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Fakta om Unger Fabrikker

• Etablert : 1922
• Omsetning : 646 MNOK*
• Resultat før skatt : 86 MNOK*
• Volum : >40.000 MT
• Eksportandel : >90%, 75 land
• Eierskap : Olav Thon Gruppen
• Antall årsverk : 115
• Helkontinuerlig drift 365 dager i året



Anvendelsesområder

Surfactants Construction Emulsion 
Polymerization



Kunstig intelligens



Bekymring

Maskinlæring – Kunstig intelligens



Hva er Maskinlæring



Hva er Maskinlæring

• Klassifisering av fire grupper
• Vi trenger to streker for å skille 

mellom de fire gruppene



Nevralt nettverk

• Nevralt med en node
• 𝑦𝑦 = sgn 𝑥𝑥1 ∗ 𝑤𝑤1 + 𝑥𝑥2 ∗ 𝑤𝑤2 + 𝑏𝑏

• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 = �1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑦𝑦 > 0
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Nevralt nettverk

• Nevralt med en flere noder
• Nevralt med flere skjulte lag
• 𝑦𝑦 = sgn 𝑥𝑥i ∗ 𝑤𝑤i + 𝑏𝑏



Nevralt nettverk
• Play me
• Kilde 

• https://playground.tensorflow.org

https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=gauss&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=1,2&seed=0.40543&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


Hva er Maskinlæring – Decision Tree



Hva er Maskinlæring – Decision Tree



Hva er Maskinlæring – Decision Tree - Rules

• Hvordan finne vi Y verdien
• IF X > 0 AND X < 2 THEN

• Y = 2*X

• IF X > 2 AND X < 4 THEN
• Y = -0,2 * X +2



Praktisk bruk av ML

• Hvordan kan vi ved hjelp av maskinlæring 
ha en online analyse av prosessen?



Prosessforklaring
• Ved hjelp av å brenne svovel med tilsatt luft får vi 

SO2 gass.
• Tilsatt luft blir tørket og måler vanninnholdet ved 

hjelp duggpunktsmåler.
• SO2 gassen blir kjølt ned før det siste 

oksygenmolekylet blir tilsatt ved hjelp av 
konverteringstårn.

• SO3 gassen blir igjen kjølt ned og filtrert før den 
blir ledet inn i reaktor.

• SO3 gassen kommer i kontakt med råstoff (alkylat) 
og vi har en sulfonering. 

• Sulfoneringskvaliteten blir gitt av NT-tallet.

NT = Nøytraliserings tall. Jo høyere NT-tallet er jo mørkere farge og lavere «usulf».  Dette er da 
tallet for kvaliteten til varen. Definisjon for NT-tallet er antall mg KOH som skal til for å nøytralisere 
et gram syre.



Nøytraliseringskrets

• Nøytraliserer sulfonsyre ved hjelp av 
alkaliske væsker

• Eksoterm reaksjon
• Fortregningsprinsipp
• Gel-punkter
• Overganger



Klargjøring av data
• Analyser blir utført ved lokalt laboratorium ved Unger
• Ved å hente ut analyseresultatene og tidsstempelet, 

kan prosessverdiene hentes ut med det samme 
tidsstempelet. 

• Et datasett blir dermed dannet
• Datasettet blir dermed brukt for å trene en 

maskinlæringsalgoritme
• Modellen benyttes for å estimere ønsket verdi



Klargjøring av data



Resultat



Kryssvalidering

• Når maskinlæringsalgoritmen blir trent med et datasett vil en 
analyse som regel bli veldig god dersom vi har en god korrelasjon 
mellom dataene

• Det er derfor en god regel å benytte kryssvalidering for å teste data 
med ukjente verdier

• En kryssvalideringsmetode vil trene algoritmen med en gitt mengde 
data og teste mot en annen gitt mengde data



Kryssvalidering

10-Folds kryssvalidering



Online maskinlæring

• I en industriprosess er det naturlig at prosessverdier vil endres over tid
• Prosessutstyr eldes og endrer sin karakteristikk fordi utstyret blir slitt
• Enheter i prosessen blir skiftet ut
• Vedlikehold i prosessen endrer utstyret
• Nye produkter kjøres med andre parametere
• Overtilpasning av datasett



Online maskinlæring



Online maskinlæring
• Starter med et datasett
• Henter inn nye instanser
• Legger til instansene til datasettet
• Fjerner de eldste instansene
• Trener algoritmen
• Lager modell
• Bytter ut modellen  



Online maskinlæring



Online maskinlæring



Productive4.0

• The project receives grants from the European H2020 research
and innovation programme, ECSEL Joint Undertaking, and Natio-
nal Funding Authorities from 19 involved countries under grant
agreement no. GAP-737459 – 999978918.

• The participating countries are Austria, Belgium, Finland, France,
Czech Republic, Denmark, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden
and Turkey.

• Det norske konsortium består av Unger, HIOF, SINTEF, Tellu og 
Prediktor



Productive4.0

• Utvikle en digital tvilling ved 
bruk av Greybox Simulator

• Benytte ML for ukjente verdier
• Installasjon av NIR for online 

analyse verdier
• Tune regulatorer og benytte ML 

for raske stp endringer
• Utvikle sekvenser for oppstart, 

stopp og overganger

Greybox
simulation

Chemical equation

Unkown processvalues
Using machine learning

Process values

Online analyzes (NIR)
From WP2

Simulation of neutralization loop



Sekvenser

• Benytte operatørens kunnskap
• Konvertere operatørens kommandoer til kode
• Implementere koden i styringssystem
• Teste, justere og analysere sekvenser
• Oppstarter, overganger og stopper blir like
• Datafangst blir repeterbare



Visjon

• Hver sekvens har sin oppgave 
slik at disse kan bygges i 
sammen

• ERP system har informasjon 
om hvilket produkt som skal 
produseres

• Tidsstempel fra ERP-systemet 
kan starte korrekt 
sekvensprogram etter tid og 
kriterier fra prosess



Resultat
• Real time analyseverdier
• Raskere overganger 
• Mindre vedlikehold
• Bedre og jevnere kvalitet
• Mindre offspec
• Redusere behandling av offspec
• Mer stabilitet i andre anlegg



Productive 4.0

• The project in 2 minutes
• Kilde: https://productive40.eu/2018/08/24/the-project-in-2-minutes/

https://productive40.eu/2018/08/24/the-project-in-2-minutes/


Tusen takk for meg 
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