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Fra og med 2015 er Palsgaards topprioritet at planlægge og igangsætte nye aktiviteter 
for at opnå CO2-neutralitet på alle produktionsanlæg globalt inden 2020.
Vagn Jensen, vedligeholdschef på Palsgaard A/S, fik i slutningen af 2015 til opgave at 
gennemføre EU’s energieffektiviseringsdirektiv med særlig vægt på projekter.
På dette seminar vil Vagn fortælle om projektet med fokus på nedenstående punkter.

• Hvad påvirker energiforbruget
	 -	Stigning	i	energieffektivitet 
	 -	Spild	direkte	reduktion 
	 -	Og	overproduktion 
	 -	Ventetid	og	tomgang 
 - Flytning af materiale, transport 
 - Fejl 
 - Spild/utætheder
•	 Anlægsstop/ventetider
 - Tomgangsforbrug 
	 -	Ventetid 
 - Haveri
• Vedligehold af energiforsyning
 - Dampudstyr 
	 -	Trykluft 
 - Isolering/pakninger 
 - Virker følere, der skal regulere
• Bygningsvedligehold 
	 -	Døre,	vinduer,	porte	slutter	tæt 
	 -	Ventilationsanlæg
• Rengøring/CIP 
 - CIP af veksler og tanke/varmeoverførsel 
 - Pumpebelastning ved belægning i rør 
 - Filtrere
•	 Eksempel	på	udskiftning	af	DC-motor	til	AC-motor 
 - Energibesparelsen 
	 -	Reduktion	af	vedligeholdsomkostninger
• Eksempel på energisikring 
 - Opbygning 
 - Dynamisk opfølgning/vedholdenhed

Tilstandsbaseret vedligehold, smøring i teori og praksis



Holger Hansen, Key Account Manager, ITW Spraytec Nordic fortæller om god vedlige-
holdelse og forbrug af smøremidler, og hvad det gør for bundlinjen.

•	 Hvilke	ting	man	skal	iagttage	for	at	undgå	nedbrud
• Gennemgang af:
 1. Kuglelejer hvad kan forårsage skader
  - Fedtmængde 
  - Montage 
  - Opbygning af fedt 
  - Smøring
 2. Kæder
  - Korrekt smøring
 3. Gear: lige- og skråtskårne gear, snekkegear
  - Valg af olietype 
  - Niveau 
  - Betydning af korrekt montering
 4. Smøremidler
	 	 -	Fremstilling 
	 	 -	Typer:	Mineralsk,	syntetisk	eller	glykol 
  - Hvad sker der hvis det blandes 
	 	 -	Additiver 
  - Testmetode 4 kugle, NLGI 
	 	 -	Oxidation,	fedttyper 
  - NSF-registreret smøremidler 
  - Viskositet
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid
Tirsdag den 15. marts 2016. 
Kl. 09.00 – 15.00.

Sted
DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia

Tilmelding
www.ddv.org

Pris
DDV medlemmer: kr. 995 excl. moms.
Ikke DDV medlemmer: kr. 1.495 excl. moms.

Prisen	gælder	for	første	deltager.	Ved	flere	tilmeldte	fra	samme	firma,	ydes	der	10%	
rabat	for	de	efterfølgende	deltagere.
Konferenceafgiften	 dækker	 foredrag,	 konferencemateriale,	 morgenkaffe,	 frokost	 og	
forfriskninger.

Bekræftelse	og	faktura	udsendes	umiddelbart	efter	tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nr. eller mail.

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afvikling.


