
    

 

  Fagskolen Tinius Olsen 
Avdeling for (Elektro, Bygg og anlegg, Teknikk og industriell 
produksjon eller Data) PROSJEKTRAPPORT 2016: 

 Green Monitor Kongsberg Terotech  
Utarbeidet av:  Martin Amdam Vegard Bauer Kjenes  

Klasse: 2FAU 
Antall sider: antall sider (uten vedlegg) 
Vedlegg: antall vedlegg 
Innlevert dato: 05.06.2016 

      
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   Sammendrag: 
Denne rapporten tar for seg et prosjekt som omhandler utvikling av et system, «Green 
monitoring», for oppdragsgiver Kongsberg Terotech AS (KTT).  Oppdraget går utpå å lage 
et fungerende overvåkningssystem av skjærevæske for fresebenken M5325 Carnaghi 4. Dette 
gjøres for å sikre at skjærevæsken holder en kvalitet som sikrer at delene som produseres 
holder en høy nok kvalitet og ikke forringes av freseprosessen, samt å hindre rust i 
fresebenken.  
Green monitoring er et prosjekt for å redusere kostnadene med vedlikehold ved å 
automatisere prosesser og detektere feil så tidlig som mulig. Dette gjøres ved å installere 
online-overvåkning av diverse parametere i maskineringsprosessen etter KTT sine 
preferanser og analysere disse. Hvorav pH, væskerenhet, konsentrasjon av væsken, nivå og 
temperatur vil være viktige å måle. 
Det har vært fremstilt et ønske om at prosjektet skal redusere nedetid og vedlikeholskostnader 
ved daglig drift av fres, samt redusere korrosjon i materiale og fres. Komponentene må videre 
tåle de forhold de blir utsatt for. 
Rapporten gir et innblikk i bakgrunnen for prosjektet, begrunnelse for valg av målesystem 
samt teori om måleprinsipper. 
Som rapporten går inn på gikk prosjektet etterhvert over fra et prosjekt som skulle 
implementeres til et papirprosjekt. Både begrunnelse for dette og hvordan dette påvirket 
prosjektet kommer frem av rapporten. 
Kommunikasjon mellom gruppen og KTT i forprosjektet har gått på mail og møter. Mye av 
det skriftlig arbeid har foregått på skolen mens innhentelse av teknisk informasjonen har 
foregått på Terotech og i GANs lokaler, hvor systemet skulle installeres. 
Emneord: Green Monitor, Kongsberg Terotech, skjærevæskeovervåking 
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Forord 
Vi ønsker å takke Kongsberg Terotech og spesielt Jarle Gjøsæther for at vi fikk muligheten til 
å få innblikk i fremtidens automasjon i form av Green Monitor prosjektet. Dette er noe vi har 
tro på at blir svært viktig å videreutvikle fremover dersom Norge skal holde seg 
konkurransedyktig i fremtiden i konkurranse mot land der produksjon er billigere. 
Vi ønsker videre å takke Jarle Gjøsæther, Øystein Teksle og Helge Juliussen ved Terotech for 
råd og veiledning underveis i prosjektet. Dette er råd som har hjulpet oss underveis i prosjektet 
og også gitt lærdom vi vil ta med oss videre. 
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1 Produktet 
1.1 Tema, problemstilling og avgrensning  
1.1.1 Tema 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskjellige aktører, deriblant NTNU, ICB, Terotech 
og Innovasjon Norge. Der Terotech skal ta seg av den tekniske biten av dette prosjektet, og de 
har dårlig tid, 31.4.2016, derfor ble vi godt tatt imot da vi spurte om å få prosjekt hos den 
13.9.2015. «Green monitor» er et prosjekt for å redusere kostnadene med vedlikehold ved å 
automatisere prosesser og detektere feil så tidlig som mulig.  
Dette gjøres ved å installere online-overvåkning av diverse parametere i maskineringsprosessen 
og analysere disse. I den forbindelse ble vi bedt om å analyse skjærevæsken som brukes under 
fresingen. 
Det ønskes å måle konsentrasjonen av skjærevæsken, detektere lekk-olje, partikler fra skjære 
prosessen og forurensning fra bakterier. Disse tingene reduserer levetid og kvalitet på maskiner 
og produkt ved å forårsake korrosjon. I dag bruker man et refraktometer for å måle skjærevæske, 
men hvis den inneholder lekk-olje eller bakterier kan man få et unøyaktig resultat. 
Blandingsforholdet i skjærevæsken blir regulert, og hvis dette forholdet blir feil påvirker det 
skjæreprosessen negativt både på produkt og utstyr siden det ikke vil få optimal smøring og 
kjøling. Hvis olje lekker ned i skjærevæsken kan dette ødelegge maskin og produkt. Det er det 
per i dag nesten ikke mulig å finne ut av uten å ta en test og sende til et laboratorium, dette er 
dyrt. Partikler fra kutte prosessen fører til større slitasje på komponenter som for eksempel 
pumper. 
Grunnen til at GAN vil ha dette systemet på denne maskinen er at de ikke kan optimalisere dens 
andre funksjoner like lett og at hvis dette prosjektet viser seg å være lønnsomt vil det kunne 
brukes på andre maskiner. Det kommer også krav fra NADCAP angående lekk-olje i 2016 så 
GAN vil være frempå for å sikre at de imøtekommer fremtidig regelverk. 
1.1.2 Problemstilling 
Hvordan planlegge og implementere online overvåkning for skjærevæskeanlegget på fres hos 
GKN Aerospace til det nye systemet «Green Monitor»? 
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1.1.3 Avgrensning av problemstillingen 
Gruppen ble dannet med hensikt å hjelpe Terotech med den fysiske delen av prosjektet. Med 
andre ord velge komponentene, dokumentere dette, koble opp komponentene vi har valgt ut og 
kalibrere disse slik at de fungerer i den daglige driften. 
I det gamle systemet som GKN Aerospace har per dags 
dato på disse maskinene foregår mye av overvåkningen 
manuelt. Det vil si at for å kontrollere skjærevæsken er 
det brukt et håndholdt refraktometer. Denne metoden er 
pålitelig og trygg så lenge skjærevæsken er ren og uten 
noen form for forurensing. Men dersom det har oppstått 
en oljelekkasje fra maskineringsverktøy til skjærevæsken, 
kan det føre til at resultatene som dette refraktometeret viser er falske/misvisende. Dersom dette 
oppstår vil ikke degraderingen i skjærevæsken bli oppdaget før etter det oppstår kvalitetsfeil i 
det ferdigstilte produktet. I tillegg vil en oljelekkasje som dette tære på maskinens struktur 
ettersom denne oljelekkasjen er skjult i skjærevæsken. 
Og på grunn av at dette er et problem som bedriften ønsker å forebygge mot har prosjektet 
«Green Monitor» blitt en realitet. Problemstillingene vi må forholde oss til som ønskede 
spesifikasjoner fra arbeidsgiver er at produktet skal hjelpe til å spare tid og penger i den daglige 
driften, dette innebærer å redusere korrosjon i materialet som kan oppstå ved dårlige verdier i 
skjærevæsken. Dette gjøres ved at vi kan overvåke systemet slik at systemet kan sikre høy 
kvalitet på væsken for å få høyere kvalitet på materialet og lengre driftstid ved maskinen. Derfor 
ønsker prosjektet å oppnå å detektere spillolje fra maskinen som girolje, smøring og 
hydraulikkolje som kan forringe kvaliteten på skjærevæsken, partikler som f.eks. spon fra 
kuttprosessen, bakterievekst som kan redusere skjæreegenskapene til væska samt 
konsentrasjonen på blandingen, da for liten eller tykk blanding kan ha ulike negative 
konsekvenser for skjæreprosessen. Det ønskes også å detektere tap på væsken over tid, slik at 
vi kan se når tap/lekkasjer oppstår og rette på problemet.  
Oppdragsgiver har gitt gruppen følgende kriterier for at prosjektet har vært vellykket. 
(Kravene med strek gjennom har utgått). 

● Etablere en prosjektplan,  
● Forstå og beskrive prosessen inkludert dagens rutiner 
● Dokumentere dagens forbruk 
● Beskrive og rangere brukerbehovet 
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● Definere løsninger for å møte brukerbehovet 
● Implementere og teste løsning 

Og fra de disse utarbeide avgrensninger til oppgaven som vi skal utføre. Og siden gruppen ikke 
kommer til å fullføre oppgaven antar vi at oppgaven skal ha følgende problemavgrensninger. 

● Det skal måles og registreres avvik i konsentrasjon av skjærevæsken 
● Det skal måles og varsles om spon i skjærevæsken 
● Det ønskes å detektere eventuell bakterievekst i skjærevæsken 
● Det skal detekteres spillolje i skjærevæsken fra andre deler av anlegget 
● Det skal detekteres tap av skjærevæske over tid 
● God begrunnelse for valg av komponenter til målesystemet og plassering av 

komponentene. 
● Holde budsjettet som er gitt, 50 000 NOK. 

1.1.4 Definisjon av begreper i problemstillingen 
Planlegge: I forbindelse med dette prosjektet ilegges planlegging å velge ut de komponenter 
som skal benyttes og velge ut hvor de skal installeres. 
Implementere: Med å implementere systemet menes å installere komponentene i 
skjærevæskeanlegget og koble disse opp mot det eksisterende online systemet. 
Online overvåkning: Måling og logging av diverse parametere i prosessen, som så videreføres 
til et nettbasert system som lagrer alle data for analyse og som kan nås av relevant personell fra 
et hvilket som helst sted med nettforbindelse og adgang til systemet. 
Komponent: I forbindelse med dette prosjektet blir komponent brukt om de måleinstrumentene 
som skal benyttes. 
Måleinstrument: Et måleinstrument er et instrument som brukes til å måle en verdi i et system, 
for eksempel temperaturen i en væske eller nivået i en tank. 
Kalibrere: Å kalibrere en komponent vil si å stille det inn på en slik måte at den angir rette 
verdier på det den måler, og at den angir verdier innenfor et bestemt område. For eksempel ved 
en temperaturmåler vil dette si å sikre at den viser 0 grader ved 0 grader, 100 grader ved 100 
grader og at den angir verdier mellom for eksempel 30 og 120 grader. Grunnen til at en ønsker 
å begrense måleområde den kan vise temperaturer mellom er at dess større måleområde en får, 
dess lavere oppløsning får en. Ved lav oppløsning må det større endring til i temperatur til for 
at dette skal vises på måleresultatet. En vil derfor ikke ha et måleområde som er for mye større 
enn det området en faktisk tenker å måle mellom. 
Oppløsning: Minste endring i målt verdi som gir en endring i målesignal. 
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Manuel overvåkning: I denne raporter referer manuell overvåkning til målinger gjort av 
operatør, i motsetning til automatisk overvåkning der alle målinger utføres automatisk av 
systemet enten kontinuerlig eller ved gitte intervaller. 
Kvalitetsfeil: Feil eller mangler på det ferdige produktet som gjør at det ikke oppfyller kravene 
som er satt til flykomponenter. Dette kan for eksempel være rustdannelse, sprekkdannelse eller 
luftbobler i metallet. 
Driftstid: Tid maskinen kjører i drift. Vedlikehold og stopp pga feilsøking på maskin, såkalt 
nedetid, reduserer mulig driftstid på maskinen. 
Konsentrasjon: Skjærevæsken består av en viss mengde Castrol Syntilo 9913, som er en pH-
nøytral syntetisk kjølevæske og vann. Konsentrasjon er oppgitt som prosentandelen kjølevæske 
i blandingen. 
 
1.2 Teori  
1.2.1 pH-måling 
pH er et mål på surhetsgraden i vannløsninger. Rent vann regnes som nøytralt og har en pH på 
7. Har en væskemengde en pH under 7 er den sur, og er den over 7 er den basisk. pH angir 
egentlig mengden H+-ioner i en løsning og er en logaritmisk skala. Ved en nøytral konsentrasjon 
er det et H+-ion per ti millioner vannmolekyler, altså . Ved en pH på 1 vil en ha et H+-ion per ti 
vannmolekyler () mens ved en pH på 14 vil det være et H+-ion per 100 billioner vannmolekyler 
(). Konsentrasjonen av H+-ion øker dermed med 10 ganger for hvert hele tall en går ned i pH-
verdi. 
Ved å måle pH verdi i en blanding vil en kunne se om blandingen holder den konsentrasjonen 
av H+-ioner den skal ha. Da ulike oljer har ulike pH-konsentrasjoner er håpet at en skal kunne 
klare å detektere spilloljer refraktometeret ikke klarer å skille ut ved å sammenligne pH verdi 
med konsentrasjonen. Dersom det er et avvik i pH-verdi og konsentrasjon i skjærevæsken vil 
dette være en indikasjon på urenheter i skjærevæsken. 
For å måle pH-verdi senkes to elektroder ned i væsken. Den ene er normalt en glasselektrode, 
der enden består av en tynn glassmembran som er spesielt følsom for hydrogenkonsentrasjonen 
i vannet. Innsiden av elektroden består av en kjemisk løsning og en sølvtråd som skal gi et 
konstant potensiale mellom glassveggen og tråden. Den andre elektroden kalles en 
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referanseelektrode, og målet til denne elektroden er å gi et mest mulig stabilt potensiale å 
sammenligne glasselektroden med. På denne er det en porøs keramikkpropp som gir kontakt 
med væsken. Mellom elektrodene dannes det en målbar spenningsforskjell som varierer 
avhengig av pH-verdien til væsken og temperaturen. Ved å måle og korrigere for temperaturen 
til væsken kan en dermed beregne pH-verdien til væsken. 
En pH-elektrode trenger stadig tilsyn og vedlikehold da proppen på referanseelektroden stadig 
lekker ut litt av blandingen i elektroden, samtidig som proppen kan tettes slik at elektroden ikke 
får kontakt med væsken og dermed ikke får riktig potensial. Membranen på glasselektroden er 
også følsom for tilgrising, som vil lede til feil potensiale. 
Det er i dag normalt at begge elektrodene er kombinert i en kombinasjonselektrode, som er en 
elektrode som består av både en referanseelektrode og en glasselektrode i det samme huset. 
Denne er like sårbar og vedlikeholdskrevende som en to-elektrodeløsning, men er greiere å ta i 
bruk da det kun er en elektrode å forholde seg til. 
1.2.2 Refraktometer (konsentrasjon) 
I et refraktometer måler en brytningindeksen til et stoff. Brytningsindeksen er forholdet mellom 
lysets hastighet i vakum og lysets hastighet i stoffet: 

   
    og forteller hvor mye lyset sakkes ned i stoffet. Dette vil gi et mål på 

konsentrasjon, da lyset vil bevege seg tregere gjennom stoffet jo høyere konsentrasjon det har. 
I databladet til skjærevæska er det oppgitt hvor høy brytningsindeks det skal være for å ha riktig 
konsentrasjon av skjæreolje. 
For å finne brytningsindeksen benytter målere seg av et annet prinsipp som forteller at når lysets 
hastighet endrer seg vil også vinkelen det beveger seg i endre seg. Dersom væsken går fra luft 
til vann f.eks. vil lyset når det entrer vannet bøye av. Hvor mye det bøyer av avhenger av 
vinkelen lyset bevegde seg med inn i det nye stoffet og brytningsindeksen til de to stoffene.  

 
Dersom vinkelendringen blir så stor at vinkel φ2 blir over 90 grader vil en få en totalrefleksjon, 
altså at lyset returneres tilbake i stedet for å gå gjennom væsken (f.eks. et speil). Ved 
overgangen mellom totalrefleksjon og refraksjon (når lyset går gjennom stoffet men bøyes) vil 
lyset bøyes av med akkurat 90 grader og lyset vil gå langs de to stoffene, dette kalles kritisk 
vinkel. 
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I håndholdte refraktometer og i de fleste inline refraktometre sendes lys ut fra en prisme i et 
spekter på 90 grader gjennom stoffet og tilbake på en bakplate eller sensor. I et håndholdt 
refraktometer vil en så kunne se gjennom et glass hvor overgangen mellom mørkt og lys er, og 
kan ved å se på skalaen på glasset finne brytningindeksen til stoffet en måler. På både digitale 
håndholdte og inline refraktometre vil sensoren registrere hvor mye av plata som er dekket av 
lys og ved hjelp av dette kunne detektere den kritiske vinkelen som den så beregner 
brytningsindeksen med. 
1.2.3 Partikkelteller 
I en partikkelteller ledes målevæsken gjennom en liten leder hvor det er montert en laser på den 
ene siden av røret og en sensor på den andre siden. Laseren lyser gjennom væsken og sensoren 
måler hvor mye av laseren som kommer gjennom væsken. Partikler som går gjennom væsken 
vil blokkere ut deler av lyset, og ved å registrere hvordan laserlyset treffer sensoren kan en 
klassifisere både størrelse og kvantitet på partikler etter metoder satt i ISO 11943. 
Dataene presenteres normalt så etter ISO4406:99 der en ved å måle 1 milliliter med væske 
klassifiserer renheten til væsken etter mengde partikler større enn 4 μm, 6 μm og 14 μm. De 
oppgis i formatet X/X/X, der hvert siffer gir en rangering på mengde partikler større enn den 
kategorien i henhold til tabell. Eksempel følger under, der en har målt væsken til å inneholde 
125,462 partikler større enn 4 μm, 18 300 partikler større enn 6 μm og 3 456 μm større enn  14 
μm. Væsken har dermed en renhet klasse 17/15/12. 
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1.3 Fremgangsmåte 

 
For å få god oversikt over prosjektet har gruppen valgt å ta i bruk en såkalt PNS 
(prosjektnedbrytningsstruktur), også kalt Topp-Ned metode. Her prosjektet blitt delt i tre 
nivåer, der nivå 1 beskriver prosjektet, nivå 2 tar for seg alle hovedoppgaver prosjektet består 
av og nivå 3 beskriver arbeidsoppgaver som må utføres under de forskjellige hovedoppgavene. 
Det første som måtte gjøres var å utrede hva Terotech og GKN faktisk ønsket av prosjektet. Her 
ble det utført både innledende møter og en befaring av anlegget, før gruppen satte seg dypt inn 
i prosessen og valgte ut målepunkter. 
Etter nytt møte med oppdragsgiver der målepunkt ble godtatt og måling innfelt i tank ble 
utelukket ble det satt i gang arbeid med å utarbeide en leveransebeskrivelse. Her ble det definert 
hvilke produkter som det var aktuelt å benytte seg av, hvilke målinger fra eksisterende anlegg 
som kunne dras ut og benyttes i prosjektet og det ble utført kontakt med ulike leverandører for 
å kartlegge hva de har å tilby. 
Neste oppgave ut ble å få godkjenning fra bedriftene. Det ble rapportert om hvilke løsning det 
var gått for og hvilke produkter en ønsket å gå for med kostnadsanalyse. Her stagnerte prosjektet 
såpass lenge i påvente av tilbakemelding at da en avslutning var gjort var det for sent å realisere 
prosjektet. 
 
1.4 Resultat 
1.4.1 Kartlegging av eksisterende måleutstyr 
Registreringer av nivå og temperatur i skjærevæsken ligger allerede i maskinen og kan dermed 
trekkes ut fra eksisterende anlegg til Green Monitor via Profibus. Måling av blandingsforhold 
gjøres manuelt med håndholdt refraktometer. 
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Ved analyse av skjærevæskeanlegg fant vi et egnet punkt der oljen føres tilbake til renset tank 
fra høytrykk og lavtrykkstanker for skjærevæske (oljen går i konstant sirkulasjon mellom 
tankene) der det både er lett å sette opp måling via gjennomstrømning, og lett å komme til for 
vedlikehold. 
Måling ved gjennomstrømning ble konkludert hensiktsmessig da det er lett å sette opp, 
sammenlignet med nedsenket i tank og innfelt i tank. Innfelt i tank ble også signalisert ikke 
ønskelig pga omfattende prosedyrer og kostnader i forbindelse med installasjon og vedlikehold 
av utstyr innfelt i tank. Alt måleutstyr er ikke like egnet å nedsenkes i tank, og dersom en skal 
felle inn utstyr i tank vil det kreve stans og stor ressursbruk både ved installasjon og vedlikehold. 
1.4.2 pH-måling 
Det ble undersøkt utstyr fra forskjellige leverandører, blant annet et system fra Endress+Hauser 
med automatisk rens og kalibrering av sensorer. Men dette var et system som for det første var 
på vei ut av markedet og for det andre ville kostet for mye å anskaffe så dette ble sett bort i fra. 
Det ble hentet inn forslag fra Endress+Hauser og Mettler Toledo på elektroder. Ulempen med 
begge disse systemene var at de ikke kunne garantere høy nok levetid på elektroder til at det vil 
være lett å implementere i systemet uten høyt vedlikeholds og utskiftningsbehov. 
Etter telefonsamtaler med Yokogawa der de lovet adskillig høyere levetid og mindre behov for 
vedlikehold valgte vi å gå for pH-måling fra disse. 
1.4.3 Refraktometer 
Problemet med automatisk måling av refraktometeret inline i anlegg er at disse foreløpig er 
veldig kostbare. Etter undersøkelser hos flere leverandører både i innland og utland var laveste 
tilbud vi fikk hentet inn på 72 478 kroner på PRM-100 alfa levert via Labolytic AS. 
Vi foretok en kostnadsanalyse med dette som fremkommer lenger ned i rapporten. Disse 
beregningene tok utgangspunkt i at det ble brukt en time i snitt per dag på slike målinger per 
dags dato. Det viste seg senere at det kun ble utført målinger av dette en gang i uken og at dette 
tok fem minutter, og installasjon av dette ble dermed vanskelig å forsvare. 
Vi fikk heller ingen svar fra bedrifter som kunne love at instrumentene deres ville kunne 
detektere spilloljer i skjærevæsken, som eventuelt kunne forsvart utgiftene. 
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1.4.4 Partikkelovervåkning 
Da partikkelovervåker fra Argos Hythos allerede er implementert i et anet del av prosjektet fra 
Terotech sin side valgte vi å gå for denne løsningen da mye av grunnarbeidet med 
kommunikasjon og innhenting av data via bus mellom enhet og PLS allerede er gjort. 
 
1.5 Drøfting/diskusjon 
1.5.1 Gjenbruk av måleinstrumenter 
Det ble besluttet ganske tidlig å benytte seg av eksisterende nivåmålere og temperaturmålere 
dersom det lot seg gjennomføre. De går allerede inn til PLS via Profibus, og det lot seg dermed 
gjøre å ta dette videre til Green Monitor som ved siden av ProfiNET benytter seg av tilsvarende 
bus-system. En av fordelene ved å gjøre dette er kostnadsbesparelse i form av mindre behov for 
måleutstyr og kabling, da en ikke trenger montere dette nytt. 
En annen fordel ved å benytte seg av eksisterende nivå og temperaturmålere er at det er ganske 
omfattende bruk av disse i skjærevæskeanlegget i dag. En får dermed opp relevante mål for alle 
deler av systemet, både i rensetank, høytrykkstank og lavtrykkstank. 
1.5.2 Valg av montering 
Dersom en monterer måleutstyr innfelt i tank er en nødt til å stanse fresemaskinen og tømme 
hele skjærevæskeanlegget for væske både når en skal installere måleutstyr og når en skal 
komme til for vedlikehold. Dette fører til store kostnadstap både pga tapt produksjonstid og 
pga. all væsken som må dumpes. 
Det er ikke alt utstyr som egner seg for å senke i tank, og for mye utstyr må det utvikles egne 
løsninger for å kunne senke måledelen ned i tank. En må også være sikker på at det ikke er noe 
i veien i tanken og for å kunne få gjennomført gode målinger bør en senke væsken et godt 
stykke ned i væsken for å ikke bare måle skvulp på toppen av væsken. Monterer en for høyt 
oppe er en også sårbar for væsketap, dersom væskenivået synker nedenfor måleelementer vil 
en ikke lenger få ut noen målinger. 
Ved å montere i gjennomstrømning på et punkt der væsken er i konstant sirkulering mellom 
skjærevæsketankene og rensetankene sikrer en at en til enhver tid får korrekte mål på væsken 
som strømmer gjennom og får over tid målt hele væsken. Det er lett å montere da både 
partikkeltelleren og refraktometeret er laget for gjennomstrømningsmåling, og ved pH-måleren 
er det bare å sette på et t-rør og feste pH-måleren i denne. Det er også lett å komme til for 
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vedlikehold, både fordi vi har valgt å sette den ved et punkt det er lett å komme til, og fordi det 
holder å stenge aven ventil før og etter gjennomstrømningsmålingene for å hindre 
væskegjennomstrømning. 
1.5.3 pH-måling 
Ulempen med bruk av pH-måling er at det er veldig krevende å ha i drift. Det må ofte kalibreres 
og vedlikeholdes, og da trengs det både arbeidskraft og utstyr for å utføre dette. Skal dette 
automatiseres krever dette store kostnader for å få gjennomført på en tilfredstillende måte, og 
det ble dermed uaktuelt å gjøre. Selv om Yokagawa mente de kunne love god levetid på sine 
elektroder er det fortsatt vedlikeholdsbehov på dem, og uten å ha fått prøvd dem i praksis i 
skjærevæsken er det vanskelig å si med nøyaktighet hvor godt de vil fungere der. Det er i så 
måte ikke gitt at resultatet en får ut av pH-målinger veier opp for kostnadene forbundet med å 
utføre vedlikehold på måleutstyret. 
1.5.4 Refraktometer 
En av ulempene med å ta i bruk inline refraktometer er at dette foreløpig er kostbart. Når en tar 
i betraktning at det per i dag ikke brukes nevneverdig med tid på måling med refraktometer kan 
dette være en tøff kostnad å forsvare. På plussiden kommer det faktum at jevnligere og 
kontinuerlig måling av konsentrasjonen på skjærevæska kan bidra til sparte kostnader i rust på 
deler i fresemaskinen, da gale blandeforhold på skjærevæska kan lede til rustdannelse. 
Et annet aspekt å ta hensyn til er hvor vidt en klarer å detektere spillolje i skjærevæska. Er det 
spillolje der vil den kunne gi gale egenskaper på skjærevæska, uten at det nødvendigvis vil gi 
utslag i gale verdier på refraktometeret, og det har ikke lyktes å få noe svar fra leverandører på 
om refraktometer eller annet utstyr de har hatt tilgjengelig skal kunne muliggjøre detektering 
av spillolje. Håpet er at pH-målingen vil kunne fange opp dette, noe en leverandør stilte seg 
svært interessert i å se resultatet av, men det er et sjansespill å prøve ut det uten å være sikre på 
at det vil gi ønsket resultat på forhånd. 
1.5.5 Spon fra kuttprosessen 
Partikkeltelleren fra Argo Hythos er produsert og kalibrert etter gjeldende ISO standarder, og 
gir mål på renhetsgrad i henhold til ISO4406:99 som skal gi tilfredsstillende resultater når det 
kommer til nærvær av spon fra kuttprosessen som måtte befinne seg i skjærevæsken etter at den 
har forlatt rensingen. Det faktum at den er tatt i bruk i et annet delprosjekt innen Green Monitor 
prosjektet gjør også at det vil gå raskt og enkelt å implementere det i prosjektet, og en vet at det 
er kompatibelt med eksisterende bus-løsninger. 
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1.5.6 Bakterievekst 
Det har ikke latt seg gjøre å få svar fra leverandører på tilfredstillende metoder å detektere 
bakterievekst i skjærevæsken som ikke krever laboratorieanalyser. Det har blitt undersøkt 
mulighet for å benytte seg av en ORP-sensor for å detektere oksideringspotensialet til væsken, 
da det har vært antydet på Internettet at det kan gi en indikasjon på nærvær av bakterievekst i 
en blanding. Men det har altså ikke latt seg bekrefte tilfredsstillende nok til at det i denne 
omgang har fremstått hensiktsmessig å inkludere dette i installasjonen. 
1.5.7 Tap av skjærevæske 
Ved å loggføre nivå av skjærevæske i anlegget over tid vil det lett være mulig å analyse og 
detektere tap av skjærevæske. Dersom nivået over tid synker betyr det at tilsvarende mengde 
skjærevæske har gått tapt. Dersom nivået synker raskt vil det være naturlig med en alarm som 
varsler om dette, slik at en raskt kan oppdage og stanse lekkasjer. 
1.5.8 Budsjett 
Det opprinnelige budsjettet på 50 000 NOK lot seg ikke holde med valgt løsning av det enkle 
faktum at inline refraktometere til industriell bruk ikke lar seg oppdrive per dags dato innenfor 
den prisrammen.  
 
1.6 Konklusjon 
Ettersom implementering av gruppens målere i Green Monitor systemet falt bort har fokuset 
endt på valg og begrunnelse for komponentene en ønsker ta i bruk, slik at det blir lettere å 
implementere overvåking av skjærevæsken på et senere tidspunkt. Med unntak av detektering 
av bakterievekst og litt usikkerhet rundt detektering av spillolje vil valg av komponenter gi en 
tilfredsstillende oversikt over kvalitet på skjærevæsken til enhver tid. Både på bakterievekst og 
spillolje er det også tegnet opp muligheter å utforske som det nok er lettere å få seriøse svar fra 
leverandører på når en er en bedrift som vil bestille kontra en gruppe studenter som bedriver et 
prosjekt.  
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2 Prosessen 
2.1 Referat fra arbeidet 
I starten av skoleåret 2015/2016 tok Martin Amdam kontakt med sin allerede arbeidsgiver som 
er Terotech AS i Kongsberg. Dette er en bedrift som har fokus på vedlikeholdet hos GKN 
Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace som er lokalisert ved i utkanten av Kongsberg. 
Daglig leder for KTT (Kongsberg Terotech) ville da ha en gruppe som skulle hjelpe det allerede 
påbegynte prosjektet Green Monotoring. 
I starten brukte gruppeleder en del tid på å samle sammen en prosjektgruppe, denne ble tilslutt 
bestående av Martin Amdam (gruppeleder og kontaktperson), Vegard Kjenes Buer (program 
og instrument ansvarlig) og Magnus Gjerrud (dokument og kvalitets ansvarlig). 
Etter at gruppen hadde hatt sitt første møte innad i gruppen og skrevet samarbeidskontrakt ble 
vi bedt ut til Terotechs lokaler i Teknologiparken. Her ble gruppen presentert prosjektet og dets 
omfang. Og etter kontrakten mellom gruppen og Terotech var underskrevet begynte prosessen. 
I starten måtte gruppen hente inn informasjon for å skaffe en oversikt på hvordan maskinen 
fungerte for å skaffe en oversikt på hvordan problemstillingen skulle løses på best mulig måte. 
Kontaktpersonene gruppen hadde i Terotech var behjelpelige med å forklare hvordan og hvorfor 
fres-maskinen og dens skjærevæskeanlegg var konstruert som den var, hva dens hensikt var og 
dens komponenter har for virkning på anlegget. 
Under disse møtene og diskusjonene kom gruppen i samråd med Terotech, frem til at pH-måler, 
partikkelteller og et refraktometer var de riktige komponentene å velge. 
Herfra tok ansvarlig for instrumentene kontakt med ulike leverandører, forklarte de hva vi ville 
oppnå med instrumentene og om de hadde noen gode ideer eller løsninger de kunne tilby. 
Noen av leverandørene var veldig behjelpelige, mens noen måtte bli purret på for å få et svar. 
I denne delen av prosjektet ble det også utgitt lisenser fra Siemens slik at programmeringen 
kunne startes for at igangkjøringen av komponentene ikke skulle være et problem.  
Adgang til Teknologiparken, Terotech og GKN ble også opprettet for de av deltakerne som 
ikke hadde dette fra før. 
Kontakten med Terotech var ukentlig og prosjektet gikk noenlunde etter fremdriftsplanen som 
hadde blitt opprettet. 
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Etter at gruppen hadde fått tilbud fra ulike leverandører, ble det konstruert en kostanalyse for 
de komponentene som hadde blitt valgt ut fra kravene til komponentenes egenskaper.  
Denne ble sendt over til oppdragsgiver og GKN, sammen med de komponentene gruppen mente 
var best egnet for installasjon. Prosjektet som oppdragsgiver hadde delt ut til gruppen, hadde et 
budsjett på 50.000 NOK, den prisantydningen som ble gitt var noe over denne summen, ca 
210.000 NOK inkl tilbud. Da ble det på neste møte tatt opp om det var mulighet for å strekke 
seg til den nye prisen, eller om det var andre instrumenter som kunne blitt vurdert som en annen 
løsning, men når vi forhørte oss med andre leverandører som hadde de samme komponentene 
vi var ute etter ble prisen enda høyere og kvaliteten gikk ned. 
Terotech forhørte seg da videre med GKN om de var villige til å vurdere denne prisen fikk da 
prosjektet beskjed om at pH-måling ikke var nødvendig pga den hadde ikke hatt noe avvik 
utenfor gitte refferanseverdier, og at de tok bare stikkmålinger en gang i månden (se bilde). 

Det samme fikk vi beskjed vedrørende refraktometeret, en måling en gang i uken som tok 5 
minutter, uten store avvik. Dette gjorde at GKN måtte diskutere seg i mellom om det var 
nødvendig med dette systemet som var påtenkt til prosjektet. 
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Dette gjorde at prosjektet ble satt på vent til de hadde kommet frem til en endelig bestluttning. 
Etter to måneder fikk vi endelig et svar om at de var interessert i et refraktometer for å overvåke 
skjærevæsken, men de andre instrumentene ikke var ønsket. Uheldigvis så hadde vi allerede 
kommet til midten av April da vi fikk denne endelige bekreftelsen, og sammen med lang 
leveringstid, oppkobling, testkjøring og implimentering i Green Monotoring prosjektet, så 
gruppen og Terotech at det ikke kom til å bli tilstrekkelig med tid for å fullføre denne delen av 
prosjektet innen 30. april. Derfor gikk gruppen over til å bli et rent papirprosjekt fra midten av 
mars. 
Fra midten av mars av har gruppen forholdt seg til skolens tidsfrister og krav. Fokuset og 
endringene gikk over til dokumentasjons-biten, samt å konstruere nettside og presentasjoner for 
skolen. 
 
2.2 Planlegging 
2.2.1 Tidsbruk 
Beskriv hvordan gruppa har planlagt arbeidet sitt med tanke på tiden som har vært til 
disposisjon og hvordan tidsbruken ble i praksis. Dersom tidsplanen ikke ble fulgt, 
forklar så nøytralt som mulig hva som ikke fungerte, hvorfor, og om dere i ettertid ser 
at noe burde vært gjort annerledes. Gant-skjema og logg er aktuelle vedlegg her. 
Gruppen startet opp prosjektet i uke 40 og skulle være ferdig til uke 18, påfølgende kalenderår. 
Det ble delt opp i ulike ansvarsområder etter deltakerenes ønsker. Oppgaven ble oppfattet som 
både et lærerikt prosjekt, og et prosjekt som var spennende å følge utviklingen til i fremtiden. 
Prosjektets forskjellige faser ble fulgt i henhold til fremdriftsplanen frem til slutten av 2015.  
Begynnelsen av 2016 ble det mye synsing om hvorvidt oppdragsgivers kunder ville implemen-
tere systemet. Dette gjorde at fremdriftsplanene som var opprettet ikke kunne overholdes pga 
forsinkelser og spørsmål om nødvendighet til prosjektet var aktuelt.  
I vinterperioden opplevde gruppa og Terotech mye sykdom, noe som medførte forsinkelser 
også i dette leddet. Dette ville blitt unngått dersom gruppen hadde laget en mer detaljert 
fremdriftsplan og planlagt bedre hvordan oppgavene skulle gjennomføres. Mye av tidsbruken 
ble feildisponert, dette medførte usikkerhet innad i gruppen. Deltakerne opplevde også at denne 
usikkerheten ikke lot seg dempe fra lang responstid fra ulike leverandører og bestemmelser 
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innad i GKN. Her skulle klarere tiltak for å etablere retningslinjer både for gruppen og deres 
samarbeidspartnere blitt opprettet for at prosjektet kunne blitt gjennomført. 
2.2.2 Plan for arbeidet 
Beskriv hvordan dere fordelte arbeidet mellom gruppemedlemmene og se på 
rekkefølgen oppgaver har vært gjort i, hvordan de ulike oppgavene har vært prioritert 
og hvordan planleggingen av prosjektgjennomføringen har vært generelt. Beskriv først 
hva dere har gjort, vurder deretter hva som fungerte og reflekter eventuelt til slutt over 
endringer dere vil gjøre i senere prosjekter. 
Under følger opprinnelig prosjektplan, utarbeidet i henhold til Gantt-skjema vedlagt som 
vedlegg. 
2.2.2.1 Faser 
Fase (navn) Fase beskrivelse Produkt av fasen 
Oppstart  
 

Starter med å innhent 
informasjon fra skolen og 
KTT.  
Fra skolens side hentes info 
fra nettet og fra lærere. 
Må ha møte med KTT for å 
skaffe krav slik at man han 
lage en tidsplan.  

Informasjon rundt hva som 
kreves fra skolen og KTT. 
Tidsplan og forprosjekt 
rapport er startet 

Innhente informasjon   
 

Skaffe oversikt over maskin 
og komponenter. Hvor kan 
vi sette på komponenter og 
hente ut signaler.  
 

Sette sammen et forslag til 
KTT over materiell som 
trengs 
Ferdig skrevet 
forprosjektrapport 

Montering 
 

Starte med å montering av 
utstyr og trekke kabler 

Ferdig montasje av det 
fysiske til maskinen og 
tavleskap 

Programmering 
 

Starte på programmering av 
system og overvåkning 

Programmere pls ferdig. 
Skaffe kontakt mellom 
server og pls 

Igangkjøring 
 

Testing av systemet på pls 
og opp imot overvåkning.  

Ferdig produkt med den 
dokumentasjon KTT 
trenger 

Hovedrapport 
 

Skrive ferdig hovedrapport, 
lage ferdig nettside og 
forberede til fremføring  

Ferdig skrevet 
hovedrapport, nettside, 
framføring  
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2.2.2.2 Ressursbehov 
Fase Rolle Deltaker Kommentar 
Oppstart KTT forklarer hva som 

må gjøres og avtaler 
fremdrift og tilganger 

KTT, gruppen  

Innhente informasjon   KTT gir info om maskin 
og programmering. 
Gruppen er ansvarlig for å 
få tak i den informasjon 
de trenger 

KTT, gruppen  

Montering Gruppen monterer utstyr 
og trekker kabler 

Gruppen  
Programmering Gruppen starter med 

programmeringen 
Gruppen  

Igangkjøring KTT og gruppen blir 
enige om fremgangsmåte 
for testing  

KTT, gruppen  

Hovedrapport Gruppen gjør ferdig 
kravene til FTO 

Gruppen  
 
Utstyr 
 Tilgang til GAN 
 Arbeidstøy 
 Komponenter 
 Eventuelt verktøy som trengs under montering 
 Simens Step 7 
 Pls programmet fra maskinen 
 
2.2.2.3 Oppsummering av prosjektets tidsplan 
Fase (navn) Varighet (dager) Start (dd.mm) Slutt (dd.mm) 
Oppstart 46 13.09.15 28.10.15 
Innhente informasjon   63 28.10.15 1.1.16 
Montering 41 1.1.16 12.2.16 
Programmering 60 1.2.16 1.4.16 
Igangkjøring 31 1.4.16 31.4.16 
Hovedrapport 30 1.5.16 1.6.16 
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2.2.2.4 Endringer på original prosjektplan 
Da det viste seg at originalt Gantt skjema var vanskelig å tilpasse i tilgjengelige gratis Gantt-
verktøy og vi ikke hadde tilgang til Microsoft Project valgte vi etter Jul å gå over til å benytte 
Excel som planleggingsverktøy. Den ligger også vedlagt. Ettersom det tok såpass lang tid før 
vi fikk svar fra KTT vedrørende godkjenning av utstyr ble Excel-planen ikke benyttet i denne 
perioden, og etter at det gikk over til et papirprosjekt og fokuset gikk over til dokumentering, 
samt gruppemedlemmet som sluttet ikke sa ifra men kun sluttet å respondere på henvendelser 
ble ikke Excel lenger brukt som planleggingsverktøy, og det ble benyttet flytende avtaler 
mellom de resterende to gruppemedlemmene. 
2.2.3 Gruppeledelse 
Fordelingen av ansvarsområder til gruppearbeidet ble gjort den 21.10.15. Deltagerene ble 
inndelt som følgende: 

Gruppeleder, 
nettsideansvarlig og 

kontaktperson 
Dokumentasjon og 
kvalitetsansvarlig 

Innkjøp og 
programmeringsansvarlig 

Martin Amdam Magnus Gjerrud Vegard Kjenes 

Alle i gruppen var fornøyd med denne arbeidsfordelingen og ingen innvendinger mot dette ble 
fremlagt på møtet.  
Gruppen opplevde i løp av denne perioden at milepæler ikke ble nådd til riktig tidspunkt, 
gruppeleder gjorde da om på strukturen da deltagere ikke gjennomførte de oppgavene som hver 
enkelt hadde fått utdelt av gruppeleder. Dette funket heller ikke for gruppen da den så stadig 
frafall fra møter og gjennomføring av oppgaver. Her burde tiltak blitt gjort tidligere slik at alle 
deltagere fulgte samarbeidskontrakten og dens punkter. Indirekte kommunikasjon burde også 
vært innført slik at alle partene i organisasjonen ikke opplevde missforståelser ved gitte 
oppgaver fra gruppeleder og fra Terotech. 
 
 
2.3 Kommunikasjon  
Beskrivelse av kommunikasjonen slik den har foregått: 
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- i gruppa 
I gruppen brukte deltakerne mye sosiale medier for å planlegge arbeid og arbeidsoppgaver 
utenom møtene gruppen hadde. Alle deltagerne var mye sammen under forskjellige klassetimer 
så det ble mest uoffisielle møter noen ganger i uken. 
- mot oppdragsgiver  
Kommunikasjonen mellom gruppen og oppdragsgiver gikk for det meste gjennom mail eller de 
andre gangene gruppens leder var på arbeid. Møter ble satt opp igjennom e-mail eller via 
telefon. 
- mot skolen 
Prosjektgruppen har ikke tatt i bruk skolen som noe hjelpemiddel annet enn enkle spørsmål 
rundt hvordan oppgaven skal tilrettelegges, mest tatt i bruk faglærere i norsk og 
reguleringsteknikk for enkle spørsmål rundt oppgaven. Gruppen følte det ikke var nødvendig å 
ta i bruk tildelt kontaktperson ved skolen. 
- eventuelt andre 
Andre aktører gruppen jobbet opp mot var leverandører og GKN, sistnevnte var hadde det litt 
for travelt til å etablere noen form for nyttig kommunikasjon. Men måten gruppen 
kommuniserte med disse var via mail eller telefon. Det mest nyttige var da gruppen greide å 
etablere en god rapport med leverandørene av overvåknings-komponenter, det var veldig nyttig 
og lærerikt da eksperter av denne type overvåkning forklarte deltakerne om hvordan oppgaven 
bør løses og hvilkne komponenter som er lurt å ta med i systemet. 
Oppsummering og konklusjon 
Metodikken til gruppen var som nevnt god i starten, hva som fikk dette prosjektet til å bli bare 
i papirformat var at det ikke var en god nok flyt i kommunikasjonen både internt og eksternt. 
Gruppas deltagere fikk utdelt alle mail-adressene til kontaktperosnene som skulle taes i bruk, 
men disse ble ikke benyttet som planlagt. Gruppens deltagere ville at alt av informasjon skulle 
gå igjennom kontaktperson, noe som medførte ekstra jobb både innad i gruppa og ut mot de 
personene gruppa rettet seg mot. Dette burde vært gjort annerledes fra starten av der alle 
deltagereene gjorde sine respektable oppgaver ut fra tittelen de hadde i oppgaven. Men i ettertid 
ser gruppa at de heller skulle valgt et flatere organisasjonsstruktur. 
Dette hadde hjulpet slik at gruppen ikke trengte at alle mailene gikk igjennom kontaktpersonen 
opp til oppdragsgiver. 
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2.4 Ressurser 
Disponering av ressurser i gruppen var et viktig tema i oppstartfasen til prosjektet. Dette er også 
grunnen til at arbeidsfordelingen ble som den ble. Vi var alle enige om at den valgte gruppeleder 
var den riktige i tillegg til å være kontaktperson opp mot oppdragsgiver og deres aktører. 
Gruppen var også enig om at dokumentasjon og kvalitets ansvarlig (Magnus) hadde sine 
sterkeste sider i akkurat den oppgaven, samt gruppens innkjøp- og programmeringsansvarlig 
var det riktige valge pga hans bakgrunn innenfor feltet. 
Delprosjektet av Green Monitor som gruppen fikk som oppgave ville bli bevilget med 50.000 
NOK. Men da prosjektet ville bli mye dyrere enn først planlagt ville oppdraggivers kunder sette 
prosjektet litt på hold for å diskutere om det var nødvendig med denne installasjonen. 
Uheldigvis for alle parter tok denne diskusjonen for lang tid, det ble bestemt i midten av mars 
at de ønsket bare å bestille inn et online refraktometer, men pga lang bestillingstid og 
oppkoblingstid ville ikke prosjektet blitt ferdig til ønsket tidspunkt (31.04.2016). 
Fra oppdragsgiver ble vi tildelt to kontaktpersoner som var behjelpelig med det meste av 
spørsmål og hadde alltids ideer om forbedringspotensiale for prosjektet. Dette ble satt stor pris 
på fra gruppens deltakere. Kontakt med kontaktpersonene hos oppdragsgiver ble opprettholdt 
på et ukesbasert plan, men da prosjektet nærmet seg sin sluttfase ble det vansklig å opprettholde 
denne kontakten da mange av prosjektets aktører jobbet mye for å ferdigstille prosjektet. 
Andre ressurser gruppen tok i bruk og var flinke til å ta i bruk var leverandørene til de valgte 
komponentene. Og de fleste av leverandørene var veldig imøtekommende til prosjektet og 
tilbydde mye erfaring og ideer til hvilke komponenter som var riktig for gruppen å velge til 
prosjektet. 
  
2.5 Læringsutbytte 
I løpet av de to semestrene gruppen har hatt dette prosjektet, har gruppen hatt et stort 
læringsutbytte fra oppgaven på godt og vondt. Gruppen har vært innom mange fagfelt i løp av 
denne prosessen. Under følger en oversikt over læreplanmål fra forskjellige fag som har blitt 
dekket av prosjektet. 
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2.5.1 Norsk kommunikasjon 
2.5.1.1 Delmål 1: Studentene skal ha kunnskap om: 

 språket som verktøy for god kommunikasjon  
 grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler  

2.5.1.2 Delmål 2: Studentene skal utvikle ferdigheter i å: 
 bruke IKT - hjelpemidler, herunder  
 tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer  
 dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider  
 tilegne seg kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler 

2.5.1.3 Delmål 3: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i 
skriftlig kommunikasjon, herunder: 

 brev  
 rapporter  
 instruksjoner og beskrivelser  
 referater  
 resonnerende framstillinger  
 planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter 

2.5.1.4 Delmål 4: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke språket som verktøy i 
muntlig kommunikasjon, herunder:  

 foredrag  
 presentasjoner  
 formelle og uformelle møter 

2.5.1.5 Delmål 5: Studentene skal tilegne seg holdninger til:  
 betydningen av god kommunikasjon for arbeids- og samfunnsliv 

2.5.2 Engelsk kommunikasjon 
2.5.2.1 Delmål 1: Studentene skal ha kunnskap om:  

 engelsk som verktøy for god kommunikasjon  
 engelsk fagterminologi  

2.5.2.2 Delmål 2: Studentene skal utvikle ferdigheter i:  
 skriftlig og muntlig kommunikasjon, herunder muntlige presentasjoner  
 brev, rapporter, søknader, essay og artikler  
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 å innhente informasjon gjennom engelske lærebøker/manualer, internett, aviser og 
tidsskrifter  

 å bruke IKT som hjelpemiddel i skriftlig og muntlig kommunikasjon 
2.5.3 IKT 
2.5.3.1 Mål 1:  
Studentene skal kunne forstå og bruke datamaskiner og utstyr, samt kommunikasjon mellom 
disse.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 Bruke operativsystemet Windows  
 Flytte og kopiere filer og kataloger mellom lagringsenheter  
 Bruke skolens web-baserte læringsplattform  
 Bruke tekstbehandlingsprogrammet MS Word  
 Bruke dataprogrammet MS PowerPoint til presentasjon.  
 Bruke regnearket MS Excel  

2.5.3.2 Mål 2:  
Studentene skal kunne bruke internett.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 Utføre informasjons – søk, og laste ned informasjon fra internett  
 Utføre ned lasting og oppdatering av programvare  

2.5.3.3 Mål 3:  
Studentene skal kunne bruke epost og annen databasert kommunikasjon.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 Sende og motta epost, med vedlegg  
 Bruke andre former for kommunikasjonstjenester (chat, meldingssystemer) 

2.5.4 Prosjektadministrasjon 
2.5.4.1 Mål 1:  
Studentene skal kunne, planlegge og gjennomføre et prosjekt.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 utarbeide behovsspesifikasjon på system, delsystem og lavere nivåer etter behov  
 gjøre rede for planleggingsprosessen  
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 gjøre rede for produktets funksjon, basert på kundekrav og andre relevante krav  
 ta hensyn til relevante direktiver, lover og standarder som gir regler for utforming av 

spesifikasjoner og ønsket prosjektresultat, bruke IT-baserte prosjektstyringsverktøy 
som hjelp i planlegging og oppfølging av aktiviteter, ressurser, kostnader, tidsforbruk 
og nettverksplanlegging  

 se sammenhengen mellom arbeidsomfang, varighet og ressurser i prosjektplan  
 identifisere avvik i ressurs tid, kostnad og leveringstid, samt foreslå korrigerende tiltak 

og gjennomføre endringer  
2.5.4.2 Mål 2:  
Studentene skal kunne utarbeide relevant dokumentasjon.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 formulere prosjektets resultatmål, effektmål og utarbeide problemstilling, teorigrunnlag 
og metode/arbeidsopplegg  

 utarbeide anbud og tilbud og vurdere aktuelle kontrakttyper  
 utarbeide administrative- og faglige dokumenter og aktuelle prosjektrapporter  

2.5.5 Tegning og dokumentasjon 
2.5.5.1 Mål 1.  
Studentene skal kunne lese, fortolke og utarbeide tegninger for arbeider i aktuelle tiltaksklasser. 
Delmål: Studentene skal kunne  

 tolke all informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel som gjelder eget fagområde  
 bruke relevant informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel for andre fagområder 

2.5.6 Måleteknikk med lab 
2.5.6.1 Måletekniske prinsipper  

 anvende fysiske prinsipper som forklaring for målemetoder  
 beskrive aktuelle signalstandarder og de krav disse stiller til måleverdiomformere  
 bruke måletekniske komponenter i automatiserte anlegg  

2.5.6.2 Industrielle anvendelser  
 velge ut relevante normer for måletekniske metoder  
 gjøre rede for industrielle anvendelser av måletekniske prinsipper  
 utarbeide nødvendig dokumentasjon for måletekniske anlegg 



   

27 
 

2.5.7 Instrumentering 
2.5.7.1 Måletekniske prinsipper  

 vurdere fysikk som forklaringsverktøy i instrumentering og måleteknikk  
 bruke måleelementer og instrumenter for ulike prosesser  
 vurdere, velge ut og bruke aktuelle måleverdiomformere mot ulike signalstandarder  
 bruke aktuelle signalstandarder, og de krav disse stiller til måleverdiomformere  
 bruke måletekniske komponenter i systemer for ulike formål i automatiserte anlegg  
 gjøre rede for hvordan nøyaktighet til utstyret blir påvirket av miljø og hvordan 

sannsynligheten for flere feil påvirker instrumentene  
2.5.7.2 Prosjektering og anvendelse  

 prosjektere, kalkulere og dokumentere måletekniske komponenter og systemer i 
henhold til gjeldende normer  

 bruke måletekniske komponenter i alarm- og overvåkningssystemer  
2.5.8 Hovedprosjekt 
2.5.8.1 Mål  
Studentene skal med basis i studiet kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere et 
problemorientert prosjekt i samarbeid med en oppdragsgiver.  
Delmål: Studentene skal kunne:  

 bruke prosjektarbeid som metode og planlegge, styre og gjennomføre et prosjekt  
 delta i teamarbeid, ta ansvar for egen læring, kommunisere og presentere prosjektarbeid  
 utvikle og dokumentere produkter, produksjonsprosesser eller tjenester i samarbeid med 

oppdragsgiver og andre aktører  
 bruke erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praktisk prosjektarbeid  
 fordype seg i de aktuelle fagemnene som er nødvendig for å løse prosjektoppgaven og 

på en slik måte tilegne seg ny kompetanse og utvikle kreativitet og nytenkning 
 
2.6 Verktøy og praksis 
Som nevnt tidligere i punktet over har vi hatt en fin læringskurve av dette prosjektet, men ikke 
alt innebærer hva vi lærte fra de forskjellige programvarene og systemene, men også hvordan 
vi kunne ha størst mulig læringsutbytte på kortest mulig tid og for å styre prosjektet i riktig 
retning. Dette innebærer hvordan gruppen la opp oppgaven. 
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Det har vært benyttet Gantter og Excel som styringsverktøy og både Powerpoint og Prezi som 
presentasjonsverktøy. For å holde alle dokumenter oppdatert og tilgjengelig for alle 
gruppemedlemmer samt oppdragsgiver har skyløsningen dropbox vært benyttet, der også 
oppdragsgiver har fått tilgang. I utarbeidelse av prosjektrapporten har Google Docs vært 
benyttet, da dette har muliggjort at begge gruppemedlemmer har kunnet redigere dokumentet 
samtidig uten at det har blitt dannet ulike versjoner av dokumentet med konflikter seg imellom. 
 
2.7 Konklusjon 
2.7.1 Vellykkede punkter 

 Læringsutbytte 
o Gruppen føler en har fått godt læringsutbytte og forståelse når det kommer til 

virkemåte og funksjon på måleutstyr det har vært ytret ønske om å bruke. 
 Foreslått produkt 

o Gruppen mener produktet har foreslått står til ønskene originalt forespeilet av 
KTT på en god måte. 

 Innsikt i Green Monitor 
o Gruppen har opplevd det som svært spennende å få innblikk i Green Monitor 

prosjektet, som de mener har et stort potensiale for å sikre videre produksjon i 
Norge i fremtiden. 

2.7.2 Mindre vellykkede punkter 
 Kommunikasjon med leverandører 

o Da gruppen består av studenter var det vanskelig å bli tatt seriøst nok av 
leverandører og få rask respons på forespørsler. I så henseende ville det nok 
vært mer fordelaktig å benytte seg mer av telefon, gå ut tidligere, purre mer 
og slenge Kongsberg Terotech mer foran seg enn å gå ut som 
fagskolestudenter. 

 Arbeidsfordeling 
o Det ville vært mer hensiktsmessig å fordele arbeidsoppgavene slik at hvert 

gruppemedlem hadde ansvar for innhenting av data og tilbyd for et 
måleinstrument for å få en raskere fremgang på instrumenter, slik at en 
raskere kunne fått frem et tilfredstillende tilbud å gå til Terotech med. 

 Kommunikasjonsgang med prosjektet 
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o Siden det var så mange ledd informasjonen gikk gjennom ble det 
forsinkelser i godkjenning av utstyrsforespørsel levert til Terotech. Selv om 
det var vanskelig fra vår side å gjøre noe med dette var det et hinder for at 
prosjektet ble realisert. 
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Samarbeidskontrakt 
 
 

1. Kontraktens omfang: 
Denne kontrakten er en samarbeidskontrakt mellom deltakere i den prosjektgruppe 
som utarbeider et «system som skal analysere og tilføre skjærevæske til en fres» med 
tilhørende prosjektrapport, heretter omtalt som gruppen. Dette arbeid utføres i 
forbindelse med hovedprosjekt ved fagskolen Tinius Olsen skoleåret 2015/16.  
 

 
2. Gruppedeltakere i prosjektgruppen: 

Martin Amdam 
Vegard Bauer Kjenes 
Magnus Gjerrud 
 
 

3. Deltagelse: 
Samtlige deltakere i gruppen sier seg enige i å møte opp til de på forhånd avtalte 
møter, og utføre de oppgaver, som er tildelt ved enighet i gruppen. Gruppens 
deltagere forplikter seg til å informere om frafall fra avtalte gruppemøter såfremt 
situasjonen tillater dette. Hvis fravær hos enkelte i gruppen oppfattes som så stort at 
det vil få betydning for prosjektets fremgang og resultat, må dette drøftes internt i 
gruppen, i et forsøk på å finne en egnet løsning på problemet. 
 

 
4. Arbeidsoppgaver: 

Gruppens deltakere forplikter seg til å gjøre de prioriteringer, og bidra med sitt beste 
til å utføre de arbeidsoppgaver og ansvar man gjennom enighet i gruppen har 
kommet fram til skal plasseres på den enkelte deltaker, eller i fellesskap med andre 
gruppedeltakere. 
 

 
5. Forslag og innspill til gruppens arbeid: 

Samtlige gruppedeltakere har full mulighet til å komme med nye forslag, eller innspill 
til endringer av gruppens arbeid ved møter. 
 

  
6. Avgjørelser i gruppen: 

Skulle det oppstå uenighet internt i gruppen angående en sak, problemstilling, eller 
et forslag, avgjøres dette ved avstemning hvor vedtak må ha minimum 2/3 flertall. 
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7. Konflikter: 
Skulle det oppstå så stor uenighet i gruppen at en eller flere deltakere oppfatter 
situasjonen som en konflikt, har alle parter og gruppedeltakere mulighet til å ta opp 
konflikten i et av gruppens møter. Begge parter med alle sine involverte skal få 
mulighet til å uavbrutt legge frem sin side av saken. Gruppen forplikter seg til i 
fellesskap å finne en løsning som alle parter kan akseptere. 
 

 
8. Godkjenning av prosjektoppgavens innhold: 

Deltakerne forplikter seg til å lese samtlige dokumenter i prosjektoppgavens innhold 
når disse er ferdigskrevet. Eventuelle anmerkninger, kommentarer, eller forslag til 
forbedringer, må leveres til de eller den ansvarlige for det aktuelle dokument i god 
tid før innleveringsfrist. 
 

 
9. Mislighold av denne samarbeidskontrakt: 

Skulle en eller flere av de gruppedeltakere under punkt 2 i denne kontrakt, bevisst 
ikke følge de forpliktelser omtalt i punktene 3, 4, 6 og 9 i denne kontrakt, eller bevisst 
sabotere prosjektgruppens arbeid, vil dette kunne bli betraktet som mislighold av 
denne samarbeidskontrakt. Forholdet vil bli betraktet som mislighold først etter at 
konfliktløsning i henhold til punkt 8 ikke har ført til en løsning på problemet.  
For at en eller flere av gruppedeltakernes handlinger skal betraktes som sabotasje av 
arbeidet, skal dette være en oppfatning hos samtlige av de resterende 
gruppedeltakere.  
 
 

10. Sanksjoner ved mislighold av kontrakten, eller sabotasje av arbeidet: 
Skulle det oppstå gjentatt mislighold av denne kontrakten, eller sabotasje av 
prosjektarbeidet definert under punkt 10 i denne kontrakt, åpner dette for 
sanksjoner i form av ekskludering av den/de aktuelle gruppedeltakere fra 
prosjektgruppen og videre arbeid med prosjektet. Ekskludering kan kun utføres etter 
at både muntlig og skriftlig advarsel er gitt til den/de aktuelle personene fra samtlige 
av de resterende gruppedeltakere. Den skriftlige advarselen skal være signert av 
samtlige resterende gruppedeltakere for å være gyldig.  

 
 
Prosjektgruppens deltakere sin underskrift: 
 

Vegard Bauer Kjenes 
Dato              Signatur 

16.09.15 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Martin Amdam 
Dato              Signatur 

16.09.15 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Magnus Gjerrud 
Dato           Signatur 

16.09.15 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dato           Signatur 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



    

Task input description 
TASK 3.1.13.Cutting fluid analysis 
 

Version: 
 

Date: 

Input: 
- Access to literature data base 
- Discussions with colleagues 
- Visit to Terotech for field study and discussion 
- Analysis performed at Terotech 

 
 
 
Activity: 
Analyses of cutting fluid. External equipment. What is available and what 
is the state of art. 
 
Output: 

- Description of state of the art regarding cutting fluid analysis 
Analysis at Terotech for: Log of cutting fluid measurements (1), Analysis 
of consequences of machine part corrosion, tool consumption (wear), 
rupture, damage of product, ++ and waste of cutting fluid(2),  

Action:  
NTNU/ 
 
Terotech 
Øystein/ Knut 
Singstad(GKN) 

Action by:  
1st of May 
2014 

 

Objective for outcome (Why) 
- Save time, money and the environment by extend the time of operation for the cutting fluid 

and reduce corrosion 
- Ensure correct cutting features of the cutting fluid 
- Meet future costumer requirements (costumer of the part produced in the machine) 

 

Objective for result (What) 
Install online measurement, monitor/control the quality and replace on quality limits.  

 

Task description 
Background  
In machine tools, the main task for cutting fluid is cooling and 
lubrication in the cutting process. The quality of the cutting fluid is 
very important for the quality of the end product, but also for the 
mechanical condition of the machine tool. The cutting fluid also 
prevent corrosion and give lubrication to moving covers in the 
machining room of the machine tool. 

We split cutting fluid in three different types: 
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Type Main features 
Synthetic  
Semi syntactic  
Mineral  
 

Cutting fluid often consists of oil-water emulsions. The main reason for degradation of the cutting 
fluid is wrong concentration of the oil-water emulsion, or pollution from the cutting process or the 
machine tool. 

 

Today’s practice 
To control the concentration of the cutting fluid it is normal to 
use a Refractometer to do a daily manual measurement. This 
method is safe as long as the cutting fluid is clean and free for 
any pollution. If an oil leak from the machine tool mixes with the 
cutting fluid, it will in many cases give the operator of the 
Refractometer wrong results. The degradation of the cutting 
fluid will then not be discovered before a quality issue arises at 
the final product. In addition will an oil leak also cause a break 

down on the machine, because the leak oil is hidden in the cutting fluid.  

Another practice is to send a sample of the cutting fluid to a laboratory for analysis, but this is a slow 
and expensive method. 

To separate oil from cutting fluid it is normal to use different separation techniques as mechanical 
separators or oil skimmers. This is well known techniques, but with some weaknesses.   
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Negative effects of pollution in the cutting fluid  
Pollution can give some negative effects at the features of cutting fluid. The most common types of 
pollution is: 

- Leak oil from the machine tool 
- Particles / chips form the cutting process 
- Growth of bacteria 

Leak oil can give several negative effects on the cutting fluid quality, because a machine tool have 
different types of oil that can leak in to the cutting fluid. All oil types will decrease the cutting 
features. Other examples of known negative effects related to different oil types: 

- Gear oil. One of the features to this oil is to absorb water. When gear oil is mixed in larger 
quantities of cutting fluid, the gear oil will try to “hide.” This feature make the gear oil 
difficult to separate from cutting fluid. A negative effect of this is dirt on the parts produced 
in the machine tool, which lead to an extra cleaning process. 
 

- Spindle oil. The main task of this oil is to cool and lubricate the spindle bearings. Some types 
of spindle oil have a “hide microscopic cracks in bearing” feature. Mixed with cutting fluid, 
this can prevent defects at expensive parts being discovered early in the production process.  
 

- For costumer how produce parts in expensive materials like Titan, the chips have a high 
value. Too much leak oil in the cutting fluid causes oil in the chips. This causes a lower value 
of chips. 

 

Particles in cutting fluid causes higher wear at components like pumps in the cutting fluid system. 

Growth of bacteria in the cutting fluid causes reduced cutting features. 

Log of cutting fluid consumption and concentrate 
 

To be include in the document 

 Solutions 
Are there available online instrumentation to detect the concentration, oil and particle content in the 
cutting fluid? 

If such instrument can be installed with online monitoring and connected to the Green Monitor 
Database we can establish trends to monitor increases and change in the values. The system could 
report both the need and amount of concentration to operator and to the automatic refilling system. 
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  Oppstart av prosjekt 

Revidert 17.08.2010  1 av 4  

Green Monotoring 
 

Prosjektoppstart, sjekkliste og godkjenning 
Utført av: Martin 
Amdam 

 Dato utført: 
13.09.2015 

 Versjonsnummer: 1  

Referanse Prosjektet kom etter forespørsel hos Terotech AS som er en bedrift som er eid av 
Kongsberg Gruppen og GAN 

Mål for prosjektet Å implementere online overvåkning av skjærevæske og oljekvalitet i en HUB 
slik at vi kan prediktere hva som er galt med en maskin som har i oppgave å frese 
ut flyturbiner. Det er også muligheter for å legge inn styringer og regulering av 
de forskjellige parameterne i skjærevæska. 

Bakgrunn Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskjellige aktører, deriblandt NTNU, 
ICB, Terotech og Innovasjon Norge. Der Terotech skal ta seg av den tekniske 
biten av dette prosjektet, og de har dårlig tid (31.april 2016), derfor ble vi godt 
tatt imot da vi spurte om å få prosjekt hos de. 

Prosjektets omfang Prosjektet kommer til å dekke fagene intrumentering, energitekniske 
komponenter, styring, operatørsystemer og muligens reguleringsteknikk fra 
fordypningsemnene til Automasjon. I tillegg vil nettverkskommunikasjon, 
måleteknikk og tegning og dokumentasjon fra linjeemnene bli dekket, samt 
muligens realfagene matte og fysikk. Både norsk og engelsk vil bli dekket i 
dokumentasjonen. Det vil også være naturlig å anta at vi får bruk for kunnskaper 
tilegnet oss via Prosjektadministrasjon og LØM-fagene. Det vil også bli litt 
mekanisk arbeid. 

Det er foreløpig uvisst hvorvidt elektroteknikk og elektroniske systemer vil bli 
dekket av oppdraget. Heller ikke helt kartlagt hvilke fagområdet fra 
fordypningsfagene til elkraft som vil bli dekket. 

Prosjektet kommer primært til å ta sted på LAB, skolen og teknologiparken. 

Hvilke grensesnitt har prosjektet? Alle som prosjektgruppen må forholde seg til. 
Vi trenger bare å forholde oss til Terotech og GAN. 

Vi må forholde oss til regelverkene til GAN med tanke på adgang til 
teknologiparken og de prossedyrene de har utarbeidet for taushetsplikt samt 
HMS. 

Det vil bli behov for programmering, maskinering, valg av komponenter, 
elektronikk, maskinering, design av HMI, og muligens regulering. 

Må det lages planer for sluttest/leveransetest eller annen testing av produktet? 
 

Vi må lære oss Siemens PLS programmering og serverkommunisering. 
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Det er enda ikke utarbeidet hvilken dokumentasjon som er påkrevd fra 
oppdragsgiver. 

Det er et kritisk behov for kompetanse innen fagemnene vi skal jobbe med, 
finansiering har vi igjennom bedriften. 

Begrensninger Bedriften har fått 10.000.000 fra Innovasjon Norge for å utføre dette prosjektet. 
Hvor stor del av dette vår andel av prosjektet vil utgjøre er ikke utarbeidet enda. 
31.04.2016 er sluttdato for prosjektet. 

 
Selve grensesnittet til onlinesystemet utvikles av ICB, og NTNU har ansvar for å 
analysere data fra prosjektet. Videre vil løsningene som utviklet måtte 
godkjennes av Terotech som står som utvikler, og GAN som skal bruke systemet 
når det er ferdig. 

Åpne saker Vi er ennå litt usikre på om vi dekker nok av lærerplanen vår for dette prosjektet. 
Dette blir klarert i løp av neste uke. 

 

Organisasjon  

Prosjektets 
oppdragsgiver 

Ansvarlig for godkjenning av prosjektet fra Terotech: 

Jarle Gjøsæther, jarle.gjosather@terotech.no 
Kongsberg Terotech AS 
Kirkegårdsveien 45 
Boks 1030, 3601 Kongsberg 
 
Terotech AS dekker prosjektets behov og fjerner eventuelle hindringer i veien for 
prosjektet. De aksepterer i tillegg det ferdige produktet for GAN. 

Prosjektets ledelse <Hvem er prosjektets hovedkontakt hos oppdragsgiver? Hvem er prosjektets 
hovedveileder ved skolen? Tommy Hvidsten. 

Prosjektets hovedkontakt hos oppdragsgiver:  
Jarle Gjøsæther, jarle.gjosather@terotech.no 

Prosjektets hovedveileder ved skolen: 
Ikke avgjort, muligens Tommy Hvidsten. 

Prosjektleder: 
Martin Amdam, martin.amdam@terotech.no, 98224009 

Ressurser og 
ansvar 

Martin Amdam, martin.amdam@terotech.no, 98224009 

Vegard Bauer Kjenes, vegard.kjenes@gmail.com, 46969270 

Magnus Gjerrud, magnusgjerrud@gmail.com, 95477439 

Prosjektroller er ennå ikke utarbeidet. 
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Tidsplan  

Start dato 14.09.2015 

Slutt forprosjekt Ikke fastsatt 

Slutt dato 31.04.2016 

Estimat Timeantall estimat: 600 

Brukte timer totalt: 10 

Sluttprodukt Et komplett live overvåkningssenter av oljekvalitet og skjærevæske, med styring. 

Prosjektets 
gjennomføring 

Ikke utarbeidet enda 

Produkter underveis Ikke utarbeidet enda 

 

Forretningsidé  

Prosjektets 
begrunnelse 

Dette er et prosjekt som skal hjelpe til å skape en bedre produksjon ved GAN, 
deriblant få ned kostnader og opp produksjonstid. Det er et utviklingsprosjekt 
som er gjort mulig via Innovasjon Norge der Terotech får muligheten til å være 
med å utvikle det de mener er morgendagens løsninger og behov for 
automatisering og produksjonsteknikk i Norge. 

Dersom vår del av prosjektet ikke blir gjennomført vil det være mindre 
onlinedata i systemet som utvikles, og færre av de målene som er satt for 
prosjektet vil være oppnåelig. Håpet med prosjektet vil være å få en drastisk 
reduksjon av forbruk av olje og skjærevæske, samt en forbedret 
produksjonskvalitet med mindre nedetid. 
 

Prosjektdeltakerne håper å få godt utbytte i form av læring av prosjektfase, 
planlegging og nye teknologiske muligheter som vil være høyst aktuelle i 
fremtiden. 

Risikoanalyse Ikke foretatt enda. 

Risikohåndtering Tiltak utarbeides etter risikoanalyse.  

Kostnader Det meste blir dekt av Terotech AS og vi bruker av de pengene de fikk fra 
Innovasjon Norge på 10 millioner kroner. 

Forretningsplan Nei. 

 

Skolens vurdering av oppgaven 
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Foreløpig vurdering av oppgavens faglige innhold (karakternivå):  

Vurdert av (veileder):  Dato:  

 

Godkjenning av prosjektets oppstart 
Anmodet dato:  

Prosjektleder (student):  Dato:  

Oppdragsgiver:  Dato:  

Veileder (lærer):  Dato:  

Seksjonsleder (FTO):  Dato:  

 



Vi takker for Deres forespørsel og har nedenfor gleden av å gi Dem vårt
tilbud i henhold til våre leveringsbetingelser.

Tilbudet er gyldig: 11.02.2016

Kongsberg Terotech AS
Martin Amdam
Postboks 1030
3601 KONGSBERG

Hovedkontor: TRANBY Avd.kontor: BERGEN Avd.kontor: SANDEFJORD Bank: DnBNOR ASA
Postboks 62, N-3421 Lierskogen Nordåsdalen 25 Østre Kullerød 5 Swift DNBANOKK
Dølasletta 4, N-3408 Tranby 5235 Rådal 3241 Sandefjord NOK 5130.05.01595
Telefon 32 85 98 50 Telefon 55 92 92 30 Telefon 33 47 18 20 IBAN NO 595130.05.01595
Telefax 32 85 98 51 EUR 7099.04.47207
Foretaksregisteret: NO 923 897 127 MVA IBAN NO 0570990447207

Tilbud
Nummer : 2007587973
Dato : 13.11.2015
Kundenummer : 36003024
Saksbehandler : Lasse Hallstensen
Telefon : 
E-Mail: Lasse.Hallstensen@no.endress.com
Salgsdistrikt : Pål Thorkildsen
Kontaktperson : Anne Brita Mehl

Deres forespørsel : pH
Dato : 13.11.2015



______________________________________________________________________________________________________

Pos Antall Enhet Ordrekode Pris Totalsum
Beskrivelse NOK NOK

______________________________________________________________________________________________________

0010    1 STK CM442-11C6/0    7.000,00      7.000,00 
CM442-AAM1A1F210A
Liquiline M CM442
Transmitter for væskeanalyse
Multiparameter + Multikanal
Kan anvendes for styring,
pH/ORP, konduktivitet, turbiditet
syre(DO), klor, SAC, nitrat, ammoniakk.
Digitala givere; Memosens-Protokoll
Navigator+softkeys, grafisk display
Plug&play for givere+moduler, SD-slot
datalogger, alarmrelè, IP66+IP67.
Enkel å bruke, enkel vedlikeholde:
:: Anvender forkalibrerte givere
:: Moduloppbygd konsept
:: Enkelt å ekspandere når som helst.

AA Godkjennelse: Ex-fritt område
M1 Sensorinngang: 1x digital sensor
A1 Kommunikasjon: 2x utgang 0/4...20mA
F2 Tilleggsfunksjoner: 2x relè for rense; grense
1  Spenningsforsyning: 100...230V AC (50/60Hz)
0  Kabelinnføring: Metrisk
A  Kabelinnføringssett: Innkapslet

Tolltariffnummer: 90278011
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         2 uker

0020    1 STK CYK10-A051      860,00        860,00 
Målekabel CYK10 Memosens
Applikasjon: pH-sensor, Memosens
Temperaturgrense: max 130°C

A  Godkjennelse: Ex-fritt område
05 Kabellengde: 5m
1  Kabelanslutning: Fortrådningsterminal

Tolltariffnummer: 85442000
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         7 dager

0030    1 STK CPS11D-7AA21    1.400,00      1.400,00 
Orbisint CPS11D Memosens
pH kombinasjons elektrode
Memosens funksjonalitet

Dato: 13.11.2015 Tilbud Nr. 2007587973 Side 2



______________________________________________________________________________________________________

Pos Antall Enhet Ordrekode Pris Totalsum
Beskrivelse NOK NOK

______________________________________________________________________________________________________

Membran: PTFE
Signal overføring: Digital
Referanse system: Gele
Applikasjon: Standard prosess
Konduktivitet: min 50uS/cm
Integrert temperatur sensor

7  Versjon: Standard
AA Bruksområde: 1-12pH, -15...80°C, 6 bar
2  Aksellengde: 120mm
1  Godkjennelse: Ex-fritt område

Tolltariffnummer: 90279050
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         7 dager

0040    1 STK CPY20-C01A1      150,00        150,00 
BUFFEROPPLØSNING CPY20
Teknisk bufferoppløsning
Til kalibrering og test av pH-elektroder

C  pH verdi: pH 4,00
01 Antall: 20x18 ml (only buffer 4,00 and 7,00) no
   certificate
A  Sertifikat: Buffer analyse sertifikat
1  Versjon: Basisversjon

Tolltariffnummer: 29181400
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         7 dager

0050    1 STK CPY20-E01A1      150,00        150,00 
BUFFEROPPLØSNING CPY20
Teknisk bufferoppløsning
Til kalibrering og test av pH-elektroder

E  pH verdi: pH 7,00
01 Antall: 20x18 ml (only buffer 4,00 and 7,00) no
   certificate
A  Sertifikat: Buffer analyse sertifikat
1  Versjon: Basisversjon

Tolltariffnummer: 29181400
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         7 dager

Dato: 13.11.2015 Tilbud Nr. 2007587973 Side 3



______________________________________________________________________________________________________

Pos Antall Enhet Ordrekode Pris Totalsum
Beskrivelse NOK NOK

______________________________________________________________________________________________________

Alternativ posisjon til posisjon 0050
0060    1 STK CPA250-A00    2.300,00      2.300,00 

PH-gjennomstrømningsarmatur CPA 250
Gjennomstrømningsarmatur for
pH- eller Redox elektroder
Mulighet for innbygning av 3 elektroder.

A  Applikasjon: 3 elektroder
00 Prosessanslutning; PAL: gjenger G1, PP; 316Ti

Tolltariffnummer: 90279050
Opprinnelsesland: DE

Leveringstid:         7 dager

______________________________________________________________________________________________________

Totalt    NOK     9.560,00 

Dato: 13.11.2015 Tilbud Nr. 2007587973 Side 4



Leveringsbetingelser: EXW, Incoterms 2010 - Ex works  - TRANBY

Betalingsbetingelser: Netto kontant pr. 30 dager
Transportmåte: Post 24 hrs.

Dokumentasjon: Ett sett standard dokumentasjon inkludert i prisen

Prisene i tilbudet er basert på relevant valutakurs  på tilbudsdato

Alle priser er tilbudt ekskl. MVA

For nærmere tekniske spesifikasjoner, se vedlagte produktdatablad.

Skulle de ønske ytterligere informasjoner, står vi gjerne til deres
disposisjon.

Med vennlig hilsen
Endress+Hauser AS

Dato: 13.11.2015 Tilbud Nr. 2007587973 Side 5
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Vegard Bauer Kjenes <vegard.kjenes@gmail.com>

pH. Mettler Toledo AS
Tom.Skarheim@mt.com <Tom.Skarheim@mt.com> 23. november 2015 kl. 14.36
Til: vegard.kjenes@gmail.com

Hei igjen Vegard.

 

Vi vil gjerne hjelpe dere med utstyr for måling av pH.

Det vi kan gjøre er følgende

Dere får pH sensor gratis fra oss.              Verdi kr 5500,- pr stk.     kr 0,-

Transmitter M 300.                                          verdi Kr 12300- 43 %        Kr 7000 pr stk.

Kaber VP6/3m                                                   Verdi kr 1540,- pr stk.     kr 0,-

 

Håper dette kan være med å hjelpe til med prosjektet deres.

 

Mvh

 

Tom Skarheim

Produktspesialist Prosessanalyse

 

Mettler Toledo AS

Ulvenveien 92 B

0581 Oslo

+47 48 99 55 35

tom.skarheim@mt.com

http://www.mt.com

 

 

 

 

 

mailto:tom.skarheim@mt.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.mt.com_&d=CwMFAw&c=IV_clAzoPDE253xZdHuilRgztyh_RiV3wUrLrDQYWSI&r=Svqxp2MQtZNYpCN8pQ--Cjl5vwJ3LZ0YCtuB-Oel8wo&m=o11Eu7t9EvoSVJjeJWV3ydWbEiSjVqhEd770m2GANrU&s=z06BdUy3cQcCU7ByfkubyyWPFMAcIpthMLkkBbETFjw&e=
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Vegard Bauer Kjenes <vegard.kjenes@gmail.com>

VS: Viser til hyggelig telefonsamtale og har gleden av å tilby Yokogawa sin
FLXA21 pH transmitter inkl. sensorkabel og sensor. 
Martin Amdam <Martin.Amdam@terotech.no> 14. januar 2016 kl. 08.41
Til: Øystein Teksle <Oystein.Teksle@terotech.no>, Helge Juliussen <helge.juliussen@terotech.no>
Kopi: "Vegard.kjenes@gmail.com" <Vegard.kjenes@gmail.com>, "Magnusgjerrud@gmail.com"
<Magnusgjerrud@gmail.com>

 

 

Fra: Schinnes, Vegar [mailto:vegar.schinnes@mrcglobal.com] 
Sendt: 13. januar 2016 18:13
Til: Martin Amdam <Martin.Amdam@terotech.no>
Emne: Viser til hyggelig telefonsamtale og har gleden av å tilby Yokogawa sin FLXA21 pH transmitter inkl.
sensorkabel og sensor.

 

Hei Martin,

 

Viser til hyggelig telefonsamtale og har gleden av å tilby Yokogawa sin FLXA21 pH transmitter inkl.
sensorkabel og sensor.

Legger også med datablad på tilbudte modeller.

 

2Wire Analyzer

Type FLXA21DPDAAP1NNPNLANNN

D           Power Supply: Always D

P           Housing: Polycarbonate

D           Display: Antiglare LCD

AA         Type: General purpose

P1         1st Input: pH/ORP

NN         2nd Input: Without input

P           Output: PROFIBUS PA

N           Always: Always N

LA         Language Set: English and 11 languages

N           Country: Global except Japan

NN         Always: Always –NN

Pris kr 20 260,

Lev. tid 34 uker

mailto:vegar.schinnes@mrcglobal.com
mailto:Martin.Amdam@terotech.no
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(Tilsvarende modell men med 420 mA HART (FLXA21DPDAAP1NNANLANNN) koster kr 14 870,)

 

+

 

Industrial pH/ORP cable

Type WU20LT02

LT02     Leadwire length: Triax, 2 meter length

Pris kr 1 020,

Lev. tid ca. 2 uker.

 

+

 

Combined pH sensor

Type SC21AGP24

AGP24   Type: Non flow

Pris kr 2 100,

Lev. tid ca. 2 uker

 

Tror i utgangspunktet SC21AGP24 bør kunne stå greit i din applikasjon, men det kan også være aktuelt å se
litt på

Combined pH sensor

Type SC21ALP26

ALP26   Type: Comb. Non flow, heavy duty,

Pris kr 2 910,

Lev. tid ca. 2 uker

 

Vi håper du finner vårt tilbud av interesse, og ser frem til å høre fra deg.

Jeg sjekker opp litt mer rundt selve sensoren, så hører du fra meg.

 

Best Regards

Vegar Schinnes
Product Responsible Yokogawa

MRC Teamtrade AS
    an MRC Global Company
T +47 32 24 13 65 | M +47 917 69 401    
vegar.schinnes@mrcglobal.com | www.hypteck.no

 

tel:%2B47%2032%2024%2013%2065
tel:%2B47%C2%A0917%2069%20401
mailto:vegar.schinnes@mrcglobal.com
http://www.hypteck.no/


20.1.2016 Gmail  SV: Din henvendelse til FlowTeknikk
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Vegard Bauer Kjenes <vegard.kjenes@gmail.com>

SV: Din henvendelse til FlowTeknikk 
Aleksander Breivik <aleksander@flow.no> 20. januar 2016 kl. 10.09
Til: "vegard.kjenes@gmail.com" <vegard.kjenes@gmail.com>
Kopi: "Edgar B. Johannessen" <edgar@flow.no>

Hei,

 

Den kunne kanskje vært brukt, men PIOX R koster omtrent 140 000,- kr. eks. mva.

Også vil jeg tro linsen ikke vil takle metallpartikler så bra.

 

Med vennlig hilsen / With best regards

Aleksander Breivik

 

Flow-Teknikk as

Address : Postboks 244, N1377 BILLINGSTAD

Street ; Olav Brunborgsv. 27, N1396 Billingstad

Phone.: (+47)  66 77 54 00 Direct:  66 77 54 07  Mob: 934 48 582  Fax:  66 77 54 01

Email : aleksander@flow.no Home : http://www.flow.no/  

 

Flow-Teknikk  har et stort program innen prosessinstrumentering.

Gå gjerne til vår hjemmeside for å se vårt leveringsprogram : http://www.flow.no

 

Fra: Edgar B. Johannessen 
Sendt: 20. januar 2016 09:52
Til: Aleksander Breivik
Emne: VS: Din henvendelse til Flow-Teknikk

 

Kan du svare på dette.

 

Fra: Vegard Bauer Kjenes [mailto:vegard.kjenes@gmail.com] 
Sendt: 20. januar 2016 09:33
Til: Edgar B. Johannessen
Emne: Re: Din henvendelse til Flow-Teknikk

tel:%28%2B47%29%20%C2%A066%2077%2054%2000
mailto:aleksander@flow.no
http://www.flow.no/
http://www.flow.no/cf
mailto:vegard.kjenes@gmail.com


20.1.2016 Gmail  Svar på henvendelse om PRM100 alfa
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Vegard Bauer Kjenes <vegard.kjenes@gmail.com>

Svar på henvendelse om PRM100 alfa 
Hilde Bremseth Overland <hilde@labolytic.no> 6. januar 2016 kl. 11.11
Til: Vegard Bauer Kjenes <vegard.kjenes@gmail.com>

Hei,

 

Godt nyttår!

 

Jeg beklager så mye for sent svar. Jeg fikk omsider svar på prisen, men jeg glemte i julestria å formidle den
videre til deg. Beklager for det.

 

2015 prisen jeg fikk er 72478 kr eks. mva. og fraktkostnader. Jeg må dobbeltsjekke om 2016 prisen er økt,
siden leverandøren har foretatt prisendringer i 2016. Gi meg gjerne en rask tilbakemelding på hvor aktuelt
dette er slik at jeg kan videreformidle at dette evt. haster til leverandør og sjekke leveringstid for deg.

 

Mvh Hilde

 

Fra: Vegard Bauer Kjenes [mailto:vegard.kjenes@gmail.com]  
Sendt: 6. januar 2016 09:32

[Sitert tekst skjult]

[Sitert tekst skjult]

mailto:vegard.kjenes@gmail.com
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OPCom Particle Monitor
Continuous Oil Condition Monitoring

Particle Monitor

Application area

The OPCom Particle Monitor is a compact particle measurement 
device for continuous  monitoring of contamination and wear in 
hydraulic fl uids and lubricants. 

Performance features

 Recognizing changes 

Particle monitors precisely display any change in contamination 
of a system. Thus you can react quickly with an increase in 
particle concentration and countermeasures can be taken. 
Subsequent damages are minimized and costs are reduced.

 High pressure range 

The OPCom Particle Monitor is designed for operating with 
pressures of up to 420 bar. Thus it can directly be mounted to a 
pressure line.

 Intuitive operating

The OPCom Particle Monitor is equipped with an intensely 
illuminated  graphic display and a keypad by which you may set 
up all required adjustments. The menu navigation is made up 
in tuitively and logically.

 Wide communication possibilities

The OPCom Particle Monitor exports data to a serial interface or 
optionally to a CAN-Bus (CANopen + SAE J1939). In parallel, the 
confi gurable  4 - 20 mA interface can be connected. Over a 
digital alarm output you will be warned when limits are exceeded 
or fallen below.  Readings can run time-controlled, manually or 
started and stopped over a digital input. The data can also be 
stored on the integrated memory unit.

Design characteristics

On the fl uid side, the OPCom Particle Monitor is equipped with 
two Minimess connections to connect the sensor generally in the 
off-line circuit to the system. The electrical connection is installed 
 via an 8-pole M12 x 1 circular plug. The integrated data memory 
allows data recording over a longer period. Besides all its 
technical functions, the OPCom Particle Monitor scores by its 
compact and optical design.

Dimensional drawing

Description

OPCom Particle MonitorOPCom Particle MonitorOPCom Particle Monitor
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Measuring principle

The OPCom Particle Monitor is an optical particle monitor which 
works to  a so-called light extinction principle. This means that 
particles are classified within a measuring cell with the help of a 
laser regarding their size and quantity. The device is calibrated to 
ISO 11943. It calculates and displays results according to ISO 
4406:99, SAE AS 4059, NAS 1638 und GOST 17216. More 
details and conversion tables: see manual.

Software

A free PC-software for data recording and evaluation of the 
measured values can be downloaded from our website at  
www.argo-hytos.com within our download area.

Versions

The OPCom Phosphate Ester version has specially been de-
veloped for use in phosphate ester fluids. This version is deliver-
ed without Minimess couplings.
Another variant is the OPCom without display.

Warnings

 › Avoid contact of phosphate ester fluids with the housing of  
 the device!

 › Device can contain remains of the calibration fluid!

Sensor data Size Unit

Max. operating pressure

dynamic
static

420
600

bar
bar

Permissible flow rate 50 ... 400 ml/min

Operating conditions

Temperature
Rel. humidity

-20 ... +85
0 ... 100

°C
% r.H. (non-
condensing)

Display readable up to 60 °C

Compatible fluids mineral oils 
(H, HL, HLP, HLPD, HVLP),
synthetic esters 
(HETG, HEPG, HEES, HEPR), 
polyalkylenglycols (PAG),  
zinc and ash-free oils (ZAF),
polyalphaolefins (PAO)
phosphate ester*1, 

Wetted materials Stainless steel, sapphire, 
chrome, FFKM*1, NBR*2,  
Minimess coupling*2:  
zinc/nickel

Protection class1) IP67

Power supply 9 ... 33 V 

Power input max. 0,3 A

Max. power consumption 2 W

Technical data

Sensor data Size Unit

Output

Power output2)

Accuracy power output2)

Interfaces

Alarm contact

4 ... 20
± 2
RS232/CAN
Open 
Collector

mA
%

-
-

Digital input for start and stop

Power supply 9 ... 33 V

Data memory 3000 data records

Connecting dimensions

Fluid connections

Electrical connection

Tightening torque  
M12-connection

G¼
Minimess*2 
M16x2
M12x1, 
8-pole
0,1

inch
-

-

Nm

Measuring range according to  
ISO 4406:99

Cleanliness level  
(measuring range)
Cleanliness level  
(calibrated range)
Measuring accuracy  
(calibrated range)

0 ... 24

10 ... 22

±1

Ordinal number 
(OZ)
Ordinal number 
(OZ)
Ordinal number 
(OZ)

Weight ~720 g

1) With screwed-on connector
2)  Output IOut is freely configurable 

(see interfaces and communication commands)
3) In relation to the analogue current signal (4 ... 20 mA)

Order code

OPCom Particle Monitor SPCO 300-1000

OPCom Particle Monitor
for phosphate ester

SPCO 300-2000

OPCom Particle Monitor
without display

SPCO 300-1200

*1 only applies to phosphate ester version
*2 only applies to OPCom Particle Monitor & OPCom without display
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Complete data cable set,
5 m length

SCSO 100-5030

Data cable with open ends,
5 m length

SCSO 100-5020

Contact box for connection of 
a data cable

SCSO 100-5010

USB adapter - RS232 serial PPCO 100-5420

Power supply SCSO 100-5080

Ethernet - RS232 gateway SCSO 100-5100

Display and storage device
LubMon Visu

SCSO 900-1000

Minimess connection with volume flow 
limiting*2

Pressure range 1:    2 …   50 bar
Pressure range 2:  50 … 400 bar

SPCO 300-5105
SPCO 300-5140

Minimess connection with control loop*2   SPCO 300-5100

*1 only applies to phosphate ester version
*2 only applies to OPCom Particle Monitor & OPCom without display

Accessories



 

PRM-100 alfa (Refraktometer Labolytic) Refraktometer kr 72,478.00
PIOX R (Refraktometer Flexim) Refraktometer kr 140,000.00
pH - Mettler Toledo PH kr 7,000.00
FLXa21 (pH Yokogawa) PH kr 25,810.00
E+H quote 2007587973 PH 9560,00

Bakterie

Komponent navn Endress+hauser Pris Leveringstid
Liquine M CM442 7000 2 uker
Målekabel CYK10 Memosens 860 1 uke
Orbisint CPS11D Memosens 1400 1 uke
Bufferoppløsning CPY20 ph-verdi 4 150 1 uke
Bufferoppløsning CPY20 ph-verdi 7 150 1 uke
Sum 9560

Alternativt til A9
PH-gjennomstrømningsarmatur CPA 250 2300 1 uke
Sum 11710

Komponentnavn Yokogawa Pris Leveringstid
FLXA21-D-P-D-AA-P1-NN-P-N-LA-N-NN 20260 3-4 uker
Industrial pH/ORP cable WU20-LT02 1020 2 uker
combined pH sensor SC21-AGP24 4530 2 uker
Sum 25810

Komponentnavn Mettler Toledo Pris Leveringstid
pH sensor 0
Transmitter M300 7000
Kabler vP6/3m 0
Sum 7000

Komponentnavn Flow-teknikk Pris Leveringstid
PIOX R Refraktometer 140000
Sum 140000

Komponentnavn Labolytic Pris Leveringstid
PRM-100 alfa Refraktometer 72478
Sum 72478



 

Pris Listevalg
FLXa21 (pH Yokogawa) + utstyr PH 25 810,00
PRM-100 alfa (Refraktometer Labolytic) Refraktometer 72 478,00

98288,00
Bytte elektrode I året 27180,00 6
Gjennomsnittlige timer ganger pris til kalibrering I uka 600,00 1

156 668,00kr   
184 448,00kr   1

Lister
Timepris arbeider 600
Gjennomsnittlige timer til måling per dag 1
Kostpris per dag 600
Dager i året 365
Gjennomsnittlig sum per år  kr                         219 000,00 1

Innsparinger 34 552,00kr      

Sum første året

Sum utstyr

Sum per år inkludert første året
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Sak Temaer Diskusjon 

Forventinger 
til KTT: 

1. Hvilken oppfølging vi 
skal ha fra KTT. 

2. Kontaktperson 
3. Finansiering 
4. Opplæring 
5. Bruk av lokaler 
6. Tilgang til 

informasjon/data 
7. Faste/avtalte møter 

1. Jo mer selvgående vi er jo bedre er det, 
men dersom vi står fast med noe er det 
bare å ta kontakt med de vi trenger. 

2. Våre kontaktpersoner blir for det meste 
Øystein Teksle eller Knut Slingstad. 
Jarle kunne være behjelpelig med det 
administrative. 

3. En pris på mellom 10.000 og 50.000 kr 
4. Selvstendig opplæring, dersom det var 

nødvendig med mer skal vi ta det med 
Terotech. 

5. Skolen, olje-bod, elektro-lab 
6. Martin får tilgang til mapper på KTT sine 

servere. 
7. Møter blir satt opp med 3-4 ukers 

mellomrom, eller når en av partene føler 
det er behov for et møte 

Forventinger 
til oppgaven: 

1. Lære mer om 
presisjonsmaskinen 

2. Lære mer om prosessen 
3. Lære om å prosjektere 

et prosjekt 
4. Lære å være i prosjekt 

med flere aktører 
5. Lære om 

programmering 
6. Ideen bak Green 

Monotoring 
7. Dokumentasjon 
8. Gruppe samarbeid 
9. Regulering 

1. Få et innblikk i hvordan en 
presisjonsmaskinen som vi skal være med 
å bygge på fungerer og hva som er viktig 
og tenke på. 

2. Lære om hva som skal til for at maskinen 
produserer en del som er riktig kvalitet. 

3. Fremgangsmetoder, metodikk, 
planlegging og samarbeid 

4. Viktigheten med et godt samarbeid og 
kommunikasjon når det er flere aktører 
som jobber med et prosjekt 

5.   
6. Forstå hva oppdragsgiver egentlig vil ha 

ut av et slikt prosjekt 
7. Hva som er viktig å dokumentere, 

hvordan oppdragsgiver vil ha 
dokumentasjonen, hva skal være på 
engelsk og norsk 

8. Samarbeid, gruppeinndeling, hvilke 
kvaliteter man bør finne i hverandre. 

9. Muligheten for et eget «side-prosjekt» 
dersom det ikke lar seg gjøre å regulere 
skjærevæske on-site 

Komponenter 1. Refraktometer 
2. CIMCOOL 
3. Hvilken PLS er brukt på 

maskinen? 
4. Pris? 
5. Oppkobling 
6. Målinger av uønsket 

materialer i væska 
(pH/ppm)? 

1. Komme med forslag til innkjøp, videre 
konsultasjon med Øystein. 

2. Komme med forslag til innkjøp, videre 
konsultasjon med Øystein. 

3. Siemens 
4. Nevnt tidligere 
5. Nevnt tidligere 
6. Mulig å ta inn flere apparater 
7. Tatt opp senere 
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7. Nivåmålinger 
8. Type skjærevæske 
9. Hvor det skal måles 
10. Trenings-Pls 

8. Finner ut av det etter en tur i kjelleren. 
9. Finner ut av det etter en tur i kjelleren. 
10. Mulig vi kunne bruke den som var nede i 

verkstedet, men få ta dette opp igjen 
med Øystein. 

Programvare: 1. Hvilke programmer 
trenger vi for å koble 
oss opp 

2. Språk 
3. Får vi software til 

hardware 
4. Evt opplæring 

1. Tar dette med Øystein, men Step7 er 
hvertfall ett av de. 

2. Tar opp med Øystein ved anledning 
3. Tar opp med Øystein ved anledning 
4. Nevnt tidligere 

Skriftlig 
avtale: 

1. Noe som mangler på 
avtalen? 

2. Forandringer? 

Dette temaet holder vi en åpen dialog med 
KTT 

Internettside: 1. Hva får vi lov å 
publisere 

2. Finansiert domene og 
serverleie 

1. Terotech må kunne godkjenne alt det vi 
produserer før det går på nett. 
Dette er pga taushetsplikt og at ikke ideer 
kan bli stjelt. 

2. Mulig vi får egen mappe på den siden 
som allerede er på nett, der vi kan legge 
ut det vi har gjort i prosjektet. 
Dersom ikke er det mulighet, vil Terotech 
kunne bistå med finansiering av domene 
og server. 

Annet: 1. Hvordan bestille 
komponenter 

2. Prisrammer 
3. Hva vil KTT at vi har 

fokus på de neste ukene 

1. Bestillinger vil gå i gjennom Øystein eller 
innkjøpsavdelingen. Men at Øystein vil 
konsultere oss ved valg av komponenter. 

2. Nevnt tidligere. 
3. Lage en prosjektplan, sette opp 

milepærler, bestille komponenter, fikse 
resten av sikkerhetsklareringen, opprette 
kontakt med ICB. 
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Referat fra prosjektmøte 

Prosjekt Green monitoring 

Møte nr. 1 Dato/klokkeslett: 21.10.16 

Møteleder: Martin Sted: Kongsberg. 

Referent: Magnus  

Tilstede: Magnus Gjerrud, Martin Amdam, Vegard Kjenes 

Fraværende:  

Saksliste:   1. Valg av møteleder 

   2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

   3. Vurdering av framdriften i prosjektet 

   4. Neste møte 

   5. Eventuelt 

Nr
. 

Oppgaver/ 
sak 

Ansvar/ frist/ oppfølging 

1.
1 

Valg av 
møteleder 
 
 
 
 

Martin 

1.
2 

Godkjennin
g av referat 
fra forrige 
møte 
 
 
 

 Godkjent 

1.
3 

Vurdering 
av 
framdriften 
i prosjektet 
 
 
 

Ansvarsområder: Martin ble prosjektleder, Vegard ble teknisk ansvarlig, 
Magnus ble dokument ansvarlig 
Forprosjektrapport ansvarsområder: 

1 Bakgrunn MG 

2 Prosjektets mål MA 

3 Produktspesifikasjon VK 

4 Produktet VK 

5 Prosjektets omfang MA 

6 Prosjektplan MG 

7 Prosjektorganisasjonen MA 

8 Styringsparametre MG 

9 Forretningsplan MA 

10 Risikoanalyse MG/VK 

11 Anbefalinger og umiddelbare tiltak ? 

 

1.
4 

Neste møte 
 
 

Vegard skaffer komponentliste. 
Martin prøver å få tak i simens step 7 og test pls 
Magnus starter på forprosjektrapporten 
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1.
5 

Eventuelt 
 
 
 
 

Vi begynner å telle timer 

  

Referentens underskrift: 

(Dato/signatur) 
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Referat fra prosjektmøte 

Prosjekt Green monitoring 

Møte nr. 2 Dato/klokkeslett: 04.11.16 

Møteleder: Martin Sted: Terotech. 

Referent: Magnus  

Tilstede: Magnus Gjerrud, Martin Amdam, Vegard Kjenes, Øystein Teksle 

Fraværende:  

Saksliste:   1. Valg av møteleder 

   2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

   3. Vurdering av framdriften i prosjektet 

   4. Neste møte 

   5. Eventuelt 

Nr. Oppgaver/ 
sak 

Ansvar/ frist/ oppfølging 

2.1 Valg av 
møteleder 

Martin Amdam 

2.2 Godkjenning 
av referat fra 
forrige møte 

Første møte med Øystein 

2.3 Vurdering av 
framdriften i 
prosjektet 
 
 
 

Gjennomgang av det tekniske.  
Finne ut av hva slags buss-system som skal brukes. 
Skaffe oversikt over hva slags sensorer som kan brukes og få innkjøp til å bestille. 
Øystein finner ut av simens step 7 lisenser og om de kan skaffe en test plc.  
 

2.4 Neste møte 
 
 
 
 

 

2.5 Eventuelt 
 
 
 
 

 

  

Referentens underskrift: 

(Dato/signatur) 
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Referat fra prosjektmøte 
Prosjekt Green monitoring 

Møte nr. 5 Dato/klokkeslett: 13.01.16 
Møteleder: Øystein Sted: Terotech 
Referent: Magnus  
Tilstede: Vegard Kjenes, Magnus Gjerrud, Martin Amdam, Øystein Teksle, Jarle Gjøsæther, Helge Juliussen 
Fraværende:  

Saksliste:   1. Valg av møteleder 
   2. Vurdering av framdriften i prosjektet 
   3. Neste møte 
   4. Eventuelt 

Nr. Oppgaver/ sak Ansvar/ frist/ oppfølging 
4.1 Valg av møteleder   

Øystein Teksle 

4.2 Vurdering av framdriften i prosjektet    


        Helge sender liste med forskjellige leverandører på refraktometer og pH sensorer til studentene. Se liste under. 
        Studentene sjekker alternative måleprinsipper til refraktometer 
        Studentene sjekker alternative pH måleprinsipper til kombinasjonselektrode (pH) 
        Studentene sjekker opp flere refraktometer(/alternativer til refraktometer) leverandører 
        Studentene har identifisert potensielt montasjested for sensorer 
        Studentene får med seg en Siemens S7-1200 PLS for å teste litt med 
        Studentene kan vurdere å lage et kostnadsdiagram som viser forskjellige måleinstrumenter med kostnad over tid for å vurdere sensorer/måleprinsipper opp mot hverandre. Kan da få vist frem krysningspunkt for når det lønner seg med de forskjellige løsningene. Se bilde under for beskrivelse. 
        Studentene lager litt mer dokumentasjon på løsning (P&ID, kobling, osv.) 
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    Refraktometer: 
-        Misco 
-        Flexim 
-        Anton Paar 
-        Sikkert flere, søk på «inline refractometer» 
Angående Anton Paar hadde de en modell som heter L-Rix som skulle være 10 år vedlikeholdsfri og kommuniserer på Profibus. MEN, denne modellen er for matindustri. Sjekk om de har en alternativ modell som kan brukes til vårt formål    pH: 
-        Emerson 
-        Campbell Scientific 
-        Yokogawa 
Yokogawa har blant annet en modell som heter PH202G som for eksempel har Profibus DP kommunikasjon, sjekk litt på dette   

4.3 Neste møte  
4.4 Eventuelt  

  
Referentens underskrift: 
(Dato/signatur) 
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In the start of the school year 2015/2016 our group leader made contact with the CEO of 
Terotech AS witch was already his employer. This is a company that focuses on maintenance 
at GKN Aerospace and Kongsberg Defence & Aerospace is located on the outskirts of 
Kongsberg. 
General Manager of KTT (Kongsberg Terotech ) would then have a team to help the already 
started project Green Monitoring. Initially the project leader took some time to gather together 
a project team, this groupe finally composed of Martin Amdam (group leader and contact 
person), Vegard Kjenes Buer (program and instrument responsible) and Magnus Gjerrud 
(document and quality responsible)  
 
After the group had its first meeting within the group and written cooperation contract the 
team were invited out to Terotechs premises. Here, the CEO of Terotech presented the project 
and its scope. And after the contract between the group and Terotech was signed the process 
began. In the beginning the group had to collect information to provide an overview of how 
the machine worked to figure out the best possible solution on how the problem should be 
solved. The contact persons that the group had been given from Terotech, helped explain how 
and why the milling machine and its cutting fluid system was constructed as it was, what its 
purpose was and its components effected the machine and surroundings. During these 
meetings and discussions, the group in consultation with Terotech, dicided to go with a pH 
meter, ppm meter and a refractometer to fufill the desired measurments our client wanted. 
From here, we reached out the the suppliers of the instruments, who also explained what we 
wanted to look out for and whether they had any good ideas or solutions for the project. Some 
of the vendors were very helpful, while some had to be reminded about the e-mail in order to 
get an answer. In this part of the project, we also got licenses from Siemens so that 
programming could start so that the intertwining of the components should not be a problem. 
Access to the Technology Park, Terotech and GKNs locations was also created for those who 
did not have this already. 
After the group had received offers from various suppliers, it was constructed a cost analysis 
of the components that had been selected from the demands of component properties. 
This was sent over to the client and GKN, along with the components group believed was best 
suited for installation. The project as principal had a budget of 50,000 NOK, the asking price 
that was given was slightly above this sum, about 210,000 NOK. The next meeting the group 
had with Terotech regarded if it was possible to extend to the new price, or if there were other 
instruments that could be considered as another solution, but when we inquired with other 
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suppliers who had the same components we were looking for, the price became even higher 
and the quality went down. 
Terotech then continue the dialog with GKN if they were willing to consider this price. The 
project was informed that pH monitoring was not necessary because it had not had any 
deviations outside given references, and that they only measured once in months ( see photo). 

 
The group also received the same message regarding Refractometers, a measurement once a 
week that took 5 minutes, and without any major deviations. Then GKN had to discuss among 
themselves whether it was necessary with this system that was intended to project. 
This meant that the project was put on hold until they had reached a final decision.  
After two months, we finally got an answer that they were interested in a refractometer to 
monitor the cutting fluid, but the other instruments were not wanted. 
Unfortunately, as we had already reached the end of February when we received this final 
confirmation, and with long deliverytime, mounting, test run and implementing into the Green 
Monotoring project, the group and Terotech saw that there would not be enough time to 
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complete this part of the project by April 30. Therefore, the project became a pure paper 
project from mid-March. 
And from mid-March by, the group only had the school's deadlines and requirements to 
fulfill. The focus shifted to the documentation, constructing web page and presentations part 
of the project. 
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