SIKRE LØFT STARTER PÅ PAPIRET

VÅR KOMPETANSE – DIN FORTJENESTE
Ingeniørene i Norsk Kranpartner har lang erfaring med automatisering, spesielt av
kraner og annet materialhåndteringsutstyr. Alt fra eldre slepering- og tradisjonell
kontaktorstyring til moderne frekvensomformerdrift og automatisering står på
listen over leveranser vi har utviklet gjennom årene.
Våre mange fornøyde kunder mener at vi har mye å bidra med, og vi kan være
din sparringspartner fra studie om automatisering er mulig fram til ferdig testet og
igangkjørt anlegg.
Dag Henrik Berg er utdannet ingeniør ved Høgskolen i
Vestfold i fagfeltet elektro-automasjon, i tillegg til fagbrev som
energimontør og fordypning i elkraft ved Telemark
Tekniske fagskole.
Dag Henrik har de siste årene stått for komplett el. konstruksjon,
programmering av PLS- og skjermstyring til mange store
kranprosjekter innenfor spesielt grabbkraner og kraner for
frakt av flytende metall.
Tlf: 32 20 93 74. E-post: berg@kranpartner.no
Ole Bendik Kviler er utdannet ingeniør i elektro-automasjon
ved Høgskolen i Vestfold.
Ole Bendik har arbeidet spesielt mye med automatanlegg til
sementproduksjon og galvaniseringsanlegg, samt PLS- og
skjermstyringssystemer til losseapparater og kraner til frakt
av flytende metall.

Tlf: 32 20 93 77. E-post: kviler@kranpartner.no

ENGINEERING MED FOKUS PÅ SMARTE LØFT
Ingeniørfirmaet Norsk Kranpartner AS er spesialister
innen området kran, løfteteknikk og materialhåndtering
og vi utfører en rekke tjenester for industrien:
• Studier
• Forprosjektering
• Konsulenttjenester
• Levetidsberegning
• DWP spesialkontroll
• Risikovurdering
• Verifikasjon

• Løfteprosedyrer
• Instruksjonsbøker
• Beregninger
• Tegninger
• Automasjon
• Sakkyndig virksomhet

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller se:
norskkranpartner.no
Epost: post@kranpartner.no
Telefon: 32 20 93 70

Automatisering
øker bedriftens
konkurransekraft
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De viktigste argumentene for å automatisere arbeidsfunksjoner i en produksjonsbedrift handler om økonomi,
sikkerhet og arbeidsmiljø. De er verdt å vurdere.
Norsk Kranpartner har lang og bred
erfaring med utvikling av automasjon,
og er spesialisert på automasjon innen
materialhåndtering.
HVA KAN AUTOMATISERES?
Kraner er i aller høyeste grad aktuelle for
automatisering. En rekke funksjoner kan
ha en stor fordel av å bli automatisert; alt
fra lagerfunksjoner, til delvis automatiserte
hente- og levereoperasjoner til helautomatiske produksjonslinjer.
Sikkerhetsfunksjoner, som for eksempel
avansert kollisjonsvern mot andre kraner
og sonebegrensinger, kan og med fordel
automatiseres.
BEDRE ØKONOMI
Industriens økende krav til kostnadseffektivitet og optimering av tidsbruk bidrar til
at automasjon blir stadig mer aktuelt.
En automatisert løsning gjør maskinen
mindre avhengig av operatør da den i
større eller mindre grad styrer seg selv.

Dette frigjør operatør til å gjøre andre
oppgaver som for eksempel å dekke flere
produksjonsledd. I tillegg til at en automatisert løsning reduserer behovet for en
operatør, er den i større grad egnet til å
repetere den eksakt samme bevegelsen
med stor presisjon gang etter gang.
Effektiviteten kan bedres ved at operasjoner kan finjusteres slik at man oppnår
optimale hastigheter og akselerasjoner.
Dødtid reduseres, og enkelte operasjoner
gjøres mer nøyaktig og effektivt enn dersom de utføres med en operatør.
STØRRE SIKKERHET
Arbeid med kran er aldri risikofritt, så
det å automatisere potensielt farlige
operasjoner på et lukket område bidrar til
å redusere risiko for skade. Sikkerhetsbarrierer kan for eksempel oppnås med
endebrytere mot hindringer, kollisjonsvern mot andre kraner, personskannere
og reduserte hastigheter i enkelte deler
av hallen.

ENKLERE BETJENING
Teknologiske løsninger og ulike dataverktøy er i dag godt utbredt i industrien, og
hjelpemidlene for å styre og overvåke
produksjonsprosesser har aldri vært
bedre. Hele produksjoner kan i dag
styres fra en enkel touchskjerm og kan
eksempelvis være tilgjengelig via nettbrett og websider.

HVORDAN KOMME I GANG?
Automatisering består i hovedsak av fire
faser som gjennomføres i tett samarbeid
med kunde:

Grensesnitt med skjerm som gir god
informasjon om varsler og alarmer bidrar
dessuten til at feilsøking og vedlikehold blir
vesentlig enklere.
SUPPORT OG SERVICE
Det har vært en kraftig utvikling av produkter
og løsninger innen fjerntilkobling de siste
årene. Det muliggjør at kraner og anlegg
enkelt og sikkert kan bli gjort tilgjengelige
for support enten via 3G, Wi-Fi eller kablet
internettilkobling.
På samme måte kan ingeniørene i Norsk
Kranpartner logge seg på våre kunders
systemer og utføre support fra vårt kontor
i Drammen. Det er både effektivt og kostnadsbesparende.

Gjennomgående dokumentasjon over flere
plattformer. Her illustrert i PLS-program og
el. skjemaer.

KUNDER OG REFERANSEPROSJEKTER
Ekornes

Lageranlegg for skumplast

Helautomatisk

Zanda Monier

Skinnetruck for produksjon
av takstein (2 anlegg)

Helautomatisk

1. Studie
Definering av hva som ønskes automatisert, og i hvilken grad det er mulig og
økonomisk forsvarlig å gjennomføre.

LaFarge Ryfylke

Skinnetruck for produksjon
av takstein

Helautomatisk

Vik Ørsta

Zinkanlegg

Semi-/helautomatisk

DuoZink

Zinkanlegg

Semi-/helautomatisk

Bergen Galvanisering

Zinkanlegg

Semi-/helautomatisk

2. Forprosjekt
Utarbeide funksjonsbeskrivelse i samråd
med kunde. Her kan man om ønsket
beregne hastigheter og gjennomsnittlige
antall sykluser per time.
Vi kan også bidra med å lage forespørsel
som kan sendes ut til anbud.

Nor Element

Betongelementproduksjon

Semi-/helautomatisk

Glencore Manganese

Løpekatt for frakting av
flytende metall

Sikkerhetsforrigling/
Kategori 3

Glencore Manganese

Ombygging grabbkran

Semiautomatisk

Siemens Trondheim

Traverskraner

Sikkerhetsforrigling
og tandem

Eramet

70 t øsekran

Sikkerhetsforrigling/
Kategori 3

Alcoa Mosjøen

Støperikran

Sikkerhetsforrigling/
Kategori 3/Personløft

Elkem Bremanger

Grabbkran

Semiautomatisk

Elkem Carbon

12 t losseapparat

Semiautomatikk

Angoflex/Duco

2 stk kabelkarusell

Duco Houston

Kabelkarusell

Alarmbehandling

Draka Norsk Kabel

3 stk kabelkarusell

Semiautomatisk/
alarmbehandling

Boliden

16 t losseapparat

Sikkerhetsforrigling/
alarmbehandling

3. Engineering
Konstruksjon av kran eller maskin både
elektrisk og mekanisk. Programmering av
styringssystem og eventuell skjerm.
4. Installering og igangkjøring

