Sugen på
ny kunskap?
Nu erbjuder vi dig som jobbar i industrin ett sätt
att kompetensutvecklas inom vår Yrkeshögskoleutbildning Drifttekniker/Processoperatör.
Du har från och med hösten 2019 möjlighet att
läsa flera av kurserna som ingår i programutbildningen
som enstaka kurser. Kurserna är kostnadsfria!

PROCESSTEKNIK I
45 YH-poäng
Ansök senast 18/11 2019
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UNDERHÅLLSTEKNIK

PROCESSSTYRNING

20 YH-poäng
Ansök senast 24/2 2020

45 YH-poäng
Ansök senast 24/2 2020
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PROCESSTEKNIK II
35 YH-poäng
Ansök senast 8/6 2020

MASSAOCH
PAPPERSTEKNIK
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PRODUKTION
OCH
DISTRIBUTION
AV VÄRME
55 YH-poäng
Ansök senast 19/9 2020
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RÅVAROR
OCH
PROCESSER
I KEMISK
INDUSTRI
55 YH-poäng
Ansök senast 19/9 2020
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55 YH-poäng
Ansök senast 19/9 2020

sid 9

ENERGITEKNIK
30 YH-poäng
Ansök senast 28/9 2020

Kursinformation enstaka kurser
– Drifttekniker/Processoperatör
NU FINNS DET MÖJLIGHET ATT ANSÖKA OM ATT
FÅ LÄSA ENSTAKA KURSER PÅ VÅR YH-UTBILDNING
DRIFTTEKNIKER/PROCESSOPERATÖR.
Utbildningen sker på helfart på distans med en mindre del
obligatorisk schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö
(du väljer själv studieort). Större delen genomförs som självstudier.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats på någon
av studieorterna. Under självstudierna genomförs också studiebesök på olika branschrelaterade företag. Du har även möjlighet
att delta i räknestuga vid flera tillfällen.
Kurserna examineras genom rapporter, inlämningsuppgifter
och skriftlig tentamen. Undervisningen är kostnadsfri. Litteratur tillkommer och bekostas av den
5 YH-poäng
studerande/arbetsgivaren.
= 1 veckas
heltidsstudier
Mer information och ansökan gör du på
Novas hemsida: www.oskarshamn.se/nova
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Processtyrning
Utbildningen sker på distans vecka 11 – 19, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 11.
2 Sista ansökningsdag den 24 februari, 2020.

Processteknik I
Utbildningen sker på distans vecka 49 – 2 och vecka 7 – 10, 2020 med
schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 49, 2019.
2 Sista ansökningsdag den 18 november 2019.
Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskap om pumpar, fläktar och
rörsystem och om strömningstekniska förlopp,
samt kemiska reaktorer. Den ska träna den
studerande i att utföra strömningstekniska
beräkningar i komplexa situationer och förutsäga hur ett strömningstekniskt system kommer
att påverkas av ändringar. Den ska också ge
kunskap om kemiska reaktionsförlopp och vad
som styr utbyte/råvarubehov och energiutbyte
med omgivningen vid reaktioner. Förståelsen
för flöden är en grund för att kunna övervaka
en anläggning och förstå reglerteknikens fysiska
påverkan på flöden.
Kursen ska ge kunskap om:
• faktorer som påverkar strömning, pumpar
och fläktar
• olika reaktionsförlopp och vad som styr
hastighet och utbyte
• kemiska reaktorer
• metoder att reglera flöden.
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2 45 YH-poäng

Kursen ska ge färdighet att:
• göra överslagsberäkningar av flöden och
tryckfall i olika typer av system
• göra överslagsberäkningar av råvarubehov
eller utbyte vid kemiska reaktioner
• göra överslagsberäkningar av energiomsättning vid kemiska reaktioner.
Kursen ska ge kompetens att:
• göra analyser av driftsituationer och förutsäga
hur ändrade förhållanden kommer att påverka
driftsituationen.

Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskap om styr- och reglertekniska system, kvalitet och samarbete med
produktionsplanering, marknadsavdelning och
teknisk kundservice. Den ger färdigheter att
analysera komplexa reglertekniska situationer
och förutsäga hur ändringar kommer att påverka
en reglerkrets.
Kursen ger också kunskapsmässiga underlag för
att analysera ekonomiska förhållanden, utveckla
produktionen mot ökad lönsamhet och samarbeta med andra i projekt för investering eller
kvalitetsutveckling.
I kursen ingår momenten Processdataanalys,
Styr- och reglerteknik samt Produktionsekonomi.
Kursen ska ge kunskap om:
• mätteknik, inklusive principen bakom
multivariata mätmetoder
• reglersystems uppbyggnad och funktion
• hur reglerparametrar optimeras för en
integrerande process

2 45 YH-poäng

• styrtekniska system med gruppstarter och
förreglingar
• produktionsplanering
• samverkan mellan marknadsavdelning, teknisk
kundtjänst och driftorganisationen
• betydelse av produktkvalitet
• simulering
• hur man genomför stegsvarsanalys
• felsökning i styr- och reglerkretsar
• produktionsekonomi
• investeringsplanering och avkastningskrav på
investeringar.
Kursen ska ge färdighet att:
• använda Excel för att göra beräkningar av olika
driftsituationer
• använda diagram för att tolka processdata
• använda statistiska metoder för processdataanalys, inklusive signifikanstester
• bestämma processförstärkning, dötid och
tidskonstant vid givet stegsvar
• läsa P&I-diagram
• identifiera optimala reglerparametrar för en
självreglerande process
• göra överslagsmässig investeringskalkyl med
hjälp av pay-offmetoden.
Kursen ska ge kompetens att:
• följa upp produktionen i en anläggning och
analysera data statistiskt med hjälp av Excel
• bedöma ekonomisk konsekvens av ändrade
produktionsförhållanden
• tolka ett förreglingsschema eller gruppstartsschema.
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Processteknik II
Utbildningen sker på distans vecka 36-42, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 36.

Underhållsteknik

2 Sista ansökningsdag den 8 juni, 2020.

Utbildningen sker på distans vecka 11 – 23, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 11.
2 Sista ansökningsdag den 24 februari, 2020.
Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskap om lager och smörjning,
hur man arbetar med förebyggande underhåll
och operatörsunderhåll samt om underhållsarbetes organisation och samarbetet med
driftsorganisationen. Den ska ge färdighet att
förutsäga hur ändrade driftsbetingelser och
arbetssätt påverkar driftsäkerheten. Den ska ge
kompetens att arbeta i team för ökad driftsäkerhet och ständiga förbättringar.
Kursen ska ge kunskap om:
• underhållssystems uppbyggnad
• lager och smörjning
• olika materials mekaniska egenskaper och
korrosionsegenskaper
• innebörden i begreppen driftsäkerhet,
operatörsunderhåll och kritikalitetsanalys
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2 20 YH-poäng

• innebörden av förebyggande/avhjälpande
respektive akut/planerat underhåll
• vikten av samarbete mellan underhåll och drift
för ökad driftsäkerhet
• olika korrosionstyper och hur de uppkommer
• strategier för felsökning.
Kursen ska ge färdighet att:
• utföra operatörstillsyn
• identifiera olika korrosionsskador och troliga
orsaker.
Kursen ska ge kompetens att:
• i samverkan med andra avdelningar arbeta
för ökad driftsäkerhet
• på ett systematiskt sätt bidra till ständiga
förbättringar genom felsökning och grundorsaksanalys.

Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskap om miljölagstiftning,
miljöpåverkan av olika utsläpp och metoder att
minska utsläpp. Den ska ge kunskap om mikrobiologiskaoch enzymatiska reaktionsförlopp. Den
ska ge den studerande kunskap om utrustning
för och fysikaliska förlopp i separations- och
blandningsprocesser (omrörning, torkning och
indunstning). Den ska ge färdighet i att göra
överslagsberäkningar inom sådana processer,
analysera driftsituationer och kunna förutse
konsekvenser av ändringar.
I kursen ingår momenten Mikrobiologiska
processer, Miljöteknik och Separation- och
blandningsprocesser.
Kursen ska ge kunskap om:
• mikrobiologiska och enzymatiska förlopp
• miljöpåverkan från olika utsläpp
• miljölagstiftning och hur miljöledningssystem
är uppbyggda
• mekanismer och apparatenheter för
separations- och blandningsprocesser
• metoder för att minska utsläpp.

2 35 YH-poäng
Kursen ska ge färdighet att:
• göra enkla överslagsberäkningar av kapacitet
och energibehov för omrörning, torkning och
indunstning
• använda mollierdiagram.
Kursen ska ge kompetens att:
• föreslå processinterna åtgärder för minskning
av utsläpp
• göra analyser av driftsituationer och förutsäga
hur ändrade förhållanden kommer att påverka
driftsituationen.
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Produktion och
distribution av värme
Utbildningen sker på distans vecka 43 – 53, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 43.
2 Sista ansökningsdag den 19 september, 2020.

Massa- och pappersteknik
Utbildningen sker på distans vecka 43 – 53, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 43.
2 Sista ansökningsdag den 19 september, 2020.
Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och
kompetenser för att kunna arbeta i massaoch pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong.
Kursen ska ge kunskap om:
• vedens och fibrers uppbyggnad och
egenskaper
• de delprocesser som ingår i en massaproduktion
• de kemiska förloppen i kokning, blekning och
kemikalieåtervinning.
• den viktigaste utrustningen som används för
massatillverkning
• de delprocesser som ingår i en pappersproduktion
• den viktigaste utrustningen på och runt en
pappers- eller kartongmaskin
• hur massa- och pappersegenskaper påverkas
av råvara och process för massatillverkning
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2 55 YH-poäng

• mäldkemi och dosering av olika mäldkemikalier
• hur pappersegenskaper påverkas av driften av
en pappersmaskin.
Kursen ska ge färdighet att:
• utföra vanliga driftanalyser och värdera
informationen
• göra komplexa överslagsberäkningar av
material- och/eller energibalanser för enhetsoperationer som tvätt, silning och torkning
• tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Management of Change”)
• självständigt ansvara för sitt fortsatta lärande i
yrkesrollen
• kommunicera muntligt på engelska inom
fackområdet
• ta del av utbildningsmaterial, kurser och
facktexter på engelska.
Kursen ska ge kompetens att:
• analysera driftsituationer.

2 55 YH-poäng

Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och
kompetens för att kunna arbeta med
värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning,
i industrins energianläggningar och med
energieffektivisering i värmedistribution i
processindustrier.
I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor,
Värmepumpar och kylmaskiner, Fjärrvärme,
Ellära, Energieffektivisering.

• elektriska storheter och enheter och sambanden
däremellan
• risker och lagstiftning för arbete med el
• arbetssätt för systematisk energieffektivisering
• värdering av olika bränslen utifrån egenskaper,
tillgänglighet och påverkan på rökgassammansättning och processutrustning.
• beräkning av luftbehov, bildade rökgasvolymer
och rökgassammansättning vid förbränning
• reglering i fjärrvärmecentraler.

Kursen ska ge kunskap om:
• energins kvalitet – exergi
• pannors uppbyggnad
• kringsystem som ång- och kondensatsystem,
matarvatten, turbin
• den lagstiftning som reglerar panndrift.
• olika systemlösningar med rökgasåterföring,
luftförvärmning etc
• förbränningens mekanismer
• funktionen och uppbyggnaden av värmepumpar och kylmaskiner
• hur centraler och system för fjärrvärme och
fjärrkyla är uppbyggda

Kursen ska ge färdighet att:
• göra komplexa energibalansberäkningar
• beräkna energiinnehåll för media i ett komplext
system, exempelvis för ånga och kondensat i en
ångkraftanläggning
• beräkna effektfaktor för värmepumpar och
kylmaskiner
• återställa utlösta skydd och säkringar
• på ett säkert sätt koppla in och ur elmotorer och
annan elektrisk utrustning
• tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Management of Change”)
• självständigt ansvara för sitt fortsatta lärande
analysera olika systemlösningar med avseende
på energiekonomi
• kommunicera muntligt på engelska inom
fackområdet
• ta del av utbildningsmaterial, kurser och
facktexter på engelska.
Kursen ska ge kompetens att:
• bedöma olika förbränningstekniska driftsituationer och konsekvenser av ändrade
driftparametrar
• göra enkel felsökning i elinstallationer.
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Råvaror och processer
i kemisk industri
Utbildningen sker på distans vecka 43 – 53, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 43.
2 Sista ansökningsdag den 19 september, 2020.
Kursens syfte och mål
Kursen ska ge de kunskaper om råvaror, processer,
produkter och beräkningar som krävs för att
kunna arbeta som procesoperatör inom kemisk
industri. Kursen ger också färdighet att använda
engelska inom området, samt tränar den
studerande att ta ansvar för sitt fortsatta lärande
i yrkesrollen.
I kursen ingår momenten Organisk kemi,
Petrokemi, Bioråvaror och Kemiska processer.

10

Kursen ska ge kunskap om:
• olika typer av organiska ämnen och deras
egenskaper
• den kemiska uppbyggnaden hos petrokemiska
råvaror
• den kemiska uppbyggnaden hos biobaserade
råvaror.
• olika typer av organiska reaktioner
• olika typer av apparatenheter inom kemisk
industri
• faktorer som begränsar kapaciteten hos olika
apparatenheter

2 55 YH-poäng

• processer och produkter vid ett raffinaderi
• hur olika råvaror påverkar process, utbyte och
produktkvalitet.
Kursen ska ge färdighet att:
• göra komplexa överslagsberäkningar av
kapaciteten hos olika apparatenheter
• tillämpa metoder för riskanalys inför processändringar (”Managment of Change”)
• självständigt ansvara för sitt fortsatta lärande i
yrkesrollen
• kommunicera muntligt på engelska inom
fackområdet
• ta del av utbildningsmaterial, kurser och
facktexter på engelska.
Kursen ska ge kompetens att:
• analysera driftsituationer och komma med
förslag på relevanta åtgärder mot driftstörningar
och kvalitetsproblem.

Energiteknik
Utbildningen sker på distans vecka 42 – 48, 2020 med schemalagd undervisning i Oskarshamn eller Växjö under vecka 42.
Kursen ges i mån av plats.
2 Sista ansökningsdag den 28 september, 2020.
Kursens syfte och mål
Kursen ska ge kunskap om energianläggningar,
bränslen och media för energiöverföring. Den
ska träna den studerande i att utföra energitekniska beräkningar i komplexa situationer.

2 30 YH-poäng

Kursen ska ge kompetens att:
• göra rimlighetsbedömningar av driftoch anläggningsinformation.

Kursen ska ge kunskap om:
• olika typer av energianläggningar och
energisystem
• olika bränslen och hur de karakteriseras
• förlopp som styr värmeöverföring.
Kursen ska ge färdighet att:
• göra energitekniska överslagsberäkningar.
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Följ oss på

Mer information
Information om hur du ansöker och
vilken behörighet du behöver för att bli
antagen hittar du på vår hemsida
www.oskarshamn.se/nova
I mån av plats kommer vi att erbjuda
kurserna under 2021 och 2022.

Har du frågor kan
du kontakta mig:
Linnéa Nyquist
Utbildningshandläggare
Tel: 0491-882 75
Mail: linnea.nyquist@oskarshamn.se

Se hela vårt utbildningsutbud och läs mer på
oskarshamn.se/nova

