
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1 tolka och definiera underhållssystem för enklare anläggningar
2 redogöra för vad personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet innebär
3 tillämpa grundläggande samband inom tribologin
4 ha förståelse för anläggningseffektivitet och underhållskostnader
5 tillämpa rätt metoder för bästa kostnadseffektivitet
6 redogöra för grundläggande underhållsadministration
7 veta och förstå varför fel och störningar uppstår
8 ha grundläggande kunskaper om avhjälpande och förebyggande underhåll
9 bedöma tillförlitligheten hos produktionsanläggningar.

Kursens innehåll Anläggningseffektivitet och underhållskostnader
- olika underhållsfilosofier
- grundläggande begrepp inom korrosion och tribologi
- metoder för bästa kostnadseffektivitet
- grundläggande begrepp som t ex TMP och TPM
- fel och störningar
- olika typer av produktionsanläggningar
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Administration
- personsäkerhet, anläggningssäkerhet och miljösäkerhet
- underhållsadministration kring NC-maskiner
- underhållskontrakt, serviceavtal
- underhållets betydelse för arbetsmiljö och produktionskvalitet

Undervisning Undervisning ges i form av föreläsningar och lektioner

Förkunskaper Grundläggande behörighet samt gymnasiekurserna Ma D och Fy B (Områdesbehörighet 8)
Undantag ges för Kemi A

Examinationsform Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Inlämningsuppgifter 2,5 hp Betyg: UG

0020   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF


