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Med Nikkelverket inn i fremtiden!

Glencore Nikkelverk
•
•

Etablert I 1910 og overtatt av Falconbridge Ltd i 1929, Xstrata i 2006 og Glencore i 2013
Kontinuerlig oppgradert og utvidet. Idag et av verdens mest effektive Nikkel raffinerier

Årlig kapasitet
•
•
•
•

92 kt nikkel
40 kt kobber
5 kt kobolt
115 kt syre

Energi:
• 616 GWh/ årlig
Arbeidskraft:
• 550 ansatte
• 100 innleide

Glencore
•
•
•
•

Mer enn 90 kontorer.
Over 50 land.
Difrensierte operasjoner
Over 150 gruve og metalurgiske
lokasjoner, offshore olje
operasjoner, gårder og
landbruksområder.
• Ca 190 000 ansatte

Glencore Nikkel

Hva brukes Nikkel til?
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Vår NBS reise 2008-2015
Tidsperiode

Aktiviteter

2008-2013

Sikre vår “plattform”
• Bygge sterkere sikkerhetskultur
• Sterk gruppe av personer til støtte og coaching
• Kunnskapsbygging, forbedringsverktøy og metodikk brukt ut i flere avdelinger

2013

Erkjennelse av behov for endring
• Forankring av NBS satsing hos ledergruppen
• Diskusjon med tillitsvalgte
• Forberedelse for første pilotområde (Nikkel)

2014

Oppstart NBS pilotfase
• Innføring av ny funksjon: “Operational
Excellence”
• Igangsetting av NBS-piloter
• Oppstart ledertreningsmoduler
• Synlig målsetning for Nikkelverket
• Registrering og premiering av forbedringer

2015

Forberedelse for NBS-gjennombrudd
• Innføring av målstruktur/møtestruktur
• Trinnvis utrulling til nye områder
• Oppbygging av NBS skole
• Styrkning av systematisk prosessutvikling
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Illustrasjoner
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Sikre vår plattform
• Systematisk styrkning av vår sikkerhetskultur
de siste årene
• Lean satsing på bedriften fra tidlig 2000-tall
• Sterk tilhøringhet til bedriften blant ansatte
• Høyt kompetansenivå
• Generell endringsvilje
• Stabil ledelse
15.11.2016
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Erkjennelse av behov for endring
For mange skader

Økende konkurranse

Raffineri i
Verdensklasse

God utvikling i
skadestatistikk

15.11.2016

Lave nikkelpriser

Dedikert og
kompetent team
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Forståelse av nåsituasjonen forbedringsmuligheter

Brannslukning

15.11.2016

Involvering

Prioritering
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NBS pilotfase – Felles målsetning
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9200 NOK i
enhetskost
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Personskader

Kundeklager

Tusen tonn
produsert
nikkel
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Introduksjon til NBS
Nikkelverk Business System
Våre 4 prinsipper
Gi alle muligheten til å delta i forbedringsarbeidet
Bruke verktøyene på best mulig måte

IGS

Flytanalyse

5S

ICCM
“LEAN”

15.11.2016
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NBS Kjennetegn
Høy prestasjon innen HMS, kvalitet og produksjon
•
•

Målsetninger og strategier må være kjent og forstått av alle.
Optimal flyt og eierskap til standarder, kunde-/leverandøravtaler og
forbedringsarbeid.

Prosess tenkning
•
•
•

Stabilisere prosesser
Forbedre prosesser
Kontrollere ledende KPI’er

Involvering
•
•

Verdi skapes på “gulvet”
Ledere blir trenere

Alle stoler på og følger systemet
•
•

Disiplin
Ledere går foran som gode eksempler

NBS Huset – vårt «tankekart»

Hva handler NBS om?
NBS på norsk dreier seg om å skape en enhetlig forbedringskultur, som er gjeldene for alle på nikkelverket. I korthet
handler det om å:
Gjøre sin
jobb

Forbedre
jobben

Fortell om
forbedringen

Nikkelverk Business System
Nikkel piloter
Vår erfaring
Vår reise

Oppstart NBS i Nikkelelektrolysen
Hvorfor NBS i vårt område?
Vi produserte 92.000 tonn Nikkel pr år i 2010-2012!
Drifta var ikke stabil – redusert produksjon:
• Problemer med starting produksjonen.
• Mye knast og anodeskifte.
• Mye overtid og høyt sykefravær.
• Ustabil drift og derav høye kostnader.
• Ikke tid til forbedringsarbeid og forebyggende aktiviteter.

15.11.2016
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Praktisk anvendelse av prinsipp 3
- Direkte
- Entydig
- Takt
- Innebygget
test

1. Forstå utfordringen

2. Organiser arbeidet
3. Bruk grunnreglene
4. Synlig ledelse

Fokus på levende standarder

Gammelt standard format

Nytt standard format

KP team
område

Act

Plan

Check

Do

1. Forstå utfordringen

2. Organiser arbeidet
3. Bruk grunnreglene
4. Synlig ledelse

Introduksjon til SOP runder

Act

Plan

Check

Do

Standardisering av sirkulasjonspass

SOP runde Ni katodehøsting

Fokus på gode koblinger (Kule avtaler)

En Kule-avtale er en skriftlig avtale
som spesifiserer
den gjensidige
forventing i leveransen mellom
kunde og leverandør.

OK

Ikke OK

Rett mengde

JA

NEI

Til rett tid

JA

NEI

Rett kvalitet

JA

NEI

Kommunikasjon

JA

NEI

Kunde

Leverandør

2
15.11.2016

20

Kule avtale mellom
Skift og Nikkelelektrolyse
Funksjon:

Avklare forventninger mellom de aktuelle avdelingene

Ref./Dato/Signatur:

Oppfølging

Versjonsnr.: #2
Dato: 08.04.2015
Eier:
Magne Ivar Gjerde/ Andreas H. Dolmen

Skift og Ni avd, kontrollerer
om avtalen er oppfylt.
Dette gjøres i partallsuke og krysses av
med grønt eller rødt på punktene.

HMS:

Avviksbehandling og ansvarsforhold

Magne Egebakken og skiftsjefer er ansvarlig for at avtalen følges opp og sjekkes hver
partallsuke.
Eventuelle avvik blir tema på KP team møtene og avklares der.
Avtalen inngår som en del av håndboksystemet og revideres etter gjeldene
regler for håndboksystemet.

Signaturer:

Leverandør avtale mellom

24 hr drift El-Rens
Uker i 2015:
Mål - elektrolyttrelatert (Material)

Nikkel elektrolysen
2

Avviksbehandling

Elektrolytt levert ihht spec fra kjøreordre mhp Ni- Logges og følges daglig samt i analysemøte.
styrke
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10
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14

16

18

20

22

24

26

28

Ansvar
24t drift El-Rens v/Metallurg

og temperatur
Tiltak ihht avvik fra kjøreordre utført?

Viktige avklaringer
• Kvalitetsaspekter
• HMS-aspekter
• Lagernivåer
• Leveranser
• Kommunikasjon

Rett pH Ni-1

Gult avvik (H/L1) på kjøreordre våtside følges 24t drift El-Rens v/ skift
opp av hvert skift

Rett pH i Ni-4

Gult avvik (H/L1) på kjøreordre våtside følges 24t drift El-Rens v/ skift
opp av hvert skift

Skumming utført ihht prosedyre på 3012-tankene?

Avvik rapporteres til neste skift i loggbok og i 24t drift El-Rens v/ skift
skiftssjeflogg

Mål - utstyrsrelatert (Maskin)

Avviksbehandling

Sirkulasjonskontroll utført ihht prosedyren?

ev. feil rettes direkte til mekanisk og formann 24t drift El-Rens v/skift
Elektrolyse (dagtid) eller rapporteres til
skiftssjef (utenfor vanlig arbeidstid)
utbedres på stedet
Ni-avdeling

Ansvar

I tillegg utfører Ni-elektrolysen sirkulasjonskontroll i
dagsaktuelle høsteområder og følges opp neste dag
Tilstandskontroll på klorlekkasjer i D kronetanker
utbedres på stedet og kontrolleres på neste Ni-avdeling
basert på analyserapport utløp tanker utført?
analyserapport
Sikre at klorgassalarmer er håndtert før arbeidsdagen rapporteres til driftsledelsen Ni-elektrolysen Ni-avdeling
avsluttes - ingen gule lamper

Avtalen er:
• Synlig
• Klare
forventninger
• Direkte
• Målbar

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50
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Slik er det nå…
Fra «hoggepinner» på gulvet til samarbeid.
Skift og dag fokuserer på felles utfordring!

15.11.2016
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Etablering av KP-team (grunnregel 4)
Teamorganisering:
•

Involver de som arbeider med problemet i
området

•

Sett sammen et tverrfaglig team, som
dekker nødvendig kompetanse for å løse
utfordringen. Eierskap

•
•

Hjelp fra støttefunksjoner
Hensiktsmessig ledelse

•

Gi teamet et mandat, og sikre at de har
nødvendige ressurser for å løse oppgaven.

•
•

Sørg for nødvendig støtte rundt teamet.
Synlige team mål og anvende systematisk
forbedringsarbeid

15.11.2016
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1. Forstå utfordringen

2. Organiser arbeidet
3.
3.Bruk
Brukgrunnreglene
grunnreglene

1. Oppgaven
4. Synlig ledelse
2. Kunde/Leverandør
3. Prosessflyt
4. Forbedringer

Problemstilling: Vindskjeve anoder
Eksempel fra KP-team

Act

Plan

Check

Do

Boksanode

Hvorfor jobber vi med dette:
• Illustrasjon som demonstrerer hvordan
bunnen på en boksanode står i
elektrolysetanken i forhold til en rett
morplate i startingproduksjonen Ni-1.

Morplate

• Rett anode gir lik avstand mellom
anode og morplate, og dermed lik
strømtetthet.
• Vindskjev anode har ikke lik avstand
mellom anode og morplate, slik at her
blir strømtettheten forskjellig og
dermed også tykkelsen på nikkel
startingplata.
Hypotesen
er da at vindskjeve anoder påvirker både starting og katodeproduksjonen

negativt med varierende vekst som gir grobunn for ujevne platetykkelse og knast,
spesielt i hjørnene.
Dette blir tydelig bekreftet med tykkelsesmålinger av startingplatene.

1. Forstå utfordringen

2. Organiser arbeidet
3.
3.Bruk
Brukgrunnreglene
grunnreglene

1. Oppgaven
4. Synlig ledelse
2. Kunde/Leverandør
3. Prosessflyt
4. Forbedringer

Problemstilling: Vindskjeve anoder
Eksempel fra KP-team

Act

Plan

Check

Do

EPL Sluttmontasje boksanode
Funksjon:

Tiltrekking av toppmutteren på boksanoder vha. montasjeriggen

Ref/Dato/Signatur:

Oppdrag-Mål/KPI:

Versjonsnr.: 1.0
Dato: 12.06.15

1. Antall ferdigdukede celler
2. Antall skjeve anoder (måles
ikke i dag)
3. KPI3

Signatur:

Verneutstyr utover generelle krav:

HMS:

KP team Anode
Leverandører
:
Elektrolysen
Permascand

Dukavriving

Montasje
anode

Duking

Beleggkontroll

Anode
reparasjon

Duk

Beskrivelse:

Kunde:
Elektrolysen

Vedlegg/detaljer:

Utgangspunkt og forutsetning

1

Utgangspunkt er en ferdigmontert boksanode med toppmutter
strammet max 2kgm og gjengene er smurt med Penetrox fett.
Holdearmen med 10mm åpen nøkkel skal ikke belastes mer enn
beskrevet i prosedyren, og er ikke designet for å bruke makt på.
Denne skal kun være mothold slik at anodebolten ikke roterer mens
toppmutteren strammes til 6kgm.
2

Moment
trekker

Prosedyre for montasjen
1 Anoden settes i montasjeriggen med bolten i siktelinja.

Bilde 1

2 Låsen svinges ned slik at anodehengeren låses fast i riggen.

Montasjerigg monteres og EPL for riktig
sluttmontasje av boksanode etableres.
•

•
•

Kontroll av gjenger og påsmøring av
kontaktfett før toppmutter settes på.
Alle Permascand boksanoder skal plasseres i
montasjerigg for tiltrekking av mutter.
SOP for anode-duking oppdateres med
kontroll av toppmutter.

3 Med høyre hånd settes momentrekker med 24mm ringnøkkel på

4 Med venstre hånd settes holdearm med 10mm åpen nøkkel på

Bilde 3

anodebolten. Denne beveges mot klokka til slakken i nøkkelen og
anodens slakk i riggen er trekket inn. Holdearmen beveges nå ca. 1
cm til mot klokka for å gi godt mothold. Nå griper du med rundt
bøylen og holdearmen samtidig slik at armen nå «låses» og holdes
på nøyaktig samme sted.

Holdearm

4

Bilde 2

mutteren slik at håndtaket på momenttrekkeren står nærme veggen
(ca. kl 2)

3

Sikt på topp og
bunn om disse er
parallelle

5 Momentarmen trekkes nå med høyre arm med klokka til man du

Bilde 3

oppnår 6kgm. Viktig at du holder grepet med venstre hånd slik at
holdearmen står i samme posisjon mens du trekker mutteren.
6 Anoden er nå montert. Sjekk nå at anoden er rett ved å sikte på linja Bilde 4

til anodehengeren i toppen og bunnen på anoden og sammenligne at
disse er parallelle.
7 Er disse rette, er montasjen riktig utført og anoden er klar til duking.

Systematisk jobbing med rotårsaker
fører til forbedringer

Fortell om forbedringene
• NBS Nytt (Hver uke)
• Månedens forbedring
(1-3 i måneden)
• Årets forbedring (NBS
samling Nov/Des)

15.11.2016
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Fra Januar 2016: Full implementering av NBS
•
•
•
•
•
•

Forbedringsstruktur/-kultur
Kost 75
Målstyring
NBS skole, NBS trenere
Lederutvikling
Dokumentstyring,
Kompetanseoppfølging

NOEN TALL HiÅ 2016:
0 skader i Ni-avd 2015
2015: 567 forbedringer
2016: 1025 forbedringer
47,8 MNOK dokumentert
kostreduksjon
16 Kule avtaler
21 forbedringstavler
11 KP-team
24 NBS trenere

15.11.2016

27

Målet vårt ved utgangen 2017

92 0 09292
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Enhetskost

15.11.2016

Personskader

Alvorlige
kundeklager

Tusen tonn
produsert
nikkel
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Takk for oppmerksomheten!

