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Lagerhållning
och svetsning av ringset
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Lagerhållning och svetsning av ringset
Genom lagerhållning av ringset effektiviserar vi hanteringen av SSdr-pålen®.
Vi löser ett logistikproblem samtidigt som vi levererar en
komplett påle med svetsning utförd i en industriell miljö.

Kvalitet och effektivitet
Avrop ringset
Vid beställning av pålar avropar kund ringset från
borrleverantör. Scandia Steel registrerar ordern och
plockar ut ringset för montering.

Med lagerhållning åt fyra leverantörer ger vi kunden
flexibilitet och säkra leveranser.
Fokus kan helt läggas på grundläggning.

Svetsning i industriell miljö
Tillverkningen utförs i en kontrollerad och effektiv produktion. Svetsning i en industriell miljö eliminerar risker
som kan uppkomma vid exempelvis vind eller regn.

Kontroll enligt EXC 2-4
Svetskontroll utförs enligt kunds krav i utförandeklass
EXC 2-4 av Scandia Steel eller tredjepartsorgan.
Svetsdokumentation, inklusive kontroll, levereras tillsammans med övrig kvalitetsdokumentation.

Leverans till arbetsplats
Pålar levereras kompletta till arbetsplatsen. Prefabricerade pålar är särskilt gynnsamma vid trånga arbetsplatser eller vid tidspressade projekt.
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Kvalitetsarbetet steg för steg
United in performance.
Inspired by innovation.

Borrleverantörens svetsinstruktioner

WPQR

Vi utvärderar svetsinstruktioner och förbereder
vårt kvalitetsarbete.

Provningsresultaten godkänns av
tredjepartsorgan och en WPQR utfärdas i enlighet med ISO 15614-1.
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Alla våra WPQR är lagda i egen
regi med granskning av tredjepartsorgan.
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The casing shoe must be correctly welded to the casing in order to carry out successful casing
drilling. If the casing shoe is not welded accurately to the casing, mis-alignment will result. This
can cause the following problems.
(1) Hole deviation
(2) Damage to the casing
(3) Damage to the shoulder of pilot bit.
*If these problems arise, the recovery of the pilot bit may not be possible
Good

This document and the information it contains is the property of Oy Epiroc Drilling Tools Ab and may not be copied
distributed, or used for any purpose other than that for which it is supplied without the express written consent of
Oy Epiroc Drilling Tools Ab

Bad

Bad

Correct condition.
Good centering between
casing and the casing shoe.

Incorrect condition.
Unequal connection of the
gap between casing and
the casing shoe.

Incorrect condition.
Tilting connection between
casing and the casing shoe.
Bad

Good
There is no gap.

There is gap.

WPS
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Possible to get space

Incorrect condition.
Welded with above condition.
Ring bit may not be rotated.

Svetsdatablad (WPS) upprättas
enligt ISO 15609-1 och hänvisar
till godkänd WPQR och följer dess
giltighetsområde, så att kvalitetssäkring bibehålls.

Robit Plc.

Welding Instructions

Correct condition.
Welded with above condition.
Ring bit is possible to rotate.

For Load Bearing
Casing Shoes
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pWPs

Tillverkningsrutiner

Preliminär svetsdatablad tas fram mot respektive
svetsinstruktion med val av tjockleksområden, diameter,
svetstråd, materialkvalitet och svetsmetod.

Montering och svetsning av ringset
omfattas av Scandia Steels tillverkningsrutiner med stort fokus på
kvalitetssäkring i enlighet med EN
1090-1.

Svetsprov med tredjepartskontroll

Dokumentation

pWPS utvärderas genom förstörande och oförstörande provning av tredjepart. Svetsen och materialet utsätts för bland annat dragprov, slagprov och bockning
för att se att svetsproceduren inte har sämre egenskaper än grundmaterialet. Alla våra WPQR är lagda i
egen regi med granskning av tredjepartsorgan.

Svetsarbetet dokumeteras och redovisas i enlighet med certifieringsregler och eventuella kundkrav.
Vår redovisning grundar sig på Pålkommissionens rekommendationer
för svetsning; Tekniskt PM 2:2018.
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