System accelerometer. På figuren
fremgår seks tal, som repræsenterer opbygning af et MEMS accelerometer

Laser Doppler Vibrometer
I projektet ønskes det at analysere systemer der rapporterer vibrationer på diverse maskiner. Hos
DFP Bagsværd er der udvalgt tre accelerometre, men i tilfælde af at disse ikke vil blive accepteret,
kan det være en mulighed at anvende et vibrometer, hvilket er årsagen til en kort beskrivelse af et
Laser Doppler Vibrometer. Målesystemet er baseret på et system der bruges til at måle hastigheden
på faste overflader uden kontakt. En laserstråle opdeles i to stråler med samme intensitet ved hjælp af
en stråledeler. Disse to laserstråler behandles ved hjælp af optiske komponenter, og i en måleafstand
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placeres de i krydset via et justerbart spejl. Når to laserstråler krydser hinanden i en vinkel, opstår
der et stribet mønster af lyse og mørke stråler i et målevolumenet. En fotomodtager opfanger dette
mønster og genkender en dopplerfrekvens, der er spredt tilbage forårsaget af materialets bevægelse
[Castellini, 2002].
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4 | Kravspecifikationer
Af ovenstående problemanalyse er det muligt at fastsætte en række krav og mål til et vibrationssystem,
der dikterer vibrationer i mekaniske systemer. Disse krav og mål til vibrationssystemet skal være med
til at opnå mål, krav og strategi for DFP Bagsværd, som beskrevet i afsnit 3.1. Nedenfor er krav og
mål til en løsning specificeret.

Krav
• Vibrationssystemet skal kunne give advarsler og alarmer i tilfælde af fejl.
• Advarsler og alarmer skal kunne sendes på mail og SMS til de ansvarlige i tilfælde af fejl.
• Vibrationssystemet skal kunne monteres på sitens mekaniske systemer.
• Vibrationssystemet skal kunne give et overblik over det mekaniske systems tilstand, online.
• Vibrationssystemet skal kunne fremvise en FFT-analyse efter behov.
• Data fra vibrationssystemet skal kunne tilgås sitens teknikere.
• Systemet skal koster under 50.000Dkr.

Mål
A) Vibrationssystemet skal være så effektivt som muligt.
B) Vibrationssystemet skal være så billigt som muligt.
C) Vibrationssystemet skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt.
D) Vibrationssystemet skal være så brugervenligt som muligt.
Der vil med udgangspunkt i opstillet mål blive lavet en parvis sammenligning. Formålet med dette
er at vurdere hvilke mål der er vigtigst for udvælgelse af et vibrationssystem. De enkelte mål vil blive
vurderet op mod hinanden ud fra en skala der går fra 0-1. Vurderingen bygger hhv. på problemanalysen og en subjektiv vurdering. Den parvise sammenligning fremgår i tabel 4.1, hvor hvert mål er
angivet ud fra hver sit bogstav. Efter at have sammenlignet de opstillede mål, er det muligt at fastsætte
krav til vibrationssystemet.

A
B
C
D

A
x
0,5
0
0

B
1
x
0
0

C
1
1
x
1

D
0,5
1
0
x

Sum
2,5
2,5
0
1

Tabel 4.1: Parvis sammenligning af opsatte mål til valg af vibrationsssytem.
Af den parvise sammenligning fremgår det, at de mål som blev vurderet som værende de vigtigste,
er mål A) Vibrationssystemet skal være så effektivt som muligt, og mål b) Vibrationssystemet skal
18

være så billigt som muligt. Vibrationssystemet skal være så effektivt, som muligt, hvilket vil sige at
advarsler og alarmer skal være modtaget i samme tidsrum, som de evt. er opstået. Derudover skal
systemet sende disse advarsler til flere ansvarlige. Dernæst kommer mål D) Vibrationssystemet skal
være så brugervenligt som muligt. Dette er det næstvigtigste mål, da teknikere som er ansvarlige for
reparationer af fejlede mekaniske systemer, ikke skal have en omfattende viden om vibrationer for
at forstå eventuelle advarsler og alarmer. Det mindst vigtige mål er vurderet til mål C) som er, at
vibrationssystemet skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Dette er det mindst vigtige mål ud
fra forudsætninger om, at vibrationssystemet dikterer eventuelle advarsler og alarmer. Det er ikke
sitet selv, som skal stå for vedligehold af vibrationssystemet.
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5 | Refleksion & Analyse
I følgende kapitel fremgår refleksioner samt analyse af sammenspillet mellem praktikperiode hos
Novo Nordisk i DFP Bagsværd og uddannelsen ingeniør i Maskin & Produktion på AAU.

5.1

Refleksion og analyse over praktikophold hos Novo Nordisk

Praktikopholdet hos Novo Nordisk i DFP Bagsværd, har de første fire måneder været et udbytterigt
ophold, både socialt og fagligt. Tildelte og udførte opgaver under praktikperioden har givet muligheden for at interagere det praktiske med det teoretiske. DFP Bagsværd har udvist stor forståelse
for praktikopholdet, hvor læring og forståelse har været højst prioriteret. Ansvaret for læring og forståelse har igennem praktikperioden været selvansvarligt, hvilket har medført en naturlig udvikling
og forståelse af projektet. Fra første dag i praktikperioden blev projektets indhold og formål fastlagt
ud fra mit ønske med mulighed for at sparre med min tildelte vejleder fra AAU, samt et ugentligt
møde med leder af den tilknyttede Utility-afdeling. Derudover har en mentor været tilknyttet, som
har erfaring med projekter i DFP Bagsværd, hvilket har øget min viden omkring DFP Bagsværds, og
generelt Novo Nordisks metode at udføre projekter. Ud fra at jeg har været med til at forme projektet,
har dette givet et godt sammenspil mellem at afprøve egene ideer, og derudfra blive udfordret på
egne holdninger og kompetencer såvel som svagheder.
Utility-afdelingen, som jeg har været tilknyttet, er ikke en afdeling der benytter ingeniørmæssige beregninger, hvor netop disse former for beregninger har været en væsentlig del af ingeniøruddannelsen
på AAU. Ingeniørmæssige beregninger, som hyppigt anvendes og arbejdes ud fra på uddannelsen,
er f.eks. styrkeberegninger, udmattelsesberegninger eller lignende. Det betyder også at opgaven ikke
bærer præg af disse beregninger, hvilket ønskes implementeret i fremadrettet arbejde i projektet, da
ingeniørmæssige beregninger vil medføre at sammenspillet mellem teori og praksis forøges yderligere. Ved videre arbejde af projektet inkluderes beregninger til opnåelse af værdier, som kan være
med til at opnå en større viden omkring lejer og lejefejl i mekaniske systemer. Disse beregninger vil
ikke blive udarbejdet ud fra anbefalinger fra virksomheden, men for at opnå faglig viden omkring et
leje, som sidder i et af de mekaniske systemer i DFP Bagsværd. Denne viden kan jeg tillade mig at
bestræbe efter, da virksomheden har givet mig friheden til at undersøge aspekter i projektet som jeg
finder relevant. Ud fra opnået viden forventes det, at jeg videreformidler dette, således DFP Bagsværd opnår tilfredsstillende kvalititetsikring af vibrationssystemerne. Den problembaserede læring
på på AAU har styrket min fremgangsmetode til at planlægge en løsning, af den opstillede opgave
hos DFP Bagsværd. Herunder synes jeg især at min viden til at stille relevante spørgsmål til de tre
virksomheder, som tilbyder de tre forskellige vibrationssystemer. Dette har medført at udvikling af
en relevant kravsspecifikation har været mulig.
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at praktikperiodens første fire måneder har været som
ønsket. Praktikperioden har igangsat en personlig udvikling samt udviklet mig som ingeniørstuderende. Ydermere har jeg fået et indblik i hvordan dagligdagen for en maskiningeniør kan forløbe i en
stor, udviklende og fremtrædende virksomhed, som Novo Nordisk.
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A | Dagbog
I bilag A fremkommer en dagbog, der beskriver ugentlig rapportering om det udførte arbejde i
pågældende praktikperiode. Dagbogen vil således indeholde det væsentligste baggrundsmateriale
for udarbejdelsen af praktikrapporten, som er udført ud fra følgende model.
• En beskrivelse af arbejdsopgaver i pågældende uge.
• Overvejelser omkring disse arbejdsopgaver i pågældende uge.
• Fremtidig overvejelse og arbejde, efter netop afsluttet uge.

A.1

Dagbog - uge 1

Min ansættelse startede den 1.september 2020 med tre dages onboarding grundmodul, som skal
gennemføres af alle nye ansatte. Dette onboarding forløb giver en overordnet introduktion af Novo
Nordisk, og giver muligheden for at møde andre nye ansatte. De første to dage af ugen blev jeg
introduceret til hvordan Novo Nordisk udfører deres fyldeprocesser og inspicere deres produkter. I
efterfølgende dage fik jeg først udleveret ID-kort og opsat mine værktøjer, såsom min arbejdscomputer
og telefon, hvorefter forskellige træninger startede. Igennem træninger lærte jeg blandt andet, hvilke
uniformer der skal anvendes i områder, hvor der forlanges en bakterietolerance på nul, og hvordan
man beklæder sig med disse uniformer uden at sprede bakterier eller partikler fra kroppen over på
uniformen.
Jeg synes dette onboarding forløb var en succes. Grunden til at jeg føler det var succesfuldt skyldes den
grundlæggende værktøjskasse jeg nu har opbygget. Denne værktøjskasse indeholder Novo Nordisks
DNA, som er en viden jeg forventer kan være med til at optimere min indlæringsproces samt mit
endelige resultat efter endt praktikophold. Denne grundlæggende viden er et fundament for videre
arbejde hos Novo Nordisk. Dette forløb har i denne sammenhæng også medvirket til at være en varm
velkomst fra Novo Nordisks side.

A.2

Dagbog - uge 2

Jeg er nu blevet introduceret til min case, som jeg skal arbejde med i min periode som praktikant.
Hovedopgaven hos Novo Nordisk bliver at analysere systemer der rapporterer vibrationer på diverse
maskiner. Denne opgave kommer i forbindelse med Novos Nordisk interesse og arbejde inden for
industri 4.0. Det er integrationen mellem den digitale verden, hvorigennem vibrationer på diverse
maskiner skal kunne analyseres digitalt. Herunder indebærer det hvilke systemer der anvendes på
Novo Nordisks maskiner og hvilke systemer, der arbejdes på at få implementeret.
Jeg kommer til at analysere disse systemer, og derefter arbejde mig frem til hvilken løsning der er den
mest optimale set fra en synsvinkel, hvor Novo Nordisk kommer i den bedste position til at kunne læse
data af vibrationer i diverse maskiner. Disse systemer har indtil jeg blev tilknyttet virksomheden været
varetaget af forskellige medarbejdere, hvor jeg derfor har haft en del møder med disse. Resultatet
af disse møder er, at jeg er blevet overdraget ansvaret for analyse af alle systemer og ansvaret for at
have kontakten med de tre udbydere af systemerne. Jeg føler jeg har fået en mulighed for at forme
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mit eget projekt, hvortil det har en værdi for Novo Nordisk. Dette er noget jeg sætter pris på at få lov
til. Derudover er jeg blevet tildelt en mentor igennem hele mit forløb, hvor jeg igennem et ugentligt
møde med ham kan få rådgivning alt efter behov. Denne mentor har ligeledes været praktikant hos
Novo Nordisk, hvilket gør det relevant at blive vejledt af ham.
Min fremtidig overvejelse bliver nu, at jeg får analyseret disse systemer, hvorfor jeg derudfra kan
begynde at komme med relevante løsningsforslag.

A.3

Dagbog - uge 3

Jeg er i denne uge kort blevet introduceret til de tre forskellige virksomheder, der udbyder de tre
forskellige systemer jeg skal analysere. Det drejer sig om Danfoss, der tilbyder en sensor der måler
vibration med navnet Danfoss CBM. Der er ikke blevet arbejdet med dette system endnu, da det
kræver et møde med Danfoss omkring deres system. Dette møde har ikke været muligt at afholde i
gældende uge, men der er planlagt et møde om to uger, hvilket resulterer i at der kommer en grundig
beskrivelse af dette system i uge 5.
Den anden sensor der ønskes analyseret er et system udbudt af en virksomhed ved navnet Hexastate.
Hesxastate har, trods deres ønske at samarbejde med Novo Nordisk, ikke eksisteret ret længe. DFP
Bagsværd har på nuværende tidspunkt implementeret 20 sensorer for at teste om dette system
medfører relevant data. Virksomheden har løbende udviklet et nyt system, som skulle være det de
vil tilbyde i fremtiden. Jeg har i samarbejde med virksomheden besluttet ikke at analysere det netop
implementeret system. Det nye system, til at måle de ønskede vibrationer, er først endegyldigt blevet
færdigt i denne uge. Dette vil sige, at det heller ikke har været muligt at fordybe sig i deres system
inden et møde. Det er dog aftalt at der skal afholdes et møde i næste uge, hvor systemet præsenteres
og efterfølgende bliver analyseret.
Det tredje vibrationssystem, der ønskes analyseret, er implementert i Novo Nordisks afdeling i Brasilien. Til dette system anvendes programmet NI InsightCM, hvor data opsamles og analyseres. Det har
heller ikke været muligt at fordybe sig i denne sensor og dertilhørende system, da jeg ikke har haft
adgang til at downloade NI InsightCM. Jeg har i denne uge søgt adgang til at kunne tilgå InsightCM,
for at være klar til at fordybe mig i systemet i næste uge, hvor der efterfølgende vil blive sat et møde
op med kontaktperson for systemet fra en intern afdeling, som hedder Manufacturing Intelligence.

A.4

Dagbog - uge 4

Jeg har i pågældende uge analyseret hvilke parameter der inkluderes og fokuseres på ved vibrationsmåling. Ud fra denne analyse har det været muligt at kunne indgå i en faglig diskussion med de tre
forskellige virksomheder, som tilbyder forskellige systemer. Derudover har et møde med virksomheden Hexastate været afholdt. Under dette møde præsenterede Hexastate deres nye vibrationssystem,
samt deres plan for et eventuelt samarbejde med Novo Nordisk. Min arbejdsopgave var således under
dette møde at forholde mig kritisk, og derved stille relevante spørgsmål til deres produkt. Ud fra dette
møde medførte det, at jeg skulle lave en grundig undersøgelse af systemet.
Ud fra analyse af systemet, som Hexastate tilbyder, anvendes fordele og ulemper som sammenligningsgrundlag ved analyse af de øvrige systemer. De øvrige systemer bliver analyseret i næste uge,
hvor der er aftalt møder med udbydere af systemerne.

A.5

Dagbog - uge 5

I pågældende uge opsatte jeg projektets kravspecifikationer. Disse krav blev udarbejdet ud fra de
forudsætninger virksomheden har præsenteret for mig, hvor der er lagt vægt på frie rammer til at
24

udvælge et system der kan forudsige mekaniske fejl ud fra vibrationssensorer. Kravene som jeg har
opsat er.
• Sensorsystemet skal kunne give advarsler og alarmer i form af mekaniske fejl i et mekanisk
system.
• En funktion der beskriver hvilken komponent der forekommer fejl på.
• Advarsler og alarmer skal kunne sendes på mail og SMS
• Tilstanden på det mekaniske system skal kunne aflæses på et diagram døgnet rundt, online.
• Systemet skal kunne fremvise FFT-kurver når det ønskes fremvist.
Ud fra disse krav har det været muligt at udføre en tidslinje, som skal sikre at virksomheden og jeg
opnår det ønsket resultat under praktikforløbet. Disse to ting blev desuden fremlagt for min mentor
og virksomhedsvejleder, som godkendte kravsspecifikationerne og tidslinjen. Udover ovenstående
opgaver har jeg tilstræbet mig viden omkring vibrationssignaler og dertil dannet en grundviden.

A.6

Dagbog - uge 6

Jeg har i denne uge haft samtaler med sitens Strategic Asset Manager, hvor forskellige typer af
vedligehold er blevet drøftet. Dette har været med til at belyse hvad det store problem hos DFP
Bagsværd har været, og derved kommet frem til deres behov for predictive maintenance. Ved analyse
af organisationens vedligehold er et dashboard analyseret i kapitel 3. Data til dashboardt tilgås i
et af Novo Nordisk interne systemer hvor alt vedligehold er registreret. Registrering af vedligehold
foreløber ved at udfylde en v-ordre og efter hvert indgreb skal de ansvarlige teknikere udfylde hvilken
type vedligehold der har været praktiseret, og efterfølgende hvor mange timer indgrebet har taget.
Ud fra at det er et system mennesker skal tilgå, medfølger fejlkilder i adfærd. Efter min samtale med
DFP Bagsværds Strategic Asset Manager lægger han blandt andet vægt på adfærd hos de ansvarlige
for vedligehold. På figur A.1 fremgår en oversigt over manglende registrering af tid. Figuren viser,
at der er 6% af dashboardet der er markeret med rød, som er manglende udfyldte v-ordre, hvor
tiden ikke har været angivet. Disse 6% er derfor ikke medtaget på figur 3.2. Ydermere fortalte han, at
tiden på vedligehold blev vurderet ud fra teknikerens fornemmelse samt størstedelen af teknikerne er
uforstående overfor, at de bliver ’overvåget’. Dette medfølger at der er en stor risiko for at teknikerne
har meldt et forkert antal anvendt timer på vedligehold.
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Figur A.1: Figuren repræsenterer et dashboard over manglende registrering af vedligeholdelse i DFP
Bagsværd. Dashboardet er opdelt efter to forskellige kategorier. Den ene beskriver manglende registrering af vedligehold (rød) og den anden beskriver registrering af vedligehold
(grøn).

A.7

Dagbog - uge 7

Jeg har i denne uge været til tilmeldt et grundlæggende kursus i projektledelse, som Novo Nordisk har
betalt for. Under dette kursus lærte jeg forskellige teknikker og metoder til at strukturere et projekt,
og derved opnå det bedst mulige resultat. Under kurset blev der blandt andet stiftet bekendtskab
med følgende emner.
• Stakeholders management, som beskriver interesseorienteret ledelse. Under dette emne fokuseres
der på, hvem der er interesseret i netop det pågældende projekt. Undervisning indholdt i den
sammenhæng, hvorfor stakeholders er et vigtigt emne, og blandt andet hvem disse stakeholders
kan være. Ydermere indholdt undervisningen en analyse af, hvordan det er muligt at analysere
stakeholders.
• Milepæle, var også blandt en af emnerne der blev undervist i under kurset. Ud fra kurset fremgik
det, hvordan milepæle kan være med til at skabe et overblik over projektet, som er en væsentlig
del for at udføre et vellykket projekt. Efter at have dannet et overblik, kan disse milepæle også
være et kommunikationsværktøj, og derved uddelegere roller og ansvarsområder til eventuelle
gruppemedlemmer. Ydermere kan milepæle også være en motivationsfaktor for projektet, da
milepælene indikerer et sluttidspunkt med et ønsket resultat.
• Risikostyring, er en proces i en virksomhed, hvor viden omkring fremtidig indtjening gør sig
gældende. Ud fra risikovurdering visualiseres mulige udefra- og indefrakommende faktorer,
som virksomheden kan acceptere for fremtidig indtjening.
Ovenstående punkter er emner, som projektarbejde på alle uddannelsens semesterprojekter har været
vigtige emner. Dette indikerer et sammenspil mellem AAU og Novo Nordisk fælles strategi om at
styre et projekt.
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A.8

Dagbog - uge 8 & 9

Uge 8 & 9 blev anvendt til at få et overblik over samtalerne som jeg havde i uge 6, hvor jeg fik fordybet
mig i de forskellige former for vedligehold. Ud fra at have opstillet projektets kravspecifikationer og
identificeret DFP Bagsværds problemer mht. vedligehold, har jeg i samarbejde med virksomheden
Hexastate været med til sparring omkring at tilpasse netop deres vibrationssystem til sitets behov. I
den sammenhæng blev følgende punkter diskuteret under møderne med Hexastate.
• Hvordan DFP Bagsværd vil modtage advarsler og alarmer på SMS og mail.
• Muligheden for at modtage et whitepaper i tilfælde af fejl.
• Hvilke informationer der skal fremgå online.
Derudover har en kontaktperson fra Manufacturing Intelligence været ude og implementere vibrationssystemet som de repræsentere, men dette lykkedes ikke, hvorfor jeg heller ikke er blevet præsenteret for en gennemgang af vibrationssystemet. Efter aftale med kontaktpersonen, vil han kontakte
mig når han finder tid til det.
Tilbagemeldingen fra Danfoss, var at der har været komplikationer med at færdiggøre systemet som
skal implementeres hos DFP Bagsværd. Danfoss forventer at have en løsning klar i uge 7 år 2021.

A.9

Dagbog - uge 10, 11 & 12

Disse tre uger blev brugt på at udarbejde rapporten. Ugerne blev brugt på at få alt min viden fra
diverse samtaler og gennemlæst litteratur fra forskellige artikler og bøger nedskrevet. I løbet ugerne
op til havde jeg skrevet notater ned, som skulle give mig overblik en røde tråd igennem rapporten.
Jeg startede at bestemme hvilke afsnit, som vil give et overblik over emner, som danner grundlag for
udarbejdelsen af projektet.

A.10

Dagbog - uge 13

I pågældende uge har jeg præsenteret mit projekt gennem en fremlæggelse til direktionen i DFP
Bagsværd. Dette er et led i at DFP Bagsværd ønsker at vise sin interesse i integrationen af industri 4.0
og sitet. Fremlæggelsen indeholdt bla.
• Ambitioner inden praktikforløbets start. Både personligt såvel som faglige.
• Præsentation af emnet Kvalitetskontrol af vibrationssystemer.
• Opsatte krav.
• Resultater.
Ydermere havde jeg til opgave at fremvise sitets CVP, Birgitte Rassing, hvor på sitet vibrationssystemerne er implementeret, hvortil en dybere forklaring af projektets retning beskrives.

A.11

Dagbog - uge 14 & 15

Pågældende uge er forløbet med at tilegne en dybere forståelse af Utility teamets arbejde indenfor
WFI-vand. Ugen startede med, at jeg havde et møde med områdets ansvarlige, hvor en detaljeret plan
blev udarbejdet. Den udarbejdet plan lyder som følgende.
• Jeg har fået tildelt et diagram, hvor alle processer indgår. Ud fra dette diagram skal jeg udvælge
en proces om ugen, som vi skal gennemgå.
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• Hver proces for WFI- vand, er en kilde til en vigtig produktionsenhed af insulin. Jeg er af den
årsag tilmeldt en kursus, som indeholder en forklaring af alle processerne til insulin.
• Jeg bliver inkluderet i alle den ansvarliges møder både med eksterne og interne.
Ud fra ovenstående punkter opnår jeg en viden, som kan være med til at belyse hvorfor det er vigtigt
at benytte predictive maintenance til området. Ydermere giver det mig en nyttig viden omkring
planlægning og vedligehold koordineres mellem ingeniører og teknikere.
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