
Operatörsutbildning i Processreglering

1. Operatören ska ha sådan kunskap att han kan särskilja instrumentfel, processfel och driftsfel.

VARFÖR?

Operatören ska kunna kontakta rätt underhållspersonal och/eller själv kunna påverka driften i
rätt riktning eller använda rätt nödförfarande tills underhållspersonal anländer.

2. Operatören ska kunna förstå alla delar i reglerkretsen och vilka fel som kan uppstå och med rätt
terminologi ange felsymptomen eller felorsak.

VARFÖR?

Genom att snabbt sätta in underhållspersonalen i felsymptomen med konkreta termer kan felet
snabbt avhjälpas. Detta minskar stopptider och rejekt vid felaktig drift.

3. Operatören ska ha förståelse för och kunskap om de åtgärder som utförs av instrumentpersona-
len. Han bör också känna till vilka åtgärder som vidtas vid olika driftstörningar.

VARFÖR?

Operatören, som förhoppningsvis kan sin process och kan utläsa symptom, kan snabbt föreslå
tänkta lämpliga åtgärder när underhållspersonalen anländer.

4. Operatören ska känna till sambanden mellan åtgärder från kontrollrummet och deras direkta och
indirekta påverkan på processen och driften.

VARFÖR?

Operatörer som befinner sig i ett från processen avlägset kontrollrum vet oftast inte vad som
händer i produktionen när t ex en ventil i ett enda steg ändras från 20 till 60%. Genom att förstå
hur dessa stora och snabba ändringar påverkar tryck i ledningar och burkar och hur dessa i sin
tur påverkar andra flöden och på så sätt kan “slå ut” en reglering i en annan del av fabriken kan
en förändrad attityd förhindra produktionsstopp och negativ produktpåverkan.

5. Operatören bör känna till enkla samband mellan styrparametrar och reglerkvalité.

VARFÖR?

Genom att förstå dessa samband kan operatören föreslå lämpliga åtgärder för att snabbt få vissa
parametrar anpassade till ändringar i driften. På så sätt nås en optimal drift när det gäller pro-
duktkvalité, produktkvantitet, energi- och råvaruåtgång, miljöpåverkan och minimering av opla-
nerade stopp. Även sådana effekter som förhöjd säkerhet (yttre och inre) och längre livslängd
hos processen kan härledas till dessa kunskaper.
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6. Operatören bör känna till de hjälpmedel och “finesser” som finns i styrsystemet.

VARFÖR?

I ett modernt styrsystem finns många funktioner som är avsedda att förenkla operatörens arbets-
uppgifter och förbättra reglerkvalitén. Dessa bör operatören ha kunskap om för att kunna föreslå
förbättringar till underhållspersonalen.

På sikt....

7. Allt som går att påverka och ändra från kontrollrummet bör kunna göras av operatören.

VARFÖR?

Operatören är den enda person som alltid finns i kontrollrummet.
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