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Synopsis:

I følgende rapport fremgår et projekt udarbejdet
i forlængelse af et praktikforløb hos Novo Nor-
disk A/S hovedafdeling i DFP Bagsværd. Indu-
stri 4.0 og vedligeholdelsesteknikken predictive
maintenance danner ramme for projektet, hvor
det ønskes at udføre kvalitkontrol af tre imple-
menterede vibrationssystemer. Vibrationssyste-
merne ønskes testet ud fra opstillet kravsspecifi-
kationer, som indeholder mekaniske såvel som
økonomiske krav. I rapporten belyses kompli-
kationerne ved implementering af vibrationssy-
stemer, hvilket iscenesætter faktummet omkring
modenheds-niveauet af vibrationssystemerne er
lavt.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med
forfatter.
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Forord

Denne rapport er udarbejdet af Ehab El-sayed på 7. semester, i forbindelse med et afgangsprojekt fra
den 22. februar 2021 til den 5. maj 2021, som studerende på ingeniøruddannelsen Maskin & Produktion
på Aalborg Universitet. Afgangsprojektet er udarbejdet i forlængelse af et afsluttet praktikforløb hos
Novo Nordisk A/S i hovedafdelingen DFP Bagsværd. En rapport omkring virksomheden samt kravs-
specifikationer og grundlæggende viden omkring vibrationssystemer, er i den forbindelse udarbejdet
og evalueret. Det overordnede tema for afgangsprojektet er ’Kvalitetskontrol af Vibrationssystemer’.

Der rettes en tak til AAU-vejleder Radoslav Darula for vejledning under praktikforløbet samt netop
udarbejdet afgangsprojekt hos DFP Bagsværd. Ydermere skal lyde en tak til DFP Bagsværd og Utility-
afdelingen, som har været samarbejdspartner og opstillet projektet. En særlig tak rettes til Jesper
Jensen, som har været mentor og vejleder i DFP Bagsværd.

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 automati-
serer produktion og fremstilling. Netop industri 4.0 danner ramme for følgende rapport i forlængelse
af et afsluttet praktikforløb hos Novo Nordisk A/S på sitet DFP Bagsværd. I projektet ønskes det at
udføre kvalitetskontrol af tre forskellige vibrationssystemer, som er implementeret hos DFP Bagsværd
i en prøveperiode. Vibrationssystemerne testes ud fra den beskrevet teori i tidligere udarbejdet prak-
tikrapport. De tre vibrationssystemer er tilbudt af tre forskellige udbydere, som er Hexastate, Danfoss
og Manufacturing Intelligence. Udbyderne af vibrationssystemerne tilbyder at opfylde behovet for
overvågning af mekaniske systemer til at identificere fejl såsom lejefejl, forkert justering, ubalance,
gearfejl, kavitation m.m. For projektet er følgende problemformulering gældende.

Er et af de tre implementerede vibrationssystemer et digitalt værktøj, som skal
anvendes til overvågning af mekaniske systemer i DFP Bagsværd?

Ud fra ovenstående problemformulering opstilles en række krav til vibrationssystemet, som fremgår i
kapitel 5. Kravene tager blandt andet udgangspunkt i beregninger af to forskellige kuglelejer i kapitel 3,
som estimerer en karakteristisk frekvens for hvornår lejerne fejler. Kuglelejerne anvendes til at forsøg
af vibrationssystemerne i kapitel 6, hvor kvalitetskontrol af vibrationssystemerne udføres ved at
beskadige lejerne. Det har under projektets periode ikke været muligt at lave test af vibrationssystemet
fra Manufacturing Intelligence, grundet komplikationer med installation af softwaren InsightCM,
som understøtter systemet. Ydermere opstilles krav for vibrationssystemerne ud fra en business
case i kapitel 4, som dokumenterer den forretningsmæssige påvirkning af projektet. I den udarbejdet
business case vil to scenarier, samt årlige faste omkostninger for vibrationsmålinger, blive præsenteret.
De to scenarier varierer i kritikalitet baseret på vigtigheden af systemet som fejler.

Grundet komplikationer med implementering af alle tre vibrationssystemer konkluderes det i pro-
jektet, at det generelle modenheds-niveau er lavt. Ud fra opstillet forsøg af de tre vibrationssystemer
i kapitel 6, belyses hvilke komplikationer der har været ved implementering af vibrationssystemer-
ne. Dette belyser faktummet omkring, at industri 4.0 og derunder predictive maintenance, er under
udvikling. Trods faktummet er der ud fra DFP Bagsværds og resten af organisations perspektiv, en
vedvarende interesse i at være en del af udviklingen og implementeringen af vedligeholdelsesteknik-
ken predictive maintenance.
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2 | Problemanalyse

I følgende kapitel fremgår en præsentation af tre forskellige vibrationssystemer, som er implementeret
hos DFP Bagsværd i en prøveperiode. De tre vibrationssystemer er tilbudt af tre forskellige udbydere,
som er Hexastate, Danfoss og Manufacturing Intelligence. Vibrationssystemerne tager udgangspunkt
i at opfylde behovet for muligheden af tilstandsbaseret vedligehold vha. vibrationsmålinger, hvor
eventuelle advarsler og alarmer sendes til forbrugeren. Ydermere ønskes det at anvende vibrationsa-
nalyse, som en Machinery Condition Monitoring metode, der anvendes til at identificere fejl i mekani-
ske systemer såsom lejefejl, forkert justering, ubalance, gearfejl, kavitation m.m. Vibrationssystemerne
beskrives med udgangspunkt i hvordan hver udbyder har præsenteret sit produkt. I kapitel 6 fremgår
forsøg af vibrationssystemerne, hvilket er en kontrol af systemerne, og derved understøttes der er
en sammenhæng mellem teori og praksis. Systemerne testes derudover ud fra om de opfylder de
opstillede krav fra tidligere praktikrapport, som fremgår i kapitel 5.

I projektet ønskes det at udføre en kvalitetskontrol af tre vibrationssystemer implementeret i DFP
Bagsværd ud fra opstillede mål og krav. Der arbejdes derfor med følgende problemformulering.

Er et af de tre implementerede vibrationssystemer et digitalt værktøj, som skal
anvendes til overvågning af mekaniske systemer i DFP Bagsværd?

2.1 Vibrationssystemer
I følgende kapitel beskrives vibrationssystemerne fra Hexastate, Danfoss og Manufacturing Intelli-
gence med udgangspunkt i hvordan hver udbyder har præsenteret vibrationssystemet.

Hexastate
Hexastate er en nyetableret virksomhed, som har en vision omkring at hjælpe produktionsvirksomhe-
der med at udføre forudsigende vedligeholdelse på mekaniske systemer, ved udvikling af et Inthernet
og Things (IoT)- og Artificial intelligence (AI)-drevet system. Gennem IoT-sensorer og bagvedliggen-
de analyse ønsker Hexastate at tilbyde konstant overvågning af vibrationer i mekaniske systemer.
Hexastate ønsker derudover at brugere af systemet opnår behovet om tilstandsbaseret vedligehold,
som medfører kontrolleret nedluk og kun udskiftning af slidte eller ødelagte maskindele. Hexastate
tilbyder to sensorer, hvor den ene er en Treon Industrial Node og den anden er en Phantom sensor.
Begge sensorer er trådløse enheder med den funktion at registrere overvågning af aktivet ved pre-
dictive maintenance. Sensorerne er accelerometre og måler vibrationer treaksialt, hvor ydereligere
beskrivelse af akserne fremgår i kapitel 6. Sensorerne anvendes til roterende systemer som f.eks.
pumper, motorer og kompressorer. Phantom sensoren måler i et frekvensspektrum op til 10:�I,
hvor Treon Industrial Node sensoren måler i et frekvensspektrum af 10 � 1000�I, og har begge en
batterilevetid på tre år. Måling af disse vibrationer kan være med til at indikere advarsler og alarmer
omkring slidte maskindele, misalignment eller forkert brug af udstyr. Sensorene operer ud fra et
selvkonfigurende radionet, som sørger for at oprette forbindelsen til en gateway, der overfører den
målte data til en cloud. I clouden er den målte data opbevaret hvorfra dataen analyseres af Hexastates
opsatte programmering. Sensoren kan indstilles til at sende rå vibrationsdata videre til clouden eller
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forudberegnet værdier som en Root Mean Square (RMS)-værdi og en Fast Fourier Transform (FFT)-
kurve [Treon].

Hexastate tilbyder et overblik over alle overvågede mekaniske systemers tilstand, både på web- og
mobilapp. Tilstanden på det mekaniske system overvåges i alle døgnets timer. På figur 2.1 fremgår
et dashboard fra Hexastates hjemmeside, som viser et overblik af tilstanden på mekaniske systemer i
DFP Bagsværd med et system fra Hexastate implementeret. Dashboardet er opdelt i forskellige farver,
hvilket indikerer tilstanden på det mekaniske system. Farverne indikerer følgende.

• Grøn - Den grønne del af dashboardet indikerer hvor stor en del af de overvågede mekaniske
systemer, som har en god tilstand.

• Gul - Den gule del af dashboardet indikerer hvor stor en del af de overvågede mekaniske
systemer, som har en tilfredsstillende tilstand, hvilket er et stadie dårligere end hvad den grønne
farve indikerer.

• Orange - Den orange del af dashboardet indikerer hvor stor en del af de overvågende mekaniske
systemer, som har en ikke-tilfredsstillende tilstand, hvilket er et stadie dårligere end hvad den
grønne farve indikerer.

• Rød - Ydermere kan der fremkomme en rød farve på dashboardet. Denne farve indikerer hvor
stor en del af de overvågende mekaniske systemer, som har en uacceptabel tilstand, hvilket er et
stadie der indikerer at det mekaniske system enten har en slidt maskindel, der er misalignment
eller forkert brug af udstyr.

Figur 2.1: På figuren fremgår et dashboard fra Hexastates hjemmeside, som viser et overblik af
tilstanden på de mekaniske systemer i DFP Bagsværd, der har et system fra Hexastate
implementeret.

Hver gang at det mekaniske system ændrer sin tilstand fra den ene farve til den anden, modtager
brugeren en SMS eller en mail. Grænserne til disse tilstande er fastsat ud fra algoritmer, der er
baseret på ISO- standard, ISO10816, som uddybes nedenstående. Hexastate beskriver tilstanden på
det mekaniske system ud fra følgende to parametre.

• HexaHealth

3



• RMS-værdi

Hexahealth er en parameter der beskriver maskinens tilstand. Hexahealth fremgår på figur 2.2, hvor
x-aksen repræsenterer tiden og y-aksen repræsenterer en skala fra 1-100. HexaHEALTH er en faktor,
som ændrer aktivets tilstand og derved farverne som præsenteret ovenstående. 100 % markerer
at det mekaniske system er i grøn og 1 % repræsenterer at det mekaniske systems tilstand er i rød.
Grænserne i HexaHEALTH-kurven er baseret på ISO-standard ISO10816, som definerer grænserne for
vibrationen i ikke-roterende dele og roterende dele [Nöremark, 2021]. I ISO-standarden er grænserne
blandt andet defineret ud fra værdierne RMS og hastighed af en vibration målt i <</B.

Figur 2.2: På figuren fremgår en Hexahealth-kurve fra Hexastates hjemmeside, som illustrerer hel-
bredet på et af de mekaniske systemer i DFP Bagsværd. Kurven er inddelt i farverne, som
er vurderet ud fra grænser i ISO-standard ISO10816.

RMS-værdien er endnu en parameter Hexastate anvender til at beskrive tilstanden på det mekaniske
system. Hexastate har ud fra målinger på det mekaniske system, lavet en baseline som er med
til at fastsætte grænserne for RMS-værdien og dermed systemets tilstand. På figur 2.3 fremgår en
RMS-kurve fra Hexastates hjemmeside, som viser udvikling af RMS-værdien på et af de mekaniske
systemer i DFP Bagsværd, der har et system fra Hexastate implementeret. På x-aksen fremgår tiden
og på y-aksen fremgår RMS-værdien angivet i <</B, hvilket betyder at Hexastate har en algoritme,
der har integreret accelerationen accelerometret har målt.
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Figur 2.3: På figuren fremgår en RMS-kurve fra Hexastates hjemmeside, som viser udvikling af RMS-
værdien på et af de mekaniske systemer i DFP Bagsværd, der har et system fra Hexastate
implementeret. På x-aksen fremgår tiden og på y-aksen fremgår RMS-værdien angivet i
<</B.

Prisen for implementering af et vibrationssystem fra Hexastate er 600:A . pr. måned, hvilket medfører
en pris på 7200:A . for et årligt samarbejde.

Danfoss A/S
Danfoss er den anden virksomhed, som har tilbudt DFP Bagsværd implementering af et vibrations-
system. Danfoss er en veletableret virksomhed, som har 69 fabrikker i 20 lande. Danfoss er førende
inden for produktion og udvikling af mekaniske og elektroniske komponenter, hvor virksomheden
især er kendt for termostater til varmeregulering. Danfoss lancerede i år 2020 et vibrationssystem,
med den vision omkring at tilbyde produktionsvirksomheder et fordelagtigt og struktureret værktøj
til overvågning af aktiver. Danfoss’s udviklede software kaldes Condition-based Monitoring (CBM),
som anvender og bearbejder vibrationssignaler fra en vibrationssensor. Til måling af vibrationer har
Danfoss et samarbejde med Hansford, som tilbyder kabeltrukket accelerometre. Disse kabeltrukket
sensorer forbindes fra en monteret VLT frekvensomformer, som regulerer motorhastigheden på me-
kaniske systemer. Vibrationsystemet fungerer af den årsag kun på mekaniske systemer, som er styret
af en VLT. Hansford tilbyder flere forskellige sensorer alt efter behov, hvor de samtidigt vejleder for-
brugeren til valg af sensor. Hansford tilbyder blandt andet to 4� 20<� sensorer, som er transmittere.
Sensorerne måler vibrationer i én akse på roterende mekaniske systemer som f.eks. pumper, motorer
og kompressorer. Sensorerne måler en frekvens i et spektrum af 1 � 1000�I og 1 � 5:�I. Hanford
vurderer, at sensoren 10 � 1000�I anvendes til måling af RMS og 1 � 5:�I sensoren anvendes til at
opfange lejefejl. Eftersom, at sensorerne måler i én retning, er det muligt at få implementeret flere
sensorer, og derved muliggørerer det målinger treaksielt. Beslutningen om antal af sensorer, som
skal monteres, træffes i samarbejde med Hansford, som tilbyder professionel vejledning ud fra 50 års
erfaring og viden. En 4 � 20<� 1 � 1000�I og en 4 � 20<� 1 � 5:�I sensor, som Danfoss’s CBM
software bearbejder vibrationsdata fra, kan være med til at indikere advarsler og alarmer omkring
følgende.

• Ubalance

• Lejefejl
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• Forkert brug af udstyr

Advarsler og alarmer fremgår i Danfoss’s CBM software, som generes ud fra opbygningen på fi-
gur 2.4. På figuren er første stadie en baseline, hvorefter grænseværdier bestemmes og sidste stadie er,
at den ønskede overvågning af det mekaniske system muliggøres. Disse tre stadier vil i følgende blive
yderligere specificeret.

Figur 2.4: På figuren fremgår opbygningen af advarsler og alarmer i Danfoss’s CBM software. Dette er
delt op i tre stadier. Først at udføre en baseline, derefter grænseværdier og tilslut begynder
overvågning af det mekaniske system.

• Baseline - For at anvende Danfoss’s CBM system, er det nødvendigt at udarbejde en baseline.
En baseline er en reference til grænseværdier for hvornår en advarsel eller alarm modtages.
Baselinen genereres ud fra målinger på maskinen, hvor 20 referencepunkter ud fra maskinens
RPM kontra vibrationsmålinger, fastsættes. Målingerne bliver foretaget over en tidsperiode på
1-7 dage. Baselinen på en af DFP Bagsværds mekaniske systemer bliver genereret ud fra figur 2.5,
hvor RPM og Active Speed repræsenterer mulige omdrejningshastigheder, RPM-tæller og Active
Counter repræsenterer hvilke omdrejningshastigheder systemet har opereret i. Den røde boks
markerer hvilke omdrejningshsatigheder systemet hyppigst har kørt med. Vibration (RMS i %
og Active Mean repræsenterer vibrationsniveauet fra 0 � 100%, hvor vibrationen er angivet i
RMS. Den grønne boks markerer 2,77% RMS-vibration ved den omdrejningshastighed, som det
mekaniske system oftest opererer med.
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Figur 2.5: På figuren fremgår data, som anvendes til udarbejdelse af en baseline på en af DFP Bags-
værds mekaniske systemer.

• Grænseværdier - Efter udarbejdelse af en baseline, er det muligt at fastsætte grænseværdier
ud fra samme ISO-standard, som præsenterede for Hexastate. I Danfoss’s system er det muligt
at fastsætte grænseværdier manuelt, hvilket kan medføre at en advarsel eller alarm modtages
inden grænseværdierne beskrevet i ISO-standarden. Grænseværdierne er opdelt i fire stadier,
som beskriver tilstanden på det mekaniske system. Stadierne er opdelt i farverne grøn, gul,
orange og rød, hvilket fremgår på figur 2.6.

– Grøn - Den grønne farve repræsenterer ingen fejl, og det mekaniske system fungerer som
ønsket.

– Gul - Den gule farve repræsenterer stadie 1, som er den første identifikation på en advarsel.
– Orange - Den orange farve repræsenterer stadie 2, hvor dette er en notifikation til brugeren

omkring, at det mekaniske system skal tilses, inden fejlen bliver kritisk.
– Kritisk stadie - Dette stadie repræsenterer, at det mekaniske system har slået alarm, og af

den årsag begynder det mekaniske system at fejle.
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Figur 2.6: På figuren fremgår en graf der beskriver de fire stadier det mekaniske system vurderes ud
fra. På x-aksen fremgår tiden og på y-aksen fremgår grænseværdien.

• Overvågning - Efter at en baseline er udarbejdet og grænseværdier er fastsat, er det muligt at
starte overvågning af sitens mekaniske systemer. Overvågning repræsenteres ikke online, som
Hexastates system anvender, men dette system ønkses koblet direkte op på sitens ’Supervisory
control and data acquisition-system (SCADA)’. SCADA er et online styringssystem, der omfatter
computere, netværksbaseret datakommunikation og grafiske brugergrænseflader. Advarsler og
alarmer modtages ved fejl, men tidligere data fremgår ikke, da dette ikke lagres. Ud fra Danfoss’s
system opnås et øjebliksbillede.

• Pris - Som det fremgår af ovenstående afsnit er det ud fra et samarbejde mellem Hansford og
DFP Bagsværd, som fastsætter hvor mange sensorer der skal implementeres på hvert aktiv.
Dette medfører til at prisen varierer, hvorfor der vil blive udarbejdet et prisestimat ud fra forsøg
af Danfoss’s vibrationssytem i kapitel 6. Prisen vurderes ud fra antallet af implementerede
sensorer i forsøget, hvor udvælgelsen er yderligere specificeret i kapitel 6. Til forsøget er det
vurderet at følgende skal indgå.

– 2 stk. sensorer (1 � 5:�I til lejemåling).
– 1 stk. sensor (1 � 1000�I til RMS-målinger).
– 3 stk. kabler m/ stik
– CBM software fra Danfoss
– 3 stk. montagestudser
– 1 stk. Epoxy til fastgørelse

Samlet pris for ovenstående er 6.108,00:A . ekskl. moms og levering.

Manufacturing Intelligence - National Instruments
Manufacturing Intelligence er indehaver af det tredje vibrationssystem, som er implementeret i DFP
Bagsværd. Manufacturing Intelligence er en afdeling i Novo Nordisk A/S, som har den funktion at
sammenlægge analyse af procesdata fra produktionskilder, da afdelings formål er at automatisere
og digitalisere proceskilder. I den forbindelse har afdelingen indgået et samarbejde med Natio-
nal Instruments (NI), omkring test af software-applikationen InsightCM. InsightCM er en software-
applikationen til tilstandsovervågning af mekaniske systemer med flere sensorteknologiske indgange,
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hvilket medfører muligheden for forudsigende vedligeholdelse og fejlfinding af mekaniske systemer
vha. data. InsightCM understøtter en kabeltrukket PCB sensor-352C34 i form af et accelerometer, som
måler i et frekvensspektrum på 1 � 10:�I. Sensoren måler vibrationer i én akse, hvorfor det er nød-
vendigt at vurdere hvor mange sensorer der skal implementeres på det mekaniske system. Denne
vurdering tager udgangspunkt i hvor kritisk det mekaniske system er for produktionen, samt en
vurdering fra National Instruments ud fra erfaring opnået inden for området. InsightCM og dertil
forbundet PCB sensor-352C34 kan være med til at indikere advarsler og alarmer omkring følgende.

• Ubalance.

• Lejefejl.

• Forkert brug af udstyr.

Følgende vibrationssystem beskrives ud fra nuværende viden og erfaringer, da systemet er implemen-
teret i Novo Nordisks afdeling i Brasilien. NI tilbyder igennem software-applikationen InsightCM en
løsning til online overvågning af mekaniske systemers helbred. På figur 2.7 fremgår et dahsboard
af det online overvågningssystem, hvorfor dette dahsboard betegnes som applikationens ’hjerne’. På
figuren er applikationens funktioner nummeret fra 1-7, hvortil en dybere forklaring til hver funktion
fremgår nedenstående.

• Kasse 1 (Alarmer) - Denne funktion danner et overblik over alarmer. Herunder præsenteres
hvorvidt om der er aktive alarmer eller om der har været en aktive alarmer inden for de seneste
24 timer.

• Kasse 2 (Offline) - Denne funktion inderholder information om sensorerene er offline eller
online. Dette giver forbrugeren en tryghed omkring, at overvågning af det pågældende aktiv er
online, hvis dette er ønsket.

• Kasse 3 (Sensorer) - Denne funktion giver forbrugeren information omkring hvorvidt der er
fejl ved validering af data.

• Kasse 4 (Data Events) - Denne funktion oplyser forbrugeren om der er blevet opfanget data de
seneste tre timer. Til denne funktion er der yderligere tre under-funktioner. Den ene funktion
oplyser forbrugeren om der er blevet opsamlet data den pågældende dag, den anden funktion
oplyser om der er udvalgte aktiver, hvor data ikke opsamles og den tredje funktion oplyser om
der er blevet opsamlet for meget data for udvalgte aktiv.

• Kasse 5 (Historie) - Denne funktion indeholder historisk data for hvert aktiv. Den historiske data
kan anvendes til studere maskinens adfærd over tid og spore historiske tendenser. Dette mulig-
gøre ydermere at overvågning af eventuelle ændringer i vibrationsmønsteret, og muligheden
for at identificere forestående maskinproblemer før fejl finder sted.

• Kasse 6 (Konfiguration) - Denne funktion beskriver om der forekommer konfigurationsfejl. En
konfigurationsfejl kan blandt andet medføre, at synligheden for et aktiv forsvinder og det derfor
ikke længere er muligt at overvåge tilstanden på det pågældende aktiv.

• Kasse 7 (System) - Denne funktion beskriver funktionaliteten mellem sensor og InsightCM.
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Figur 2.7: På figuren fremgår dashboard af InsightCM. På dashboardet fremgår funktionerne, som
tilhører applikationen. Disse funktioner er nummereret fra 1-7.

Foruden vibrationsanalyse af aktiverne igennem InsightCM, er der mulighed for at visualisere hel-
bredet på det pågældende aktiv ud fra tre farver, hvilket Danfoss og Hexastate ligeledes tilbyder.
Dataen fra InsightCM sendes til en Cloud, som generer visualiseringen igennem applikationen Big-
Finite. Ydermere sender denne Cloud-løsning en e-mail eller SMS til forbrugeren, som indeholder
en advarsel eller alarm. På figur 2.8 fremgår en røde kasse og en sort kasse. Nedenstående beskrives
hvilke funktioner der forekommer i disse kasser ud fra to aktiver i Brasilien.

• Rød kasse - Den røde kasse repræsenterer det første aktiv fra Brasilien, og er opdelt i del 1 og
del 2. I del 1 fremgår et lyskryds hvor farven grøn fremgår. Denne farve repræsenterer ingen
fejl, og det mekaniske system fungerer som ønsket. Ydermere er der tre funktioner i del 1. Det
er ud fra disse funktioner muligt at tilgå trends og vibrationsmønstre for en tilstand. Del 2
repræsenterer ændringer på aktivet de seneste 96 timer. Dette felt indeholder ikke ændringer,
da det opererer som ønsket. Ydermere kan dette felt anvendes til at kontrollere vedligehold på
aktivet, og derved anvendes som et værktøj til vedligehold.

• Sort kasse - Den sorte kasse repræsenterer det andet aktiv fra Brasilien, og er ligeledes opdelt
i del 1 og del 2. På lyskrydset i denne kasse fremgår farverne gul og rød. Den gule farve
repræsenterer en notifikation til brugeren omkring, at det mekaniske system skal tilses, inden
fejlen bliver kritisk. Den røde farve repræsenterer at det mekaniske system har slået alarm, og
af den årsag begynder det mekaniske system at fejle. Del 2 i den sorte kasse repræsenterer
ligeledes indgreb eller ændringer foretaget på det overvågede aktiv de seneste 96 timer. Dette
felt indeholder en del ændringer, som beskriver hvilken type fejl der forekommer på aktivet.
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Figur 2.8: På figuren fremgår dashboard af InsightCM. På dashboardet fremgår funktionerne, som
tilhører applikationen. Disse funktioner er nummereret fra 1-7.

Systemarkitekturen af applikationen tilbyder en række forskellige muligheder for overvågning af
aktivet, hvorfor forbrugeren vælger den information der ønskes. Systemarkitekturen kan skræddersys
til forskellige behov, hvor følgende muligheder er gældende.

• Det er muligt at få adgang til både realtidsregistreringer og historiske data for at studere
maskinens adfærd over tid og spore historiske tendenser.

• Det er muligt at fravælge indsigt i vibrationsdata, og derved kun modtage e-mail og SMS ved
tilfælde af advarsler og alarmer.

• Vedligeholdelsesspecialister kan opdage begyndende fejl som ubalancer, bøjet aksel, forskyd-
ning, lejedefekter m.m. og derved bestemme handlinger der skal udføres som en del af diagnosen
og vedligeholdelsesproceduren.

2.1.1 Pris for implementering af Manufacturing Intelligence’s vibrationssystem

Som det fremgår af ovenstående afsnit er det ud fra et samarbejde mellem Manufacturing Intelligence,
National Instruments og DFP Bagsværd, som fastsætter hvor mange sensorer der skal implementeres
på hvert aktiv. Dette medfører til at prisen varierer, hvorfor der vil blive udarbejdet et prisestimat ud
fra forsøg af vibrationssytemet i afsnit 6.3. Prisen vurderes ud fra antallet af implementerede sensorer
i forsøget, hvor udvælgelsen er yderligere specificeret. Til forsøget er det vurderet at følgende skal
indgå.

• 3 stk. sensorer PCB sensor-352C34 = 1000:A stk.

• 3 stk. kabler m/ stik =500:A . stk.

• Software fra National Instruments = engangsbeløb på 100.000:A .

• 3 stk. montagestudser.

• 1 stk. Epoxy til fastgørelse.

Samlet pris for ovenstående er 104.500:A inkl. moms og levering.
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3 | Analyse af leje

I følgende kapitel fremgår beregninger og beskrivelser af to lejer. Et leje 6201-Z2, som anvendes til
test af vibrationssytemerne fra Hexastate og Manufacturing Intelligence og analyse af et leje 6206-
2Z/C3, som anvendes til test af Danfoss’s vibrationssystem, hvor en nærmere beskrivelse af dette
fremgår i kapitel 6. Formålet med disse beregninger er at estimere en karakteristisk frekvens for
hvornår lejerne fejler. Værdien for frekvensen af lejerne vil da indgå som nye kravsspecifikationer til
vibrationssystemerne.

Et leje er den hyppigst anvendte komponent i roterende mekaniske systemer, hvilket gør det til en
essentiel komponent. Undersøgelser foretaget af Kamaras [2016] viste, at ca. 41% af svigt i motorer er
forbundet med fejl af lejer, hvorfor der i dette afsnit udføres en frekvensanalyse af et leje. Analysen ud-
føres for at identificere ved hvilken frekvens lejet fejler, hvor en advarsel eller alarm ønskes modtaget
fra et vibrationssystem. En modtaget advarsel forhindrer katastrofale konsekvenser for et aktiv, i form
af skade på komponenter eller et nedbrud. I følgende afsnit udarbejdes en analyse af to forskellige
lejer. Et leje 6201-2Z, som anvendes til test af vibrationssytemerne fra Hexastate og Manufacturing
Intelligence, og analyse af et leje 6206-2Z/C3, som anvendes til test af Danfoss’s vibrationssystem.
Begge test af vibrationsystemerne fremgår i kapitel 6. To lejer er valgt, da forsøgene udføres på to
forskellige motorer. I følgende analyse præsenteres beregninger af frekvens til hver del af de to lejer.
Et leje er opbygget, som det fremgår på figur 3.1 og figur 3.2. På figur 3.1 fremgår delene, som udgør
et kugleleje, og er disse dele der ønskes en frekvensanalyse af. På figuren repræsenterer pil 1 indre del,
pil 2 ydre del og pil 3 lejets kugler.

Figur 3.1: På figuren fremgår opbygning af et leje, hvor pil 1 repræsenterer indre del, pil 2 ydre del og
pil 3 lejets kugler.

På figur 3.2 fremgår parametre, som repræsenterer et kugleleje og anvendes til frekvensanalyse. På
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figuren er � vinklen mellem lejet og en kontaktflade, 3 er lejets indre diameter, 3? er pitch diameteren,
som repræsenterer diameteren af lejets centrum og ⇡ er lejets ydre diameter. Fejl i et leje opdeles
i fire scenarier, hvor den kan forekomme. Der kan forekomme en skade i den ydre del af lejet, den
indre del af lejet, i lejets kugler og en kombination af de tre fejltyper. Hver komponent i et leje har en
karakteristisk frekvens, som repræsenterer fejl. Frekvensen varierer ud fra form og dimensioner på
det pågældende leje, hvorfor det er nødvendigt at bestemme den karakteristiske frekvens for begge
lejer.

Figur 3.2: På figuren fremgår opbygning af et leje, hvor � er vinklen mellem lejet og en kontaktflade,
3 er lejets indre diameter, 3? er pitch diameteren, som repræsenterer diameteren af lejets
centrum og ⇡ er lejets ydre diameter [Saruhan et al., 2014].

På tabel 3.1 og tabel 3.2 fremgår de to anvendte lejers specifikationer. I tabellen er ligeledes angivet
antallet af kugler, #1 , og kuglernes diameter, 31 .

Leje specifikationer Symbol Størrelse
Ydre diameter D 32,00 (<<)
Indre diameter d 12,00 (<<)
Pitch diameter 3? 22,90 (<<)
Kugle diameter 31 5,94(<<)
Antal kugler #1 7
Vinkel til kontaktoverflade � 0°

Tabel 3.1: I tabellen fremgår specifikationer af leje 6201-2Z, som anvendes i teststanden til forsøg af
Manufacturing Intelligence og Hexastates vibrationssystem [SKF, 2021b]

Leje specifikationer Symbol Størrelse
Ydre diameter D 62 (<<)
Indre diameter d 30 (<<)
Pitch diameter 3? 46,75 (<<)
Kugle diameter 31 9,25 (<<)
Antal kugler #1 9
Vinkel til kontaktoverflade � 0°

Tabel 3.2: I tabellen fremgår specifikationer af leje 6206-2Z/C3, som anvendes i teststanden til forsøg
af Danfoss’s vibrationssystem. [SKF, 2021a]

De karakteristiske frekvenser, som repræsenterer fejltyperne på leje 6201-2Z og 6206-2Z/C3, kan
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beregnes ud fra følgende formler [Cyril M. Harris, 2002].

1. Ud fra følgende formel beregnes frekvensen for den ydre del af lejet, og kan indikere et fejlet
leje.

�H =
#1

2 · 5A · ©≠
´
1 �

 
31

3?

!
· cos �™Æ

¨
(3.1)

2. Ud fra følgende formel beregnes frekvensen for den indre del af lejet, og kan indikere et fejlet
leje.

�� =
#1

2 · 5A · ©≠
´
1 +

 
31

3?

!
· cos �™Æ

¨
(3.2)

3. Ud fra følgende formel beregnes frekvensen for lejets kugler, og kan indikere et fejlet leje.

�⌫ =
3?

31

· 5A ·
©≠≠
´
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´
 
31

3?

!
· cos �™Æ

¨

2™ÆÆ
¨

(3.3)

I Appendix A fremgår beregning af frekvenserne for de anvendte lejer, ved en omdrejningshastighed
for motorerene på henholdsvis 1450'%" for 6201-2Z lejet og 1750'%" for 6206-2Z/C3 lejet. I
tabel 3.3 og tabel 3.4 fremgår de beregnede frekvenser. Til at understøtte disse resultater er et værktøj
fra lejeproducenten SKF anvendt. Dette værktøj beregner ligeledes en frekvens, som indikerer fejl på
et leje. Værdierne som er beregnet igennem SKFs værktøj fremgår i tabel 3.3 og tabel 3.4. Der er en lille
afvigelse mellem de beregnede værdier og SKFs værdier, men dette er vurderet til at være acceptabelt.

Karakteristisk frekvens for leje 6201-2Z
Del Beregnede værdi SKF værdi
Ydre del af lejet 62,62�I 61,51�I

Indre del af lejet 106,50�I 107,65�I

Lejets kugler 86,88�I 82,50�I

Tabel 3.3: I tabellen fremgår defekte frekvenser ved en omdrejningshastighed på 1450�I for leje
6201-2Z. Der fremgår de beregnede værdier samt værdierne fra SKFs værktøj.

Karakteristisk frekvens for leje 6206-2Z/C3
Del Beregnede værdi SKF værdi
Ydre del af lejet 105,45�I 105,00�I

Indre del af lejet 157,45�I 160,50�I

Lejets kugler 141,90�I 136,59�I

Tabel 3.4: I tabellen fremgår defekte frekvenser ved en omdrejningshastighed på 1750�I for leje
6206-2Z/C3. Der fremgår de beregnede værdier samt værdierne fra SKFs værktøj.
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4 | Business case

For at dokumentere den forretningsmæssige påvirkning af projektet, præsenteres der i følgende ka-
pitel en business case over eventuel implementering af et vibrationssystem i DFP Bagsværd. I kapitlet
vil to scenarier blive præsenteret, som hver belyser den forretningsmæssige påvirkning af implemen-
tering af et vibrationssystem. Derudover præsenteres nuværende udgifter af vibrationsmålinger fra
en ekstern virksomhed, som foretages én gang om året på tre mekaniske systemer, hvor teamets hånd-
værkere ikke kan komme til at udføre vedligehold ved Go-Look-see metoden. De to scenarier varierer i
kritikalitet baseret på vigtigheden af systemet som fejler. Det første scenarie tager udgangspunkt i et
tilfælde, som fandt sted under udarbejdelsen af projektet. En pludselig fejl i en pumpes leje forekom,
og pumpen stoppede efterfølgende med at virke. Denne pumpe er ikke implementeret inde i produk-
tionsområdet og vurderes ikke til at være et kritisk system. Nedbrud af denne pumpe kunne have haft
en kritisk konsekvens, hvilket vil blive yderligere specificeret i kapitlet. Det næste scenarie er opstillet
ud fra en illusion om pludselig fejl på Maskine 29, som befinder sig inde i produktionsområdet,
hvorfor dette betegnes som værende et kritisk system i DFP Bagsværd.

Scenarie 1- nedbrud på pumpe

Første scenarie tager udgangspunkt i en virkelig situation, som udspillede sig i perioden dette projekt
blev udarbejdet i DFP Bagsværd. Lejet i en cirkulationspumpe, som har den funktion at cirkulere
0 � 6� kølevand for steriltunnellerne på Maskine 21 og Maskine 28, fejlede og pumpen stoppede
med at operere. Der vil nedenstående blive præsenteret hvad dette havde af omkostninger for pris
på ny pumpe, samt omkostninger for at der blev handlet ud fra vedligeholdelsestypen afhjælpende
vedligehold. Derudover præsenteres omkostningerne for det værst tænkelige scenarie, hvor produk-
tionen på Maskine 21 og Maskine 28 ville stoppe, som DFP Bagsværd havde forventet ville ske da
pumpen svigtede. Af denne årsag blev pumpen leveret med ekspreslevering, hvilket medører at
pumpen ankom til DFP Bagsværd 24 timer efter bestilling. At få pumpen ekspresleveret er endnu en
omkostning.

Omkostninger ved nedbrud

I tabel 4.1 fremgår omkostninger for et uforudset nedbrud på en cirkulationspumpe.

Omkostninger ved nedbrud af kølevandspumpe
Omkostningstype Pris
Ny pumpe 16.794,35:A eksl. moms
Ekspreslevering 10.000:A
I alt 26.794,35:A

Tabel 4.1: I tabellen fremgår omkostninger for et uforudset nedbrud på en cirkulationspumpe.

Implementering af et vibrationssystem på pumpen, ville have medført muligheden for indgreb på
pumpen inden nedbrud, og derfor undgået omkostningen ’ekspreslevering’.
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Omkostninger ved nedbrud- værst tænkelige scenarie

Cirkulationspumpens funktion er at cirkulere kølevand til steriltunnellerne på Maskine 21 og Ma-
skine 28, som producerer to forskellige penfills. Ved nedbrud af cirkulationspumpen forventede og
frygtede DFP Bagsværd stop på både Maskine 21 og Maskine 28, hvilket ville have medført stilstand
i 24 timer. Nedenstående præsenteres omkostninger af stilstand på begge maskiner i 24 timer, da
cirkulationspumpen ankom 24 timer efter nedbrud.

På et år forventes det, at Maskine 21 og 28 har 40 ugers produktion. Det forventes at Maskine 21
producerer penfills 72C8<4A om ugen og for Maskine 28 forventes det, at den producerer penfills
168C8<4A om ugen. For Maskine 21 er det planlagt at den producerer 10.950.000 enheder i år 2021,
hvor det for Maskine 28 er planlagt at den producerer 49.010.000 enheder i år 2021. Én pinfill,
produceret i Maskine 21, er estimeret til at koste Novo Nordisk 12,78:A og én penfill produceret i
Maskine 28 er estimeret til at koste 6,78:A. I tabel 4.2 og tabel 4.3 fremgår omkostninger for stilstand
af Maskine 21 og Maskine 28.

Omkostninger ved stilstand af Maskine 21
Omkostningstype Antal Pris pr. penfills Tabt værdi pr. time
Penfills i timen 3802 12,80kr 48.624,00kr

Tabel 4.2: I tabellen fremgår omkostninger for stilstand af Maskine 21 pr. time.

Omkostninger ved stilstand af Maskine 28
Omkostningstype Antal Pris pr. penfills Tabt værdi pr. time
Penfills i timen 7293 6,80kr 49.488,00kr

Tabel 4.3: I tabellen fremgår omkostninger for stilstand af Maskine 28 pr. time.

Scenarie 2- Fiktivt nedbrud af Maskine 29

Det andet scenarie tager udgangspunkt i et fiktivt nedbrud på Maskine 29, som er den maskine
i DFP Bagsværd der producerer flest enheder på et år. Det forventes, at Maskine 29 producerer
112.933.000 enheder, hvor maskinen forventes at operere 168C8<4A om ugen i 40 uger. I tabel 4.4
fremgår omkostninger for stilstand af Maskine 29.

Omkostninger ved stilstand af Maskine 29
Omkostningstype Antal Pris pr. penfills Tabt værdi pr. time
Penfills i timen 16.805 4,80kr 79.866,00kr

Tabel 4.4: I tabellen fremgår omkostninger for stilstand af Maskine 29 pr. time.

Årlige omkostninger af vibrationsmålinger i DFP Bagsværd

I DFP Bagsværd udføres vedligehold ud fra metoden ⌧> � !>>: � (44, hvilket ikke omfatter digitale
overvågninger af sitets aktiver. Det er ikke altid muligt at anvende Go-Look-see metoden, da det ikke
er muligt for teknikerne at tilgå alle aktiverne. I den forbindelse er det ikke muligt for teknikerne
at tilgå LAF-enheder, som er ventilationssystemer monteret i produktionsrummene, hvorfor det er
nødvendigt med installation af vibrationsmålere én gang om året. Disse målinger udføres af en ekstern
virksomhed, hvor omkostningerne heraf fremgår i tabel 4.5.
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Omkostninger ved årlige vibrationsmålinger på LAF-enheder
Omkostningstype Antal Pris
Vibrationsmålinger 1 50.000kr

Tabel 4.5: I tabellen fremgår omkostninger for vibrationsmålinger på LAF-enheder

Ovenstående scenarier tager udgangspunkt i at de producerede enheder er afsat til købere, hvorfor
det ellers ikke kan anses som værende en omkostning ved stilstand. I tabel 4.6 fremgår en oversigt
over de samlede omkostninger ved nedbrud af pumpe, som kan medføre stilstand på Maskine 21
og Maskine 28, det fiktive nedbrud på Maskine 29 og de årlige omkostninger for DFP Bagsværd
til vibrationsmålinger. Ud fra udført business case skal et vibrationssystem koste under 50.000:A
årligt for at det med sikkerhed er en rentabel investering. Dette krav er gældende, da det er en fast
omkostning om året for DFP Bagsværd omhandlende vibrationer.

Samlede omkostninger
Omkostningstype Pris
Stilstand på Maskine 21 i 24 timer 1.166.976kr
Stilstand på Maskine 28 i 24 timer 1.187.712kr
Stilstand på Maskine 29 i 24 timer 1.916.784kr
Nedbrud på pumpe + ekspreslevering 26.794,35kr
Årlige omkostninger til vibrationsmålinger 50.000kr
Omkostninger i alt 4.348.266kr

Tabel 4.6: I tabellen fremgår de samlede omkostninger for de opstillede scenarier og udgifter.
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5 | Kravsspecifikationer

Af tidligere udarbejdet praktikrapport er en række krav og mål opstillet, hvilket ligeledes er imple-
menteret i følgende kravsspecifikation. Ydermere er tilføjet krav omkring sensorens ydeevne samt
pris af vibrationssystem baseret ud fra scenarier opstillet i kapitel 4. Disse krav og mål til vibrations-
systemet skal være med til at opnå mål, krav og strategi for DFP Bagsværd, samt opstillet ud fra
projektets problemformulering. 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 af sitens teknikere.

• Den implementerede sensor skal kunne måle i et frekvensspektrum 0 � 140�I.

• Indledende målinger skal udføres for at forsikre en tilstrækkelig dynamic range, og derved
opfange den nødvendige amplitude.

• Systemet skal koster under 50.000kr årligt.

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 problemana-
lysen og en subjektiv vurdering. Den parvise sammenligning fremgår i tabel 5.1, 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.
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A B C D Sum
A x 1 1 0,5 2,5
B 0,5 x 1 1 2,5
C 0 0 x 0 0
D 0 0 1 x 1

Tabel 5.1: 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
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 er opstået. Vibrationssystemet
skal derudover 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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6 | Forsøg

I følgende kapitel præsenteres forsøg af de tre vibrationssystemer, som er implementeret i DFP Bags-
værd. Formålet med forsøgene er at eftervise om de tre vibrationssystemer opfylder de opstillede
kravsspecifikationer, som beskrevet i kapitel 5. Derudover opnås erfaring i håndtering af alarmer og
advarsler i et mekanisk system, som modtages fra et vibrationssystem hos sitens teknikere. Yderemere
anvendes disse test til præsentation til ledelsen i DFP Bagsværd, som efterfølgende vil vurdere om en
implementering af et vibrationssystem er fordelagtig for Novo Nordisk A/S. Udfaldet af forsøgene
kan ligeledes være, at det ikke er det rette for DFP Bagsværd at implementere et vibrationssystem,
og derved undersøge andre løsninger for overvågning af sitens aktiver ved hjælp af predictive main-
tenance.

Til forsøg anvendes to forskellige forsøgsopstillinger, hvor den ene er til test af vibrationssystemerne
fra Hexastate og Manufacturing Intelligence og den anden opstilling er til forsøg af Danfoss’s vibra-
tionssystem. Til test af vibrationssystemerne fra Hexastate og Manufacturing Intelligence er en MMG
180M motor fra Grundfos udvalgt til forsøg. Til forsøg af Danfoss’s vibrationssystem er en større
motor udvalgt til forsøg, som er en D-91066 Erlangen motor fra Siemens. På motorerene monteres
sensorene, som tilhører de forskellige vibrationssystemer. Montering af sensorene beskrives i følgende
kapitel ud fra forsøg og databehandling af hvert vibrationssystem. Efter at have monteret en sensor
fra hvert vibrationssystem på de opstillet teststande udføres forsøgene. Følgende handlinger udføres
ved forsøg af vibrationssystemerne.

• Gentagende slag på kuglelejet, som frembringer synlig skade. Ydermere frembringes en mislyd
af lejet.

• Overbelastning af akslen således lejet overopheder og bliver brændt af.

• Montering af en skrue i enden af motorens aksel, hvilket forårsager ubalance i motoren.

6.1 Forsøg med Hexastates vibrationssystem
Som beskrevet i afsnit 2.1 har Hexastate to sensorer udbudt i sortimentet, hvorfor vibrationsystemet
testes og evalueres ved anvendelse af begge sensorer. Til test af disse sensorer er en trefaset MMG
180M motor fra Grundfos anvendt. Motorens effekt er 0,5:, med en omdrejningshastighed på
1450A?<. Til udførelse af forsøgene blev motoren adskilt og kuglelejet 6201-Z2, som er beskrevet i
kapitel 3, blev beskadiget ved gentagende slag. På figur 6.1 er den synlige skade af lejets indre del
markeret med en sort cirkel. Efter at have beskadiget kuglelejet, implementeres det i motoren igen
og en mislyd fremkommer. Denne mislyd vurderes, af sitens teknikere, som værende en indikation
på en tydelig fejl af kuglelejet, hvilket kan have konsekvenser for et mekanisk system. Det forventes
ud fra tidligere beregninger i tabel 3.3, at vibrationssystemet skal opfange en frekvens på ca. 106�I,
hvorefter advarsler og alarmer skal fremsendes til sitens ansvarlige.

20



Figur 6.1: På figuren er kuglelejet 6201-Z2, som er blevet beskadiget. Den sorte cirkel markerer den
synlige skade.

Forsøg 1

I forsøg 1 af Hexastates vibrationssystem testes systemet med virksomhedens Phantom sensor. Sen-
sorens overflade er illustreret på figur 6.2, hvorpå akserne x, y og z repræsenterer sensorens monte-
ringskanaler. Dette beskriver, at der sidder en x, y og z kanal inde i sensoren, hvor analysesystemet
hos Hexastate skal informeres om i hvilken retning hhv. x, y og z peger.

Figur 6.2: På figuren fremgår monteringskanalerne for Hexastates Phantom sensor.

På figur 6.3 er den opbyggede forsøgsopstilling, hvor Hexastates Phantom-sensor testes. Motoren er
boltet fast til en engangspalle, da det ud fra dialog med sitens teknikere er vurderet, at omgivelserne
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ikke skaber vibrationer, som evt. kan påvirke sensoren. Sensoren er monteret således, at x-retning
på sensoren er i aksial-retning, hvorfor brugeren skal vælge fra et dropdown felt på Hexastates
hjemmeside, at x-retningen er monteret i aksial-retning, i stedet for at skulle indtaste forskellige
felter. Der medfølger ikke krav fra Hexastate omkring placering af sensor i forhold til motorens
komponenter, men der stilles krav til at sensoren monteres med epoxy-lim.

Figur 6.3: På figuren er forsøgsopstilling af Hexastates vibrationssystem, hvor motoren er boltet fast
på en engangspalle.

Forsøg 2

I forsøg af Hexastates Treon Industrial Node sensor anvendes forsøgsopstillingen fra forsøg 1 ved test
af virksomhedens Phantom-sensor. På figur 6.4 er Hexastates Treon-sensor monteret på teststanden.
Denne sensor indeholder ligeledes tre kanaler og måler treaksielt, hvor sensoren er monteret således,
at X er i aksial-retning. Der medfølger heller ikke krav fra Hexastate omkring placering af sensor i
forhold til motorens komponenter, men der stilles krav til at sensoren monteres med epoxy-lim.

22



Figur 6.4: På figuren er Hexastates Treon-sensor monteret på forsøgsopstillingen, hvor motoren er
boltet fast på en engangspalle. De blå kabler, som er monteret på motoren, er ikke en del af
denne forsøgsopstilling.

Test og databehandling af forsøg med Hexastates vibrationssystem
I følgende afsnit præsenteres resultater af forsøg med Hexastates vibrationssystem, hvor begge præ-
senterede sensorer er anvendt. Resultaterne af forsøgene vil blive sammenlignet mellem de to sensorer,
hvorefter det vil blive vurderet om vibrationssystemet overholder de opstillede krav i kapitel 5 ved
brug af den ene sensor eller begge.

Test og databehandling af forsøg 1

Efter at have beskadiget kugleleje 6201-Z2 ved gentagende slag, blev det igen implementeret i motoren.
Efter implementering forventes det at vibrationssystemet går i rød tilstand, som indikerer at tilstanden
på motoren er uacceptabel. På figur 6.5 fremgår det hvorledes HexaHEALTH vurderede motorens
tilstand. X-aksen repræsenterer datoerne efter udført skade af lejet og y-aksen repræsenterer helbredet
af motoren fra 1 � 100. I afsnit 2.1 er farvene, som grafen indeholder, beskrevet. Den grønne farve
indikerer at tilstanden af motoren er god, den gule indikerer at motorens tilstand er tilfredsstillende,
den orange farve indikerer at motorens tilstand er ikke-tilfredsstillende og den røde farve indikerer at
motorens tilstand er uacceptabel. Grafen belyser, at tilstanden på motoren forværres over en periode
38 dage, hvorefter grafen indikerer at tilstanden er uacceptabel.
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Figur 6.5: På figuren beskriver HexaHEALTH-grafen tilstanden på den overvågede motor over en
periode på 38 dage.

Når HexaHEALTH-grafen skifter imellem de forskellige helbredstilstande med et varierende interval,
som beskrevet i afsnit 2.1, forventes det at relevante personer modtager en meddelelse. HexaHEALTH-
grafen belyser, at motorens tilstand har skiftet stadie fire gange, men ingen relevante personer i DFP
Bagsværd har modtaget en meddelelse om dette. Ydermere var det ikke muligt for Hexastate at
fremvise en FFT-kurve, da denne funktion er under konstruktion.

Test og databehandling af forsøg 2

Inden udførelse af forsøg med Hexastates vibrationssystem ved anvendelse af Treon sensoren mistede
virksomheden forbindelsen mellem systemet og sensoren. Af denne årsag vurderes produktet hvortil
Treon sensoren anvendes til ikke at være et færdigt produkt. Test af Hexastates vibrationsystem med
Treon sensor udføres ikke.

6.2 Forsøg med Danfoss’s vibrationssystem
Som beskrevet i afsnit 2.1 har Danfoss to sensorer i sortimentet, hvorfor begge ønskes testet og
evalueret. Under projektet har det ikke været muligt at modtage 4�20<� sensoren som måler 1�5:�I,
da leveringstiden på sensoren var længere end projektets tidsperiode. Danfoss’s vibrationssystem
testes og evalueres af denne årsag kun ud fra deres sensor 4 � 20<�, som måler 1 � 1000�I. Til test
af vibrationssystemet er en D-91066 Erlangen motor fra Siemens anvendt, som sensoren monteres
på. Motorens effekt er 2,5:, med en omdrejningshastighed på 1880A?<. Til forsøg af Danfoss’s
vibrationssystem vil et leje blive beskadiget, men derudover vil motorens akslen sættes i ubalance.
Disse to scenarier vil blive yderligere specificeret i afsnittet. I kapitel 3 fremgår en analyse af et
kugleleje, hvorfor der nedenstående vil komme en kort præsentation af ubalance i en motor.

Ubalance af motorens aksel

Ubalance defineres som en ulige massefordeling, der får aksen af akslen til at adskille sig fra aksen
af lejet. Under rotation skaber den ulige massefordeling vibrationer. Dette resulterer i en uønsket
aksial kraft på lejerne i motoren, hvilket kan resultere i et defekt leje. Derudover skaber ubalancen
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mislyd af motoren. Balancering af akslen justeres via. addition eller subtraktion af vægt for at sikre,
at vibrationerne eller kræfter på lejerne ligger inden for specifikke grænser. For akslen i motoren kan
beregninger af en karakteristisk frekvens for hvornår ubalancen medfører skade ligeledes beregnes,
som for kuglelejerne i kapitel 3. Dette kan beregnes ved formel 6.1 [Cyril M. Harris, 2002].

�0:B4; = 1 · A?< (6.1)

A?< er motorens omdrejninger pr. minut. Frekvensen beregnes i�I, hvilket beregnes ud fra formel 6.2

�I =
A?<

60 (6.2)

Den karakteristiske frekvens vil nu blive beregnet i formel 6.3, ud fra en omdrejningshastighed på
1000A?<, som er den hastighed forsøgene udføres i følgende afsnit.

�0:B4; = 1 · 1000A?< ! 1000A?<
60 = 16,67�I (6.3)

Det vil altså sige, at den karakteristiske frekvens for akslen er 16,67�I

Forsøgsopstilling

I forsøget af Danfoss’s vibrationssystem anvendes sensor 4 � 20<�, som måler 1 � 1000�I. Sensoren
fremgår på figur 6.6, og ud fra specifikationerne beskrevet i afsnit 2.1, måler sensoren i én retning.
Dette forudsætter at sensoren enten monteres i x- eller y-retning.

Figur 6.6: På figuren fremgår Danfoss’s sensor 4 � 20<�, som måler 1 � 1000�I.

På figur 6.7 og figur 6.8 er forsøgsopstillingen illustreret. Motoren er boltet fast på et stativ, hvorefter
det er lagt ned i en kasse hvor stativet er i spænd. Denne opstilling er valgt ud fra dialog med sitens
teknikere, som har vurderet, at det ikke er vibrationer fra omgivelserne sensoren opfanger. Sensoren
er monteret i y-retning, hvorfor brugeren skal vælge fra et dropdown felt, at sensoren er monteret i
y-retning. Sensoren er placeret så langt fra gulvet, som muligt, da dette er et krav fra Danfoss. Dette
skyldes at det ikke er vibrationer fra gulvet, som sensoren måler.

25



Figur 6.7: På figuren er motoren, som an-
vendes til forsøgsopstillingen til test
af Danfoss’s vibrationssystem, bol-
tet fast til et stativ.

Figur 6.8: På figuren er stativet lagt ned i en
kasse og sidder i spænd.

Forsøgsbeskrivelse

Til udførelse af forsøget vil kuglelejet 6206-2Z/C3, som er beskrevet i kapitel 3, blive beskadiget. Lejet
vil ikke blive beskadiget ved gentagende slag, som i forsøget med test af Hexastates system, da det
efter samtale med teknikere fra DFP Bagsværd samt Danfoss er vurderet til ikke at være et virkeligt
tilfælde. Det er derfor besluttet at beskadige lejet ved at skabe varme, som får lejet til at overophede.
Når denne varme skabes i lejet udvider den indre del i lejet sig således at den trykker hårdt op mod
kuglerne, hvilket medfører en kraftig friktion mellem kuglerne og fladen, som medfører at kuglerne
ikke er i bevægelse. Ydermere vil Danfoss’s system blive testet ud fra at skabe ubalance af motorens
aksel. På figur 6.9 er det beskadiget lejet illustreret, hvor den røde cirkel markerer en synlig skade i
form af at lejet får en blå farve. Ydermere fremkommer der en mislyd, som vurderes af sitens teknikere
til at være en indikation på en tydelig fejl af lejet, og kan derved skabe store konsekvenser for det
mekanisk system. Det forventes ud fra tabel 3.4, at vibrationssystemet skal opfange en frekvens i
intervallet af 105� 142�I, hvorefter advarsler og alarmer skal fremsendes til sitens ansvarlige, da det
er hele lejet som tager skade og ikke en specifik del af lejet.
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Figur 6.9: På figuren er lejet 6206-Z2/C3 blevet beskadiget og har en blå farve, som er markeret med
en rød cirkel.

På figur 6.10 og figur 6.11 illustreres hvorledes ubalance af akslen skabes. På figur 6.10 fremgår enden
af motoren, hvor den røde cirkel markerer placering af et hul som skabes. Efterfølgende monteres en
skrue, som medfører ubalance i motoren. Den monteret skrue fremgår på figur 6.11.

Figur 6.10: På figuren markerer den røde cir-
kel placering af et hul som skabes til
montering af en skrue.

Figur 6.11: På figuren en skrue monteret for
enden af motoren, som medfører
ubalance.

Resultater og databehandling af forsøg med Danfoss’s vibrationssystem
Ud fra beskrivelsen af Danfoss’s vibrationssystem i afsnit 2.1 fremgår opbygningen af overvågningen
på figur 2.4. I dette afsnit vil det fremgå hvorledes disse trin udføres i praksis, hvor en baseline
udearbejdes som gør det muligt at fastsætte grænseværdier. Efterfølgende præsenteres overvågningen
af motoren ud fra fastsatte grænseværdier, og hvordan advarsler og alarmer formidles til forbrugeren.
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• Baseline - Inden der udføres skade på teststanden genereres 20 referencepunkter, som definerer
en baseline for motoren. For at generere 20 referencepunkter er det nødvendigt at definere
et spektrum af omdrejningshastigheder, som motoren opererer med. Den anvendte motors
omdrejningshastighed er defineret ud fra minimum at operere med 230A?< og maksimum
2880A?<. Efterfølgende aktiveres motoren og en baseline udføres på to minutter, hvor motoren
varierer med en hastighed fra 230 � 2880A?<. På figur 6.12 fremgår den udførte baseline, hvor
x-aksen repræsenterer hastigheden og y-aksen repræsenterer vibration i RMS angivet i %. Det
har ikke været muligt at få hastigheden med på x-aksen, men disse hastigheder vil blandt andet
være på aksen på figur 6.13.

Figur 6.12: På figuren er den udførte baseline på den opstillede teststand.

• Grænseværdier - Efter udarbejdelse af ovenstående baseline er det muligt at fastsatte grænse-
værdier, som indikerer tilstanden på det mekaniske system. Grænseværdierne fastsættes, som
beskrevet i afsnit 2.1, ud fra ISO-standard ISO10816. Danfoss angiver ud fra ISO-standarden en
faktor, som tillæges værdierne fra den generede baseline, og derved defineres en grænseværdi
for hver omdrejningshastighed. Ud fra beskrivelsen af Danfoss’s vibrationssystem i afsnit 2.1
fremgår det, at det mekaniske systems tilstand beskrives ud fra fire stadier, hvor hvert stadie er
repræsenterede ved en farve. På tabel 6.1 fremgår sammenhængen mellem stadierne, farven og
den tillagte faktor.

Grænseværdier
Satdie Farve Faktor
1 - Ingen fejl Grøn Baseline
2 - Indikation på advarsel Gul 1,4
3 - Maskine skal tilses inden fejl bliver kritisk Orange 1,8
4- Kritisk stadie Rød 2,0

Tabel 6.1: Følgende tabel beskriver en sammenhæng mellem stadie der beskriver helbredet på moto-
ren, farven der beskriver stadiet og den tillagte faktor der generere en grænseværdi for hver
omdrejningshastighed.

Ud fra tabel 6.1 er det muligt at udarbejde grænseværdier for motoren. På figur 6.13 repræsen-
terer grafen grænseværdierne for motoren. På figuren er alarmgrænsen er angivet med en rød
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graf, grænsen for advarsel 2 er angivet med en orange graf og grænsen for advarsel 1 er angivet
med en grøn graf.

Figur 6.13: På figuren er graferne som repræsenterer grænseværdierne for den anvendte motor.
Alarmgrænsen er angivet med en rød graf, grænsen for advarsel 2 er angivet med en orange
graf og grænsen for advarsel 1 er angivet med en grøn graf.

På figur 6.13 er grænseværdierne angivet med små mellemrum, som resulterer i at aflæsning
af grænserne er utydelig. Af denne årsag er graferne, som repræsenterer grænseværdierne,
udarbejdet ved brug af Excel, hvilket illustreres på figur 6.14.

Figur 6.14: På figuren er graferne, som repræsenterer grænseværdierne for den anvendte motor,
udarbejdet i Excel. Alarmgrænsen er angivet med en rød graf, grænsen for advarsel 2 er
angivet med en orange graf og grænsen for advarsel 1 er angivet med en grøn graf.

• Overvågning - Det har ikke været muligt at koble systemet op på sitens SCADA, hvorfra
advarsler og alarmer skal sendes videre ud til forbrugeren. Under forsøget er overvågningen af
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vibrationsystemet foretaget på teststandens frekvensomformer (VLT), som systemet er koblet til.
På figur 6.15 fremgår en kurve der beskriver RMS-værdien under forsøg af ubalance i motoren
ved 1000A?<, hvor x-aksen repræsenterer omdrejningshastigheden og y-aksen repræsenterer
RMS-værdien i %. Den grønne kurve beskriver grænsen for advarsel 1, den orange kurve
beskriver grænsen for advarsel 2 og den røde kurve beskriver grænsen for alarm. På kurven
fremgår det, at den aktuelle RMS-værdi, som er markeret med et x, har oversteget grænsen for
advarsel 1, advarsel 2 og alarmen med en værdi 16,21% ved en hastighed på 1000A?<.

Figur 6.15: På figuren har RMS-værdien oversteget grænsen for advarsel 1, advarsel 2 og alarmen, og
befinder sig på 16,21% ved en hastighed på 1000A?<. Denne RMS- værdi er opstået som
følge af ubalance i motoren.

Efter at have udført skade på leje 6206-2Z/C3, fremgår det på figur 6.16 en kurve der beskriver
RMS-værdien under forsøg af det skadet leje. På kurven illustreres det, at den aktuelle RMS-
værdi, som er markeret med et x, har oversteget grænsen for advarsel 1 og er krydser stadiet for
advarsel 2 med en værdi på 2,96% ved en hastighed på 1000A?<.
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Figur 6.16: På figuren har RMS-værdien, ved forøg med beskadiget leje, oversteget grænsen for
advarsel 1, og krydser nu advarsel 2 med en værdi på 2,96% ved en hastighed på 1000A?<.

Under udførelse af forsøget for Danfoss’s system var formålet ydermere at foretage målinger,
hvor både lejet og akslen var i ubalance i motoren. Dette belyses på figur 6.17, hvor kurven
beskriver RMS-værdien ved ubalance i motoren samt skadet kugleleje. På kurven er den aktuelle
RMS-værdi, markeret med et x, og har oversteget grænsen for advarsel 1, advarsel 2 og alarmen
med en værdi 23,08% ved en hastighed på 1000A?<.

Figur 6.17: På figuren har RMS-værdien, oversteget grænsen for advarsel 1, advarsel 2 og alarmen,
og befinder sig på 23,08% ved en hastighed på 1000A?<. Denne RMS- værdi er opstået som
følge af ubalance i motoren samt skade på kuglelejet.

Som beskrevet tidligere har det ikke været muligt at koble vibrationssystemet op på DFP
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Bagsværds SCADA-system, hvilket resulterer i at advarsler og alarmer aflæses på motorens
tilkoblet frekvensomformer. Ud fra figur 6.18 har vibrationssystemet meldt en alarmen på
skærmen af frekvensomformeren, som er opstået som følge af ubalance i motoren samt skadet
kugleleje, hvilket er forventet af vibrationssystemet ud fra kapitel 5. Alarmen medførte at
motoren slukkede. I dette tilfælde er indstilling af alarm bestemt således, at motoren slukker
ved alarm i mere end 10B4:D=34A. Denne indstilling kan variere alt efter behov, hvorfor det på
et typisk mekanisk system i DFP Bagsværd ikke ønskes slukket.

Figur 6.18: På figuren fremgår alarmen på skærmen af frekvensomformeren, som følge af ubalance i
akslen, og har medført at motoren er slukket.

6.3 Forsøg med vibrationssystem fra Manufacturing Intelligence
Det tredje vibrationssystem, som er beskrevet i afsnit 2.1 er fra Manufacturing Intelligence. Manufa-
cturing Intelligence tilbyder et system med en kabeltrukket sensor PCB sensor-352C34, som ønskes
testes og evalueret. Grundet komplikationer med implementering af dette vibrationssystem, har det
ikke været muligt at udføre forsøg. I dette afsnit vil tankerne bag implementering af systemet og
udførsel heraf blive beskrevet. Til test af dette vibrationsystem var det ønsket at anvende en trefaset
MMG 180M motor fra Grundfos, som i ovenstående forsøg af Hexastates vibrationssystem. Til at
opfange udført skade på lejet er det ud fra Manufacturing Intelligence’s erfaring vurderet, at imple-
mentering af tre sensorer er nødvendig. På figur 6.19 illustreres forsøgsopstillingen, hvor tre sensorer
fra Manufacturing Intelligence er monteret på motoren. Ydermere er det vurderet at sensorerne skal
monteres i retningerne x, y og z. Den anvendte motor er boltet fast til en engangspalle, da det ud fra
dialog med sitens teknikere er vurderet, at dette sikrer det ikke er omgivelserne der skaber vibrationer,
som evt. kan påvirke sensoren.
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Figur 6.19: På figuren fremgår tre sensorer fra Manufacturing Intelligence, som er monteret på moto-
ren. Sensorerne er monteret i retningerne x, y og z.
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7 | Konklusion

I dette projekt udføres kvalitetstjek af tre implementerede vibrationssystemer i DFP Bagsværd. Det
overordnede ønske for DFP Bagsværd er at være en del af den innovative teknologiske udvikling,
som betegnes ved industri 4.0. I denne sammenhæng ønskes det at undersøge om et vibrationssystem
skal være en del af den teknologiske udvikling, hvorfor følgende problemformulering er opstillet.

Er et af de tre implementerede vibrationssystemer et digitalt værktøj, som skal
anvendes til overvågning af mekaniske systemer i DFP Bagsværd?

Ud fra opstillet forsøg af implementerede vibrationssystemer opstod komplikationer. Det ikke mu-
ligt at installere softwaren, som understøtter Manufacturing Intelligence’s vibrationssystem, hvorfor
dette system på nuværende tidspunkt ikke indgår i overvejelser omkring implementering af vibra-
tionssystem i DFP Bagsværd. Ud fra selvskabt skade på udvalgte motorer fremgik det, at Danfoss’s
vibrationssystem opfangede skaderne. Danfoss’s vibrationsysstem meldte advarsler og alarmer på
samme tidspunkt, som skaden på motoren opstod. I kapitel 5 fremgår blandt andet et krav til vibra-
tionssystemerne om, at forbrugeren skal modtage en SMS eller e-mail ved tilfælde af advarsler eller
alarmer. Dette krav blev ikke opfyldt under forsøg af Danfoss’s vibration, da systemet ikke er koblet
til DFP Bagsværds SCADA-system. Under samme forudsætninger blev Hexastates vibrationssystem
testet. Hexastates vibrationssystem med en Treon-sensor kunne ikke opfange signaler, hvorfor dette
system ikke indgår i overvejelser omkring implementering af vibrationssystem i DFP Bagsværd. Un-
der forsøg lykkedes det at anvende Hexastates vibrationssystem ved anvendelse af virksomhedens
Phantom-sensor. Ud fra igen selvskabt skade på udvalgte motorer fremgik det, at vibrationssystemet
opfangede skaderne, men dette skete over længere tid end acceptabelt. Ydermere fremgik advarsler
og alarmer ikke på Hexastates hjemmeside, hvilket medførte at forbrugeren selv skulle konkludere,
at aktivets tilstand var kritisk ud fra HexaHEALTH-grafen. Grundet komplikationer med imple-
mentering af alle tre vibrationssystemer kan det konkluderes, at det generelle modenheds-niveau er
lavt for vibrationssystemer. Dette belyser faktummet omkring, at industri 4.0 og derunder predictive
maintenance, er under udvikling. Trods faktummet er der ud fra DFP Bagsværds og resten af organi-
sations perspektiv, en vedvarende interesse i at være en del af udviklingen og implementeringen af
vedligeholdelsesteknikken predictive maintenance.

Til videre arbejde med vibrationssystemerne kan samarbejde med Hexastate fortsætte for at teste
vibrationssystemet med en Phantom-sensor. Ydermere kan samarbejde med Manufacturing Intelli-
gence ligeledes være interessant at forlænge, grundet systemets implementering i en Novo Nordisk
A/S andre afdelinger. Efter at have udført forsøg med de disse to opsætninger er det da muligt at
lave en endelig evaluering af implementering af vibrationssystemer i DFP Bagsværd. Efterfølgende
er det muligt at præsentere resultaterne for ledelsen i DFP Bagsværd, som vil vurdere mulighederne
for implementering af vibrationssystemer i DFP Bagsværd.
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Leje i Hexastate og MF teststand 

Beregninger af  frekvens for et leje 6201-2Z

 Antallet af bolde i lejet
Lejets indre diameter
Lejets ydre diameter 
Pitch diameter 
kugle diameter 
rps 
Vinklen mellem lejet og en kontaktflade 

Frekvens for ydre del af lejet:

 = 7
 = 5.94
 = 22.90

 = 1
 = 24.16

A | Beregning af frekvens til lejer
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 = 62.62609605

Frekvens for indre del af lejet:

 = 106.4939039

Frekvens for lejets kugler: 

 = 86.87525785

Leje i Danfoss's teststand

Beregninger af  frekvens for et leje 6206-2Z/C3

 Antallet af bolde i lejet
Lejets indre diameter 
Lejets ydre diameter 

Pitch diameter 
kugle diameter 
rps

Vinklen mellem lejet og kontaktflade 

 = 9
 = 9.25
 = 46.75
 = 1
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 = 29.21

Frekvens for ydre del af lejet:

 = 

Frekvens for indre del af lejet:

 = 157.4528343

Frekvens for lejets kugler: 

 = 141.8494002
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