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Program
09.30 -10.00 
Indskrivning & morgenmadsbuffet

10.00 - 10.10
Velkomst og præsentation af NBA
Marketingschef Sten Skjoldborg fra     
Diatom A/S præsenterer NBA.

10.10 - 10.50
Arvid Nilsson A/S
Engineering Manager Morten Frydendall 
forklarer sammenhænge mellem klem-
kraft, moment og friktion. Han redegør 
for konsekvenserne ved manglende 
friktionsstyring. Desuden belyser Morten 
hvorledes den totale variation i klemkraft 
er baseret på fordelingen af friktion og 
udnyttelse af værktøj.

10.50 - 11.10
Pause
Pause med mulighed for rundgang mel-
lem virksomhederne i Musikhusets foyer, 
hvor der vil være mulighed for demon-
stration og snak om jeres udfordringer 
og løsninger.

11.10 - 11.50
Molykote v/Diatom A/S
Smøring er ikke bare smøring.
Produktchef Ole Stuckmann vil forklare 
hvorfor det har så stor betydning at 
vælge det korrekte smøremiddel. 
Korrekt smøremiddel sikrer optimal 
til-spænding, vedvarende korrosions-
beskyttelse og mulighed for adskillelse af 
emner.
Andre områder som miljøbeskyttelse, 
ud-vaskning og galvanisk korrosion vil 
også blive behandlet. Endeligt vil der blive 
præsenteret muligheder indenfor bl.a. 
AntiFriktions behandling.
 

11.50 - 12.50
Frokost
Frokostbuffet i Musikhusets foyer, hvor 
man også kan besøge udstillingen, og få 
en snak om konkrete udfordringer.

12.50 - 13.30
Hytorc - KK International ApS
Hytorc/KK International fortæller om 
nyeste teknologi og valg af udstyr samt 
sikkerhed og procedurer indenfor læk-
agefri tilspænding i offshoresektoren

13.30 - 13.40
Kort pause
Kort pause, hvor man lige kan nå at tage 
en forfriskning eller....

13.40 - 14.20
Vector Technology Group AS
Business Devolopment Manager John 
Arnesen fra norske Vector AS fortæller 
om indføring af kompaktflangen i indus-
trien og om hvordan man opnår lækage-
frie forbindelser.

14.20 - 14.50
Paneldebat  
Paneldebat og svar på spørgsmål fra 
virksomhederne i NBA.

14.50 - 15.30
Afslutning med kaffe og kage
Vi byder på kaffe og kage i foyeren, hvor 
der igen er mulighed for rundgang mel-
lem virksomhederne, få fremvist produk-
ter og snak om jeres udfordringer og 
løsninger.
 

NBA Nordic Bolting Alliance afholder for tredie gang seminar om, hvordan 
både produktivitet og sikkerhed kan øges via korrekt tilspænding af bolte. 
Kom og deltag:

Onsdag den 10. april 2013
Musikhuset Esbjerg
Havnegade 18
6700 Esbjerg

Nordic Bolting Alliance er et samarbejde mellem fire virksomheder med hver 
deres ekspertise inden for boltteknologi. Formålet med alliancen er at udvide 
kompetencer og viden i branchen om gældende tilspændingsmetoder og 
applikationers påvirkning ved brug af forskellige smøremidler, bolte og flanger. 

Vores målsætning er at være et teknisk forum, der tilbyder industrien en 
unik totalløsning af teknisk rådgivning samt produkter inden for flanger, mon-
teringsværktøj, befæstelse og smøremidler. Virksomhederne i NBA har  alle 
lang brancheerfaring og er specialister inden for vores respektive områder.

Nordic Bolting Alliance har tre fokusområder: 

•	 Vind- og energiindustrien, herunder kraftvarmeværker
•	 Proces-, petrokemi- og raffinaderiindustrien.
•	 Værksteds- og fremstillingsindustrien.

Der vil på dagen blive lagt vægt på en høj grad af praktisk formidling, og der 
vil under arrangementet være mulighed for rådgivning og support.

Da deltagerantallet desværre er begrænset, anbefales hurtig tilmelding. 
Prisen for dette arrangement inkl. forplejning er 550,00 kr.
Tilmelding kan ske til undertegnede eller kontaktperson hos virksomheder 
under NBA.

 Sten Skjoldborg
 Marketingchef Diatom A/S

 Tel.: 3634 2705
 ss@diatom.dk

Seminar om forøgelse af produktivitet og 
sikkerhed ved korrekt tilspænding af bolte.

Denne gang med fokus på off shore!
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