
BACK TO BASIC 
MAINTENANCE & OPERATION
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FØR VI STARTER  . . . .

Sidder, står eller ligger du?

Har du slik, kaffe og håndsprit klar?

Er du indstillet på at tie stille eller tale?

Let’s Go…
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MICROSOFT TEAMS/SKYPE MØDER

Regler

1. Alle har deres mikrofon på ”Mute” og kamera slukket

2. Spørgsmål stilles i kommentarfeltet og presenter svarer på dem løbende, 
spørgsmåls stiller har ”open” mikrofon når spørgsmålene specificeres og meldes ud

3. Ved yderligere spørgsmål eller uddybende svar kan stilles til 
christian.jorgensen.storm@nordzucker.com

4. Feedback på aktiviteten sendes til DDV sekretariat, Eva Mosegaard em@ddv.org
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HVILKET UDVIKLINGSTRIN SKAL VI ARBEJDE MED…?
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CASE STUDY

Case 

Frekvens styret pumpe….

i redundat setup

med condition monitoring
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RCA- ROOT CAUSE ANALYSIS
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Pumpehjul 
belægninger 
der medfører 
havari .
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Multi stage gate approval, 4 eyes principle

Gennemfør "Failure mode and effect analysis." 

Er der potentielle betydelige RISK?

FCA – kender vi levetiden? 

JaGå til risk score 
sheet

Nej

NejJa

Kalenderstyret 
udskiftning

Sansestyret 
tilstandskontrol

Kalenderstyret 
tilstandskontrol

Sæt kryds

Sand
syn-
lighed 
for fejl

TidTid

Sand
syn-
lighed 
for fejl

Bør dette lægges over på en tjekliste for operatørern?

Teknisk plads: Equipment beskrivelse: 

Bestem P-F interval.

Angiv levetiden : _________
Bestem om der skal udføres ”DESIGN 
IN/OUT

Ja                        Nej

Konsekvenser ved funktionsfejl
(Gå til risk score sheet )

jaNej

Ja Nej

Bevist 
Havaribasseret 

vedligehold

Funktionskontrol

Ubevist 
Havaribasseret 

vedligehold
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Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af funktionsfejl Beskrivelse af fejltype Fejleffekt  
Pumpen pumper væske til 
føde beholder.

Frekvensomformer  styre 
niveau i føde beholder ved 
omdr justering

Pumpe status er condition
monitored (Vib, Flow, P, A, 
KW)

Lavt niveau i fødebeholder

Frekvensomformer trippet

Pumpe vibrationer

Lavt niveau i fødebeholder

Frekvensomformer  styre 
niveau i føde beholder ved 
omdr justering højt effekt

Lavt flow, høje effekt, 
viibration er detekteret

Generelt megen oprydning og 
rengøring

Produktionen stopper og 
produkt på reproduceres

Leje og aksel er ødelagt
Pumpe Hans er sur….

Equipment beskrivelse: Pumpe 1A

Equipment SAP-nummer:xxxxxx

Ansvarlig:Punpe Hans

Dato:23-3-2020 kl 7:34Teknisk plads:Nak-2133-342A-P1A

 Operatørerfaringer
 Vagthåndværkernes erfaringer
 Tidligere FMEA – studier
 Leverandøranbefalinger

FMEA

MP- plan nr 4213+435+2492:

Benævnelse på anlæg:
Frekvens styret pumpe

i redundat setup med condition monitoring

Vurderingsparametre og kilder
 Driftsforhold
 Designforhold
 Instruktionsbog
 Egne erfaringer





RISK SCOORING SHEET
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Vil havari medføre kunde og kvalitets udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Produktions stop og subsequent costs
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Miljø og license to operate udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Vil havari medføre H&S udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:
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FCA – kender vi levetiden?

NEJJA

Planlæg, supply chain etc

Kalenderstyret tilstandskontrol

Sæt kryds

Sand
syn-
lighed 
for fejl

TidTid

Sand
syn-
lighed 
for fejl

Bestem P-F interval. 

Angiv levetiden i uger: _________

Bestem om der skal udføres ”DESIGN OUT/IN”
Ja                                Nej            

FCA

Hvilket vedligeholdelses/inspektions 
interval…?

Antal Uger:______________



PÅLIDELIGHEDSBEREGNINGER OG FEJLMØNSTRE

Eksponentialfordeling: Weibullfordeling
λ 0,112676 β 1,2

α 10
MTBF 8,88        MTBF 10,32         
σ 8,88        σ 7,87           

TBF i timer sæt fejl Fejl.SSH R(eks) R(W) Fejlrate(W) Fejlrate(eks)
2 8 1 0,12500 0,79824 0,865060 0,086974 0,112676    
3 7 1 0,14286 0,71318 0,789938 0,094320 0,112676    
3 6 1 0,16667 0,71318 0,789938 0,094320 0,112676    
4 5 1 0,20000 0,63718 0,716755 0,099906 0,112676    
4 4 1 0,25000 0,63718 0,716755 0,099906 0,112676    
4 3 1 0,33333 0,63718 0,716755 0,099906 0,112676    
16 2 1 0,50000 0,16483 0,172442 0,131827 0,112676    
35 1 1 1,00000 0,01938 0,011147 0,154168 0,112676    

Middel 8,875
λ 0,112676
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Samme rodfejl på teknisk asset



MEAN TIME TO REPAIR OG MWT
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2. Hvor lang tid tager det at fremskaffe delen?

__________________________________________

3. Hvor lang tid tager det at reparere maskinen?

__________________________________________

4. Hvor lang tid tager det at starte maskinen op
inkl tid til  fuld produktion

__________________________________________

5. Sum – hvad er total nedetid ved havari?
Hvad er omkostningen…?

(1) Mean Time To Repair

1. Ventetid på reparatør?
__________________________________________



RISK SCOORE



RISK SCOORING SHEET
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Vil havari medføre kunde og kvalitets udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Produktions stop og subsequent costs
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Miljø og license to operate udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Vil havari medføre H&S udfordringer
Ja Nej

Ved ja, begrund:

Ved ja til et eller flere af punkterne PF-interval eller 
condition monitoring.



VURDERING AF PF – INTERVAL 

Vedligeholdere
Linieteknikere
Operatører
Smøremand

P

F

PF - intervallet

Tilstand/ 
udstyrets 
ydelse

Tid

1. Anfør  P-F – intervallet?

Antal Uger:       ___________

Ved PF interval  = 0 gå til 
Havaribasseret vedligehold eller
Funktionskontrol

2. Hvor hyppig vil du kontrollere 
udstyret? 

Antal uger:        __________

Kontrolperiode altid < PF-.interval.
.
Ofte vil en periode på 0 .5 gange
Pf-interval være passende.

Kontrolinterval i tid.

Bestem om  der bør  udføres 
”DESIGN  IN/OUT ”

JA                 NEJ 
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Hvad har benævnelsen af funktion….hvad betyder den.

Sanse baseret
tilstandskontrol 

-Registrer fejlen i SAP PM
-Operatør styret vedligehold
-Fokus møde interessenter.

Registrerede fejl laves straks 
eller føres på aktivitetslister – til 
udførelse af reparation

Kalender/tids styret tilstandskontrol 

– følg op på fejlindikationer med bestemte 
tidsintervaller

Vi vil være sikre på at vi ikke overser begyndende fejl – ved at 
håndværkere / operatører efterser disse maskindele i tide.
Oprettelse af SAP-kort for alle maskindele.
SAP-kort fortæller hvornår man laver tilstandskontrol.
Der foretages forhåndsvurdering af PF-interval som indføres i 
dokumentationsmappen og indkøres i SAP.
SAP kører kalenderstyret tilstandskontrol med automatisk og 
rettidig udskrift til foretagelse af kontrol.
(Kontrolinterval = ½ af PF-interval = udskrift af SAP-kort og 
ordre om tilstandskontrol)
Hvis begyndende fejl (P-punkt) registreres under kontrol 
planlægges reparation (SAP/aktivitetsliste). Alle symptomer 
indføres som bemærkning om symptomet i SAP-kortet, 
således at dette symptom kun udskrives sammen med næste 
kontrolkort, såfremt fejl ikke er repareret. Symptom der ikke 
repareres straks føres samtidig ind på aktivitetslisten
Ved reparation foretages altid nyvurdering af PF-interval ud fra 
vurderinger via undersøgelse af fejlen på maskindelen.
Nyt PF-interval indføres i dokumentationsmappen og 
omregistreres i SAP – således at nyt tidsinterval for 
tilstandskontrol kan effektueres via udskrift.

Kalenderstyret udskiftning 

– Udskiftning af maskindele 
med bestemte intervaller

Tjeklister til Operatør:
-- Såfremt P-punktet kun 
kan registreres ved en 

aktiv kontrolhandling fra 
operatørside påføres dette  

kontrolskemaet. 

Design Out:
Finde grundårsager. 

Udføre ændring således at 
reparation/kontrol ikke skal 

udføres så tit.

Design In:
Finde grundårsager.

Gøre reparation nemmere og 
eller feks. indføre on-

linemåling.

Havaribaseret vedligehold:

Hvis der ikke kan defineres et egentlig 
PF-interval,

DVS. at der ikke kan registreres
problemer med udstyret før nedbrud,

har det ingen mening
at definere

et kontrolinterval.



TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

NU TIL SPØRGSMÅL 
OG FEEDBACK?
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