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OPTIMERING   HER VEJER SELV SMÅ TING TUNGT

FLSmidth 
sætter 
IoT ind på 
cement- 
fabrikken
Også mindre optimeringer 
kan få stor betydning for 
produktivitet og bæredyg-
tighed i cement- og mine-
industrien, lyder det fra 
FLSmidth, der er klar med 
IoT-løsninger til branchen.

Af Mikkel Meister
redaktion@ing.dk

D er lyder nye digitale toner 
fra den 137 år gamle indu-
strivirksomhed FLSmidth, 

som nu vil have kunder i cement- og 
minebranchen til at omfavne sen-
sorer, cloud computing og big data 
analytics – kort sagt det industrielle 
Internet of Things.

For selvom FLSmidth har arbejdet 
med automatisering i 40 år, har det 
primært været løsninger imple-
menteret lokalt på fabrikken. Nu vil 
FLSmidth overbevise kunderne om, 
at skræddersyede IoT-løsninger til 
eksempelvis cementfabrikker er en 
god idé:

»For kunden er det produktivi-
tet og bæredygtighed, der er de to 
hoveddrivkræfter i markedet i dag, 
og vi ser ikke det digitale som en 
strategi som sådan, men mere som 
et brændstof. Branchen er en late 
bloomer inden for digitalisering, 
men det er en naturlig evolution, vi 
ser nu,« fortæller Mikael Lindholm.

Han er digital direktør i  FLSmidth 
og trådte ind i koncernledelsen i 
foråret 2018 i forbindelse med en 
større omstrukturering af virksom-
heden, der er kendt for at leve-
re udstyr til cementfabrikker og 
mineselskaber. 

FLSmidth konsoliderede fire divi-
sioner til to og fokuserer nu på ho-
vedområderne cement og minedrift. 
Samtidig blev en ny digital enhed 
etableret med Mikael Lindholm i 
spidsen.

Et eksempel på et FLSmidth- 
produkt er en såkaldt SAG mill 
(Semi-Autogenous Grinding) – en 
knusemølle, der primært bruges i 
mineindustrien. Traditionelt har 
man kunnet se en mand i kedeldragt 
og sikkerhedsudstyr stå ved siden af 
den op til 12 meter høje knusemølle, 
mens den knuser malmen til mindre 
stykker. Forholdet mellem hastig-
hed og mængden af malm er vigtigt 

for at sikre, at møllen kører så effek-
tivt som muligt, og her har proces-
sen hidtil været meget analog.

»Førhen foregik det på den må-
de, at en mand lyttede til lyden fra 
maskinen for at afgøre, om hastig-
heden og mængden af malm og 
knusningsmedie var korrekt. I ste-
det udviklede vi en akustisk sensor 
til maskinen og bruger nu machine 
learning til at justere hastigheden 
og øge fødehastigheden og tilsæt-
ningen af knusningsmedie. Det har 
både betydning for produktiviteten 
og bæredygtigheden, fordi du får 
et højere output (fra møllen, red.),« 
siger Mikael Lindholm.

Rapport: Potentiale i Industri 4.0
Så hvad kan branchen generelt få ud 
af Industri 4.0? Ifølge en rapport fra 
Boston Consulting Group fra 2018 
er der noget at hente for cement-
branchen med bl.a. predictive main-
tenance og digitale tvillinger.

»Mange spillere i cementbran-
chen kender til fordelene ved In-
dustri 4.0, men få har udnyttet det 
fulde potentiale. First movers i bran-
chen kan skabe betydelig værdi og 
opbygge en stærk konkurrencefor-
del,« lyder vurderingen i rapporten.

Ifølge Mikael Lindholm er det pri-
mært inden for asset health og pro-
cesoptimering, at der er forbedringer 
at hente både på produktivitet og 
bæredygtighed. Det er ingen revolu-
tion, påpeger han. Men i en bran-
che, hvor øgede omkostninger og en 
markant udledning af CO2 er normen, 
kan selv forbedringer af ydelsen og 
reduktioner af energiforbruget på 
4-5 procent have betydning.

Ser man på konkrete eksempler 
ud over førnævnte knusemølle, kan 

der potentielt også hentes og ana-
lyseres værdifulde sensordata fra 
stenbrudskøretøjer om eksempelvis 
brændstofforbrug og køretid. Nede-
tiden på maskineriet kan reduceres 
gennem condition based-mainten-
ance, hvor en del udskiftes, eller 
maskinen repareres baseret på 
kundens egne driftsdata i stedet for 
producentens anvisninger.

Men lad os tage se nærmere på 
det IoT-produkt, som FLSmidth nu 
tilbyder kunderne. Selvom der er tale 
om skræddersyede løsninger baseret 
på kundens behov, ligger der flere 
hyldevarer til grund. F.eks. har  
FLSmidth udviklet sin egen Field 
Agent, en boks med et hardware-
interface, der kan snakke sammen 
med eksempelvis computeren, der 
overvåger og styrer en cementovn, 
eller andre af de industricompu-
tere, der findes i maskinerne på en 
cementfabrik. Den har egen compu-
ter om bord, ethernet-forbindelse og 
indbygget SIM-kort, hvis der ikke er 
internetdækning i området.

Dataforståelse en læringsproces
Dataopsamlingen fra boksen sendes 
videre til en cloud-løsning baseret 
på Microsofts Azure IoT-platform.

»Det var meget enkelt valg. Vi 
mener, at der er en forretning i det 
her, som kan skaleres, og derfor er 
det vigtigt at have en partner, der 
lige som os er til stede med data-
centre i hele verden,« siger Mikael 
Lindholm.

Løsningen er udviklet sammen 
med indiske Tata Consultancy Ser-
vices og danske underleverandører, 
eksempelvis Move Innovation.

En ting er at koble en maskine til en 
cloud-løsning, en anden er at se mening 
i data. Hvordan ser I den udfordring?

»At lære, hvad sensordata fra 
eksempelvis en gearkasse egentlig 
betyder, sker ikke over natten. Det 
handler også om at sikre sig kun-
dens tillid. Hvis en komponent nor-
malt skal udskiftes ved 80 procent 
slid, skal systemet ikke bede kunden 
om at skifte den ved 50 procent. Så 
det er en læringsproces at finde de 
mønstre, som er pålidelige. Og så vil 
det hjælpe os med bedre sensorer og 
aktuatorer, fordi kvaliteten af dem 
nogle gange stadig er upålidelig,« 
siger Mikael Lindholm.

Er digitale tvillinger et område, I 
satser på?

»Det er noget af det, vi kigger på 
lige nu. Det kan give fordele i forhold 

til produktivitet, fordi man kan si-
mulere performance uden at ændre 
parametrene i virkeligheden. Men vi 
er stadig på et tidligt stadie,« siger 
Mikael Lindholm.

Har der været en klar business case 
fra begyndelsen i forhold til at kunne 
tilbyde IoT-løsninger til kunderne?

»Resultatet kommer ikke med 
det samme, så man er nødt til at 
investere i det for at få det til at ske. 
Men det er vigtigt, at vi gør det, og 
jeg er glad for, at vores administre-
rende direktør og bestyrelsen også 
ser værdien i det. Det handler om at 
skære elefanten ud i de rigtige styk-
ker,« siger Mikael Lindholm.  j

Vi udviklede en akus-
tisk sensor til maskinen 
og bruger nu machine 
learning til at justere 
hastigheden og øge  
fødehastigheden  
og tilsætningen af  
knusningsmedie.

MIKAEL LINDHOLM
Digital direktør,  FLSmidth

En såkaldt Semi-Autogenous  
Grinding mill som denne er et af de  
FLSmidth-produkter, som med 
virksomhedens nye løsning kan 
træde ind i IIoT-alderen og benytte 
sensorer og machine learning til at 
levere bedre ydelse med mindre 
ressourceforbrug.
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‘Field Agent’ er en boks med et hardwareinterface, der 
kan snakke sammen med eksempelvis computeren, 
der overvåger og styrer en cementovn. Den har egen 
computer, ethernet-forbindelse og indbygget SIM-
kort, hvis der ikke er internetdækning. Data fra boksen 
sendes videre til en cloud-løsning baseret på Micro-
softs Azure IoT-platform.  Fotos: FLSmidth

Gennem 40 år har FLSmidth arbejdet med automatisering i form af lokale løsninger 
som det traditionelle managementsystem vist herover. Nu skal den danske industri-
virksomhed til at overbevise kunderne om at koble sig til det industrielle Internet of 
Things med alt, hvad det indebærer af cloud computing og big data analytics.
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