
 
 
 
 
 
 

Banmekanik- Rullning 
och Problemlösning 

Kursen vänder sig till processingenjörer, utvecklingsingenjörer, produktionstekniker och dylikt som vill förkovra 
sig inom banmekanik- rullning och industriell problemlösning.  
 
Målsättningen med denna kurs är att ge en god grund och bra idéer inom Banmekanik- Rullning och Problemlösning. 
Den kommer att ge dig många verktyg för trouble shooting. Därtill skapa entusiasm genom många aha-upplevelser och hög 
interaktivitet som en följd av den stora erfarenhetsbank våra utbildare öser ur.  Du kommer att ha god kunskap om framtida 
trender och utveckling som sker på området. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare inneha goda praktiska och 
teoretiska kunskaper inom Banmekanik- Rullning och Problemlösning som bland annat innefattar:  

• Kunskap inom banmekanik och rullning samt ett analytiskt och flödesmässigt tänkande vad det gäller 
problemlösning i den egna och kundens störningar i samband med banmekanik och rullning 

• Förstå litteraturen, läsa mellan raderna och sedan kunna använda detta för att förhindra eller lösa verkliga 
problem på dina produkter och maskiner. 

• Kunskap om ett flertal verktyg och tekniker som du själv kan applicera i framtiden för att underlätta när du 
själv står inför ett ett stort problem som kräver en snabb och effektiv lösning 

Kursen går igenom hur man kan minska avfall och öka produktiviteten inom banmekaniken, varför rynkor 
bildas och hur vi kan motverka detta, varför och hur spänningen måste kontrolleras genom maskinen eller varför 
maskinerna ska vara justerade och hur detta görs. Målen med rullning, de olika rullnings alternativen för att sedan 
fortsätta till detaljnivå i rullmaskinen och slutligen rullkvalité . mättekniker och hur man hanterar defekt 
utrustning. David delar även med sig av sina kunskaper som konsult där många uppdrag kan handla om att lista ut 
lösningar bara några timmar efter att material, maskin eller process presenterats. Mycket av detta kan lösas med 
hjälp av en bred kunskapsbank vilket du kan ta del av genom webb-seminarierna. Men ibland står man inför helt 
nya problem som ligger utanför den egna kunskapen, av denna anledning har David utformat ”Critical Thinking 
in Converting” som både kurs och bok vilket behandlar grundpelarna till industriell problemlösning.  
 
Kursen erbjuder ett webb-stöd förutom den lärarledda delen och interaktiva övningar samt en workshop kring 
digitalisering.  
 
Vår utbildare David Roisum:s kunskap är obestridlig inom branschen och han har mångårig erfarenhet i 
ämnet. Ta chansen att utveckla ovärderliga kunskaper och färdigheter som kan vägleda dig genom hela din karriär.  

Kursdatum: 18 - 21 november 2019  
Kursplats: Stockholm,  Information om tider, plats och vägbeskrivning kommer att finnas i kurskallelsen som skickas till 
dig efter din anmälan  
Pris: 23000 kr per deltagare (priset inkluderar kurspärm + gemensam middag. Priset är ex. moms. utan boende)  
OBS - Kursen hålls på engelska, både muntligt och genom kursmaterial  

                                                             Anmälan via e-post till kursanmalan@tpg.se,  

                                                   Sista anmälningsdag 26 oktober
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