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The Fourth World Congress on Maintenance was held in Haikou, Hainan, China, on 
November 23-26th, 2008. It was an international conference on plant engineering and 
maintenance hosted by CAPE, FFNMS and ABRAMAN, and organized by 
Secretariat of CAPE, Hainan Branch of CAPE and National Key Lab for 
Remanufacturing. 
 
A negyedik karbantartási világkongresszus Haikou városban, Hainan tartományban, 
Kinában került megrendezésre 2008. November 23 és 26 között. Ez a termelő gyárak 
mérnökei és karbantartó szakemberei számára szervezett nemzetközi konferencia volt 
melynek vendéglátói a CAPE, az FFNMS és az ABRAMAN voltak, a szervezést a 
CAPE Titkársága végezte a Hainan Branch of CAPE-val és a National Key Lab for 
Remanufacturing-gal karöltve. 
 
Aim of the Congress 
 
A Kongresszus Célja 
 
To bring together maintenance engineers, managers, consultants, and professors, 
promote exchange and reinforce the cooperation between countries in the field of 
plant engineering and maintenance.  
 
A mérnökök, vezetők, konzulensek és professzorok összehozása, javaslatok cseréje és 
az együttműködés forszírozása az egyes országok között a mérnöki és a karbantartói 
területen. 
 



Theme 
 
Téma 
 

Plant maintenance and management in E-time – Development in company 
with the energy-saving and discharge-reducing. 
 
Gyárak karbantartása és menedzsmentje E-time – Cégek fejlesztései az 
energia megtakarítás és a veszteség csökkentés terén. 
 

Organizational framework 
 
Szervezés 
 

Hosted by 
Vendéglátók 

China Association of Plant Engineering (CAPE) 
EFNMS 
ABRAMAN 

Organized by 
Szervezők 

Secretariat of CAPE 
Hainan Branch of CAPE 
National Key Laboratory for Remanufacturing (NKLR), China  

Co-organized by 
Társ szervezők 

Hainan University, China 
Beijing Information Science & Technology University, China 

Supported by 
Támogatók 

Natural Science Foundation Committee of China (NSFC) 
Division of Mechanical and Vehicle Engineering / Chinese Academy of 

Engineering (CAE) 
Technika 

Chinese Mechanical Engineering Society (CMES) 
China Construction Machinery Society (CCMS) 
Daqing Oilfield Incorporated Company, China 

Medium supported by 
Média Támogató 

China Plant Engineering 
China Surface Engineering 

 
Theme and parallel session 



Témák és párhuzamos szekciók 
 

--Application of maintenance management methods in E-time;  
--Maintenance strategy, management experience;  
--Basic theory and key technology for remanufacturing; 
--Condition monitoring, fault diagnosis and life prediction; 
--Maintenance and energy-saving and environmental protection; 
--Lubrication and self-repairing technology; 
--Application of high technologies (such as information technology, nano 
technology, biotechnology and so on) in maintenance;  
--The maintenance market and cooperation; 
--Experience in computer system on assets management and maintenance 
management; 
--Correlative topics (education, training, logistics, etc.); 
--Other topics and applications are also welcome. 
 

• Karbantartási menedzsment módszerek alkalmazása E-time, 
• Karbantartási stratégia, menedzsment gyakorlat, 
• Az újragyártás alapelvei és kulcs technológiája, 
• Állapotfelügyelet, hibadiagnosztika élettartambecslés, 
• Karbantartás és energiatakarékosság és környezetvédelem, 
• Kenési- és ön-javító technológiák, 
• Korszerű technológiák (mint pl. az információ technológia, nano technológia, 

biotechnológia stb.) alkalmazása a karbantartásban, 
• A karbantartási piac és együttműködés, 
• Tapasztalatok az eszköz menedzsment és karbantartás menedzsment 

számítógépes rendszereivel, 
• Kapcsolódó témák (oktatás, képzés, logisztika, stb.) 
• Más témákat és alkalmazásokat is szívesen láttak a szervezők. 

 
További információk: www.delta3n.hu  

http://www.delta3n.hu/

