Underhållstekniskt forum 2019
Den 14 mars 2019

Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg

Program
09:30

Registrering och kaffe

10:00

Att kommunicera underhåll
För att underlätta kommunikationen mellan de som är insatta inom ett
visst område används ett gemensamt språk, s.k. terminologi, men hur sker
det i praktiken inom underhållet? Här ges en introduktion till underhållets
eget språk och olika begrepp förklaras på ett lättsamt sätt.

10:45

Kaffe med kaka och mingel

11:15

Betydelsen av att välja rätt smörjmedel
Lyft smörjunderhållet till en högre nivå genom att förstå vikten av vilket
smörjmedel som du bör välja för dina olika applikationer. Genom att välja
rätt smörjmedel och smörja med rätt intervall kan du minska risken för
haveri och därigenom undvika produktionsstopp och intäktsbortfall.

12:00

Lunch

12:45

Effektivare beredning och schemaläggning
Studier visar att planerade arbeten kan utföras på halva tiden jämfört med
oplanerade. Beredning och schemaläggning är en förutsättning för att
skapa en effektiv underhållsverksamhet. Här presenteras hur arbetet kan
underlättas med hjälp av högre grad av visualisering med stort fokus på
underhållsinstruktioner samt hur dessa kan förenklas.

13:30

Ta hjälp av underhållssystemet!
En hög driftsäkerhet förutsätter att det finns ett underhållssytem som kan
hålla ordning på alla de aktiviteter och resurser som behövs för att utföra
ett effektivt underhåll. Det ger underhållsverksamheten ökade möjligheter
att leverera hög driftsäkerhet. Det måste fungera i alla lägen och ställer
höga krav på data som matas in i underhållssystemet.

14:15

Tillståndsbaserat underhåll i paktiken
Borealis har länge arbetat med tillståndsbaserat underhåll och nu kan man
skörda frukterna av arbetet. Här presenteras vilka utmaningar man har
stått inför och vilka resultat som arbetet har givit. Man har bland annat
skapat ett ”Reliability Center” som har till uppgift att över tid öka
funkrionssäkerheten och driftsäkerheten i anläggningarna.

15:00

Kaffe med kaka och mingel
Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Tel.: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svuh.se

15:30

Hur säkra är våra digitala system?
Digitala system har den senaste tiden blivit mål för hackerattacker. Här får
du reda på hur lätt det är för en utomstående person att hacka ett vanligt
styrsystem som idag finns i många industrier. Du får uppleva hur
operatören till slut förlorar all kontroll över systemet. Detta föredrag
ställer allt på sin spets och visar hur sårbara vi är och hur vi kan skydda oss
från attacker.

16:15

Framtidens underhåll i smarta fabriker
Industriell digitalisering möjliggör en effektivare och mer värdeskapande
produktion. Genom att använda uppkopplade sensorer och spårbarhet för
en viss reservdel samt överföra information inom produktionen är det
möjligt att effektivisera underhållet. Insamling och analys av data från olika
delar i produktionsprocessen ger en god förståelse för kopplingen mellan
underhållsinsats och nytta.

17:00

Konferensen avslutas

Deltagaravgifter
I avgiften ingår deltagande på konferensen, fika och lunch samt tillhörande dokumentation.
För medlemmar i Svenskt Underhåll: 2 500 SEK exkl. moms
För övriga deltagare:

4 000 SEK exkl. moms

Anmälan
Du är välkommen med en anmälan före den 8 mars via denna länk eller mail, info@svuh.se.
Ange namn, företag, postadress, telefonnummer, e-post samt faktureringsadress.

Välkommen!

Riksorganisationen Svenskt Underhåll
Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Tel.: 08-664 09 25
info@svuh.se, www.svuh.se

