Välj Tribologen i tre olika utföranden
Du väljer Tribologen i det utförande du själv önskar. På näst sista sidan i broschyren ser du i
detalj vilka moduler som ingår i varje del.

TRIBOLOGEN UNDERHÅLL—Komplett underhållsprogram
 Tribologen Underhåll är ett underhållsprogram för allt förebyggande och avhjälpande

underhåll.
 Innehåller både FU‐ och AU‐modul med historik, maskinkort, maskinregister och inköps‐ och
förrådsmodul.
 Ett underhållsprogram som alla snabbt kommer igång med. Enkelt, lättanvänt och
begripligt. Samtliga moduler nedan ingår i Tribologen Underhåll.

TRIBOLOGEN SMÖRJNING—Arbetsverktyg för smörjunderhåll
 Det stora företaget som redan har ett underhållsprogram i drift använder Tribologen

Smörjning som ett kompletterande verktyg för smörjning. Systemet administreras då fullt
ut av de som utför det praktiska smörjarbetet.
 I programvaran ingår specialfunktioner skapade specifikt för smörunderhållet som
Maskinkort, Lub‐fil/registrering av påfyllda oljevolymer, LubeRight/rfid‐system för
nippelsmörjning, Tribologen Viskoteket mm. Smörjning är viktigt!

TRIBOLOGEN VISKOTEKET—Verktyg för val av rätt olja, fett, mängd & intervall
 Tribologen Viskoteket är ett dimensioneringsverktyg för val av rätt oljeviskositet och fett,

eftersmörningsmängd, intervall och för analys av nuvarande smörjmedelsval. Beräkningar
som tidigare tog timmar att utföra kan du nu utföra i Viskoteket på några minuter.
 Viskoteket sparar mycket tid vid uppbyggandet av smörjkorten och ger dessutom
tidsvinster tack vare "rätt" intervall.

Tribologen
Namnet Tribologen har vi hämtat från grekiskans "tribos", som betyder gnida, nöta. Ordet
”tribologi” används idag internationellt för läran om: smörjning, nötning och friktion.
Blivande maskiningenjörer som studerar på högskolor runt om i världen läser idag ett antal
lektionstimmar om tribologi och slitage. På engelska heter samma ämnesområde ”Tribology”.

PRODUKT‐
BESKRIVNING
Tribologen Underhåll är ett underhållsprogram för hantering av allt förebyggande och
avhjälpande underhåll. Arbetet med Tribologen startades upp på grund av att flera under‐
sökningar visat att ju mer komplext ett underhållsprogram är ju mindre används det av de
personer som utför det praktiska underhållet.
Tribologen är ett arbetsverktyg för underhållsavdelningen som beslutat sig för att lyckas med
ett systematiserat förebyggande underhåll. Ett underhållsprogram som alla snabbt kommer
igång med. Ett underhållsprogram för verkligheten. Enkelt, lättanvänt och begripligt.

Underhållsavdelningens tuffa uppgift
Ett medelstort företag har ofta tusentals FU‐punkter att sköta och i grunden ligger maskin‐
tillverkarnas rekommendationer för service och underhåll. De personer som ansvarar för att
alla FU‐punkter blir utförda på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, på rätt antal ställen, med rätt
utrustning och med rätt typ av produkter och reservdelar har en mycket komplex uppgift
framför sig.
Till detta kommer sedan felanmälningar‐arbetsorder, bevakning av serviceavtal, produktions‐
krav, kvalitetskrav, garantifrågor, produktionscertifieringar, besiktningar, normer och
miljökrav (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, EMAS, GMP, FDA/USDA, NSF, och HACCP m fl).
De som provat att lägga in FU‐åtgärder i konventionella underhållsprogram finner ofta att
dessa inte är anpassade för underhållssidans krav. Många underhållssystem har sin grund i
ekonomiska redovisningssystem och är ofta alltför komplexa för verkstadsgolvet. Ofta saknas
dessutom viktiga funktioner och rapporter som underhållsavdelningen behöver för att kunna
utföra sin uppgift på rätt sätt.
Tribologen är verktyget som hjälper dig att ha full kontroll på vad som har gjorts och vad som
skall göras i framtiden—när, var, hur). Användarvänligheten har satts i främsta rummet.

Datateknik
Tribologen Underhåll är utvecklat i Visual Basic for Applications (VBA) och använder som
standard MS Access eller SQL‐server som databashanterare. Programmet kan köras både i
enanvändarstation och i client‐server‐installation.

FU‐Maskinkort
Maskinkortet är kärnan i Tribologen
Samtliga service‐ och UH‐punkter för en maskin kan ses samlat på ett ”Maskinkort”.
Maskinkorten är grunden för all informationsbehandling och alla olika typer av listor och
rapporter som du tar ut. All smörjhistorik hamnar på maskinkortet vilket gör att du här har all
information om en maskin samlad på ett enda ställe.
Lägg in detaljbilder på dina maskiner

Registrera påfyllda oljevolymer

Aktuella åtgärds‐
punkter lyser rött

Tryckknappar för snabbavbockning av
utförda åtgärder
S=Smörjning, K=Kontroll, B=Byte av
maskindel/filter/olja

Texten lyser rött för de punkter på maskinkortet som skall åtgärdas denna vecka eller som
inte har åtgärdats tidigare. Det är dessa röda punkter du får ut när du tar ut en ”Veckolista”. I
”Ansvarig”‐fältet väljer du vem eller vilken grupp som skall utföra aktuell UH‐åtgärd(tex OP,
FU, SM, EL, MEK). Du kan därigenom ta ut olika veckolistor som är riktade till respektive
grupp. Alternativt tar du ut en gemensam veckolista för samtliga grupper.

Start till maskinkort
Här väljer du snabbt vilket maskinkort som du vill studera och du får samtidigt viktig
snabbinformation om vad som är på gång på varje avdelning just nu.
Du ser vilka maskiner som är
aktiva, dvs är i drift eller står stilla

Du ser aktuellt smörjbehov på
respektive avdelning

Här ser du hur många felanmälningar
som är aktiva på avdelningen

Inbyggt TPU‐/TPM‐tänk
UH‐punkterna kan tydligt delas upp mellan maskinoperatörer och underhållsavdelningen
vilket ofta är aktuellt vid införande av TPU‐/TPM‐underhåll. Gulmarkerade rader (=OP) på det
utskrivna maskinkortet visar tydligt vilka punkter maskinoperatören ansvarar för på maskinen.
Maskinkortet kompletteras med några fotografier som plastas in och hängs upp vid maskinen.
Alla har då full kontroll på vem som gör vad, så att inget hamnar mellan stolarna.

Gul markering på maskinkortet =
operatörens ansvarsområde

Intelligent avbockning av FU‐punkter
Du kan snabbt och enkelt bocka av dina FU‐punkter i veckolistan oavsett om du har utfört
t.ex. 90, 50 eller 10 % av FU‐punkterna, och denna avbockning tar endast några minuter i
anspråk.

Veckolista för utskrift, avbockningsdialog och FU‐historik

Tryckknappar för avbockning

Smörjning
Kontroller
Byten

När veckolistan bockats av samlas all historik på respektive maskinkort under ”Historik FU”

Projektplan för god planering/beredning
Projektplan finns i Tribologen både för antal UH‐punkter, tidsåtgång och hur mycket
produkter som åtgår för det aktuella underhållet för en vald tidsperiod (t.ex. antal remmar,
antal lager, antal filter, mängd olja).
I projektplanen kan du se arbetsvolymen vecka för vecka

Utskrift grundschema/maskinkort
Här kan du snabbt och enkelt skriva ut hela din fabriks maskinkort. Du får då en komplett
pärm utskriven med samtliga maskinkort med flik och sidnumrering. Utskriften innehåller
även en innehållsförteckning och en produktsammanställning över vilka produkter som åtgår
för att utföra underhållet.

AU‐Arbetsorder
Felanmälan och arbetsorderhanteraren

Sök snabbt fram vilka AO
som ligger på ditt ansvar
under knappen ”Mina
arbetsorder”

Felanmälan görs direkt på maskinkortet under knappen ”Felanmälan” Den underhålls‐
ansvarige ser på startsidan om det kommit in några felanmälningar under dagen.

I nästa steg bereds arbetsordern där du bestämmer när arbetet skall utföras, prioritet och
vem som kall utföra arbetet. Arbetsordern skrivs ut, åtgärdas och avrapporteras sedan som
åtgärdad. Den som utfört arbetet rapporterar hur många minuter arbetet tog. Reservdelar
som tagits ut på den aktuella arbetsordern summeras. Du har nu full kontroll både på tiden
och kostnaderna. Alla arbetsorder som åtgärdats samlas därefter direkt på respektive
maskinkort under ”Historik AO”.

Vi använder som standard
underhållsnomenklaturen
SS‐EN 13306 i Tribologen
Underhåll

Inköp‐förråd
Produkter‐Förråd
Under ”Produkter‐Förråd” lägger du in alla artiklar som åtgår i underhållsarbetet,
förbrukningsmaterial och reservdelar

Kopplingen mellan
produkt och
leverantör gör att du
snabbt kan se vilka
alternativa
inköpskällor du har
för en produkt

Här ser du på vilka
maskiner i anlägg‐
ningen som en
specifik produkt
förekommer(t.ex. en
kilrem eller ett lager)

Under ”Förbrukningsplan” ser du hur
mycket produkter som kommer att åtgå
till underhållet för en vald tidsperiod

Vilka reservdelar som används till en maskintyp tar du enkelt fram i ”Reservdelar per maskin”
och du kan därefter snabbt checka om denna reservdel finns i förrådet. Artiklar som är
maskinspecifika markeras med bocken ”Reservdel”.
Du kan registrera ut‐ och intag på ditt förråd och lägga upp lämpliga beställningspunkter.
Sortera enkelt fram vilka artiklar som ligger under beställningspunkten (de som lyser rött) och
som bör beställas hem.

Produkter som lyser rött ligger
under beställningspunkten och visar
vilka som bör beställas hem

Du kan vid varje produkt‐
uttag göra en kommentar
eller minnesanteckning

Produktbyte
Det finns flera bra snabbfunktioner som gör arbetet med Tribologen enkelt. En av dessa
snabbfunktioner är ”Produktbyte”. Med denna kan du i ett helt fabriksavsnitt byta ut en
produkt till en ny. Detta tar ca 5 sekunder i anspråk oavsett om produkten är insatt på en
maskin eller hundratals maskiner.
Du kan enkelt och snabbt beställa varor genom att skriva
ut en inköpsorder knuten till en arbetsorder eller skriva ut
en direkt inköpsorder. Alla inköp registreras och sparas
givetvis automatiskt.

Statistik
Under fliken ”Statistik” finns olika rapportverktyg som du har glädje av i planeringen av
företagets underhållsarbeten.

Du kan se andelen AU jämfört med FU. En vanlig tumregel är att förhållandet mellan dessa bör
vara 20/80. En annan viktig underhållsanalys du kan göra i Tribologen är att se fördelningen
mellan akut och uppskutet avhjälpande underhåll. Du kan vidare se läckagevolymer under
knappen ”Påfyllningar”(oljor och kemikalier).

En tio‐i‐topplista visar vilka maskiner som har flest felanmälningar

Du har under statistik‐fliken också tillgång till ett antal fristående hjälpverktyg som t.ex.
Du Pont kalkyl, LCC‐/LCP‐kalkyl, TAK, RCM m.fl. som vi tror att du kommer att uppskatta.
Underhållsterminologistandarden SS‐EN 13306 finns inlagd under fliken ”Hjälp”. SS‐EN 13306
är en europeisk och svensk standard som bör användas av alla som arbetar med underhåll.
Det är viktigt att alla talar samma språk!

Packat och klart
Att skriva in alla maskiner med aktuella servicepunkter går snabbt i Tribologen tack vare bra
hjälpfunktioner som ”Maskintypsregistret”, ”Inventeringsblankett för fysisk maskin‐
inventering” och Viskoteket. Önskar du ändå hjälp med uppstarten för att komma igång
snabbt med Tribologen Underhåll har vi ett uppstartspaket som vi kallar för ”Packat och
klart”. Vi bygger då tillsammans upp trädstrukturen/hierarkin för er anläggning. Därefter
inventerar vi underhållsbehovet på varje maskin och skriver in alla uppgifter i programvaran.
Därefter är det klart att skriva ut första veckolistan.

Viskoteket
Viskoteket är ett verktyg för val av rätt oljeviskositet och fett, val av rätt eftersmörjnings‐
mängd, val av rätt intervall och analys av nuvarande smörjmedelsval. Beräkningar som tidigare
tog timmar att utföra kan du nu göra i Viskoteket Dimensionering på några minuter.

Smörjningen står ofta för 60‐70%
Smörjningen står ofta för huvuddelen av det totala antalet FU‐punkter i ett underhålls‐
program. Att intervallsätta tusentals smörjpunkter, beräkna rätt fettmängd och dessutom
välja rätt basoljeviskositet lät sig knappast göras på ett korrekt sätt tidigare. Nu kan du snabbt
och enkelt få svar på dina frågor så att veckolistorna du tar ut innehåller den information som
är nödvändig för ett korrekt utförande av smörjunderhållet.

Ofta används gamla rekommendationer
Alltför ofta går man på ”gamla smörjrekommendationer” från maskintillverkarna trots att
både drifttider och hastigheter ändrats rejält sedan maskinerna installerades för 15‐20 år
sedan. Miljön kan dessutom vara helt annorlunda mot vad maskintillverkaren räknat med i sin
grundrekommendation (temperatur, vatten, damm, m m).

Sparar tid och slitage
Med Viskoteket kan du spara mycket tid därför att det blir en bättre precision i intervall‐
bestämningen. Många gånger smörjer man med för täta intervaller för att vara på den säkra
sidan och massor av tid går förlorad år efter år. Vi vågar lova att du vid användandet av
Viskoteket kommer att få många aha‐upplevelser. Tidsbesparingar på 20‐30 % är vanliga.

Verktyg för val av
Komplett
Arbetsverktyg för
olja, fett, mängd &
underhållsprogram smörjunderhållet
intervall

Maskinkort
Maskinöversikt i tre nivåer (Anläggning, Avdelning, Maskiner)
Maskinkort med allt underhåll samlat för en maskin
Bild‐ och dokumenthantering
Historik (AU+FU)
Markering av ansvarig (el, mek, smörj, operatör med flera)
Flytta maskin, kopiera maskin och uppehåll av maskinaktivitet
Maskinmodellsregister för snabbare inskrift
Maskinregister med sökfunktion
Start/Stopp ‐ när stoppas/startas en maskin eller linje
Multidatabas för hantering av flera fabriker i olika databaser
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FU ‐ Förebyggande underhåll
Veckolista med avbockningsmodul + FU‐Historik
Släplista med avbockningsmodul + FU‐Historik
Åtgärdsuppehåll per maskin eller avdelning
Justering av åtgärdstillfällen
Utskrift av maskinkort, innehållsförteckning med sid‐ och fliknr
Förbrukningsplan produkter
Projektplan med översikt framtida arbetsbelastning
Statistik—Utförda oljepåfyllningar
Statistik—Andel släpande FU
Smörjstatus, fettsmörjning med rfid‐brickor (Assalub LubeRight)

AU ‐ Avhjälpande underhåll
Felanmälan med arbetsordermodul + AO‐Historik
Planerade arbeten med arbetsordermodul + AO‐Historik
Mina arbetsorder & samtliga arbetsorder
Felanmälningar per maskin (tio‐i‐topp)
Felanmälningar per maskinpunkt (tio‐i‐topp)
Statistik, Andel AU/FU, Fördelning arbetstyper
Verktyg (Lcc, Du Pont, Tak, UH‐investering, 5S‐invent, UH‐
terminologi SSEN 13306)
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Inköp/förråd
Produkter & reservdelsregister med beställningspunkter
Streckkodshantering av förrådsartiklar
Inköpsorderhantering
Leverantörsregister
Produktbyte för snabb hantering av utbyten
Reservdelar per maskin
Produkter totalt och per avdelning
Produktförekomster ‐ var förekommer en viss produkt?
Förbrukningsplan i framtiden
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Produktinformationsregister (produkt‐, varuinfo‐ & H‐1 blad)
Tekniska data för reservdelar (innerdia, ytterdia, kw, mm.)
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Tillval

Tillval

Tillval

Viskoteket dimensionering
Kul‐ och rullager (oljevisk, felsökn, intervall, centralsm, kombin)
Torkcylinderlager (oljeviskositet, felsökning)
Kamföljare (glid‐, rull‐ och släpande)
Glidlager (oljeviskositet, felsökning)
Kuggväxlar (oljeviskositet, bytesintervall)
Snäckväxlar (oljeviskositet, bytesintervall)
Hydraul (klassning, bytesintervall, verkningsgrad)
Tribolexikon (blandbarheter, viskberäkningar, omvandlingar)

Tak/Oee mätningsmodul ”Titan”

Företaget
Gurami Utveckling AB arbetar inom områdena underhåll, utbildning och programmering.
Genom lång erfarenhet i dagligt industriellt underhåll kan Gurami Utveckling erbjuda
mycket användbara program. Dessa har ett enda mål: Att stödja och effektivisera
underhållsarbetet.
Vi som arbetar med Tribologen har alla en bakgrund inom maskin‐ och underhållssidan. Vi
tror att detta gör stor skillnad på slutresultatet.
Våra programvaror kräver ingen tidigare datorvana och är enligt våra kunders utsago
mycket användarvänliga. Rätt verktyg är halva jobbet!

Våra övriga produkter
 Utbildning inom områdena tribologi, smörjning och underhåll
 Inventering av smörjpunkter och uppbyggnad av underhållssystem
 Programmering av underhållsrelaterade produkter

Vår specialitet är underhåll och vi har utbildat hundratals industrier i förebyggande
underhåll och smörjning genom åren. Exempel på kunder vi arbetat tillsammans med inom
området utbildning är: AstraZeneca AB, LKAB, Scania AB, Dynamate AB, Cloetta AB, Preem
AB, Boliden Mineral AB, Vattenfall AB, Stora Enso AB, Idhammar AB, STF ingenjörs‐
utbildning, Kraft Sverige AB, Dafgård AB m fl.
Vi har i vårt kursutbud underhålls‐ och smörjkurser anpassade för operatörer, smörjare,
tekniker, mekaniker, arbetsledare, inköpare och produktions‐ och underhållschefer.
Uppstarten av ett nytt underhållsprogram är ett positivt projekt som ofta följs upp med en
motivationshöjande utbildning.
På programmeringsavdelningen har vi arbetat med både små och stora företag inom svensk
industri såsom Ericsson, Vattenfall, Folksam, Elf‐Total m.fl. Våra huvudsakliga uppdrag har
varit inom områdena underhåll, smörjning och lagerhantering.

Kontakt
Administration—ekonomi

Försäljning—support

Sara Hedin

Richard Wolffelt

070‐174 97 99

08‐765 54 24
0734‐34 54 24

sara.hedin@gurami.se

richard@gurami.se

Gurami Utveckling AB

Gurami Utveckling AB

Hammarvägen 16

Skogsklockevägen 15

134 60 Ingarö

181 57 Lidingö

www.gurami.se

