
Processreglering för Driftpersonal
Grundläggande Kunskap om Reglerkretsar - Steg 2

Regulatorn

Kurslängd 2 dagar Kurskod: D002

Plats Hos kunden.

Lämplig för Kursen riktar sig främst till operatörer och  skiftsförmän  som vill skaffa sig grundläggande
kunskaper om reglerkretsens uppbyggnad, injustering och idrifttagning samt grundläggande
underhåll.

Förkunskaper Inga krav ställs på kunskaper i reglerteknik. Några års erfarenhet som operatör inom
processindustri är önskvärd.

Kursinnehåll - Dag ett ägnas åt att förstå hur regulatorns olika delar fungerar och hur dessa påverkar
varandra. PID-regulatorns möjligheter och begränsningar diskuteras.

- Dag två ägnas åt studier av reglerkretsens prestanda, svängningar och
svängingsorsaker. Noggrannheter diskuteras.

- Ett antal övningar, ligger till grund för kursen som dessutom består av lättförståelig teori.
- P- och PI-reglering av enkapacitiv process med studier hur de olika parametrarna

påverkar reglerresultatet.
- Svängningar och svängningsorsaker.
- PI-reglering av processer på kundens anläggning.
- Studier av givar- och styrdonsinstallationer på kundens anläggning.

Kursbeskrivning Målsättning är att genom en ökad förståelse av instrumenteringen ska operatören bättre
och säkrare styra och övervaka processen. Förståelsen mellan drift- och servicepersonal
ökar, varvid snabbare beslut kan fattas. Detta förkortar driftstörningar samt ökar kvalité och
kvantitet. Genom att operatören kan göra enklare felsökning fås en säkrare drift och
snabbare insats av servicepersonal. Genom att ge operatören en ökad förståelse för
funktionen hos instrumenteringen och samspelet med processen kan drift- och underhålls-
personal tillsammans skapa en säkrare och optimalare drift. Detta ger en mer ekonomisk
och miljövänligare produktion. På så sätt skapas en miljömässigt hållbar industri.
Kursen specialanpassas mot kundens processer, instrumentering och styrsystem

Övningsutrustning RIB håller med två nivåreglerstationer UV 150 med PID-regulatorer i ABB styrsystem.

Antal deltagare Kursen består av 60% teori och 40% praktiska övningar på verkliga processer. För att
kunna ge varje deltagare tillräckligt med kunskap måste vissa saker diskuteras och
ventileras både mellan kursdeltagarna och kursledaren samt mellan kursdeltagarna. Detta
medför att vi maximerar deltagarantalet till 6 indelade i två och tre grupper.

Kurslitteratur Speciellt utarbetad kurspärm.

Intyg Efter godkända individuella praktiska övningar och prov utfärdas ett intyg.

Together we create the Sustainable Process Industry

Deltagarna får i lugn och ro genomföra övningarna.
På grund av det stora laborativa innehållet är deltagarantalet maximerat till 6 personer.
Kursen är 100% lärarledd!



Deltaljerad målsättning

Övningar • P-reglering.
• PI-reglering.
• Svängningar - åtgärder.
• Studiebesök i kontrollrum med studier av PI-reglering.

Ingående moduler DRIFT_04

Copyright! Detta dokument och dess innehåll tillhör RIB och får endast användas
internt på ert företag. Det får inte visas externt eller användas vid
kontakter med andra företag än RIB.

• Ge kännedom om begreppet regulator; - möjligheter
och konfigurering.

• Ge färdighet i enkel felsökning med hjälp av
regulatorn.

• Ge kunskap om P-reglering och avvikelser.

• Ge kunskap om energibalans och effektbalans samt
störningar.

• Ge kunskap om I-funktionens inverkan på
regleringen samt PI-reglering.

• Ge kunskap i analys av svängningar och
svängningsorsaker och åtgärder vid PI-reglering av
enkapacitiv process.

• Ge kunskap om PID-regultorns möjligheter och
begränsningar.

• Ge orientering om D-funktionens inverkan på
regleringen samt PID-regulatorn och PID-reglering.

• Genomgång och tolkning av egna skärmbilder.

• Ge kunskap om det egna styrsystemet.

• Ge kunskap om reglerprestanda och
noggrannheter.
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