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Kursen lär ut metoder för driftsoptimering av processindustriella anläggningar med hjälp av reglerteknik. Syftet
är att överbrygga klyftan mellan teoretisk och praktisk
reglerteknik.
Efter genomförd kurs kan deltagarna bland annat bestämma
lämpliga reglerstrukturer för vanligt förekommande industriella
processer, trimma PID-regulatorer för olika typer av
tillämpningar samt felsöka reglerkretsar som självsvänger eller
på andra sätt har otillfredsställande prestanda.
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Kursen ger exempel inom följande huvudområden som visar hur man
kan åstadkomma produktionsförbättringar med hjälp av
regleroptimering.
•

Reglerstrukturer: Standardstrukturer för processreglering såsom kaskadreglering, framkoppling, kvotreglering,
kvot i kaskad, mid-ranging (valve-position control), parallella
regulatorer, split-range samt väljar-reglering (“conditional
control”).

•

Reglering av standardenheter: Värmeväxlare,
upplösare, reaktorer, indunstare, destillationskolonner.

•

Trimning av PID-regulatorer: Val av förstärkning
och integraltid för olika typer av processer och principer för
när man ska använda D-verkan.

•

Felsökning av reglerkretsar: Hur man identifierar
ventilstiktion eller dålig reglertrimning i normaldriftsdata.

•

“Plant wide control”: Val av “throughput manipulator”,
aktiva begränsningar, back-off, bufferthantering.

Teorigenomgångar varvas med övningar baserade på fallstudier från
verkliga fabriker. Problemen diskuteras sedan gemensamt under ledning av Krister Forsman för bästa möjliga återkoppling.
Föreläsningarna är schemalagda 8.30–16.30 alla tre dagar.
Första dagen inleds med en registrering 8.00–8.30.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till process- och regleringenjörer som vill utveckla sin förståelse för hur reglerteknik
tillämpas för optimering av drift. Kursen fokuserar på praktiska tillämpningar snarare än bakomliggande teori
men förkunskaper i form av viss gymnasiematematik är nödvändiga. Många möjligheter till diskussion och
erfarenhetsutbyte kommer att ges, därför passar kursen ingenjörer såväl som ledning och reglertekniskt
intresserade operatörer. Även studenter och forskare som vill fördjupa sig i praktisk reglerteknik bör delta.

Krister
Forsman

Dr i Reglerteknik
20 års erfarenhet

Krister Forsman har 20 års praktisk erfarenhet av reglerteknik och
industriell IT inom processindustrin, huvudsakligen från kemisk
industri och pappers- och massatillverkning. Han erhöll sin Tekn Dr
examen i reglerteori 1991 vid Linköpings Universitet. Efter tio år på
olika positioner inom ABB-koncernen, drev han ett eget konsultbolag
under några år, innan han 2005 tog anställning på Perstorpkoncernen som Corporate Specialist Process Control.
Krister har arbetat med ca 60 fabriker i 20 länder. Han har skrivit
ett 50-tal artiklar och konferensbidrag inom reglerteknik och
angränsande områden, samt en lärobok i praktisk processreglering,
utkommen 2005 på Studentlitteratur. År 2012 tilldelades han ”Stora
Automationspriset” till Dag Björklöfs ära av Instrumenttekniska
Föreningen. Sedan 2012 är han också adjungerad professor i
processreglering vid Institutionen för Kemiteknik på Norges Tekniska
och Naturvetenskapliga Universitet.

VAD SOM INGÅR I kursavgiften ingår Krister Forsmans bok,
Reglerteknik för processindustrin (Studentlitteratur, 2005), vilken
kommer att ges ut vid kursen tillsammans med en tryckt kopia av
kursmaterialet. Under kursveckan ingår lunch samt lättare förtäring
under för- och eftermiddagspaus. Alla deltagare är bjudna till en
välkomstmiddag som hålls efter första kursdagen.

Sista anmälningsdag:

4 januari
ANMÄLAN görs via vår hemsida,
http://www.solvina.com/reglerteknik-for-processindustrin/
Anmälan kan även göras direkt till kursadministratör Erna Trokic:
education@solvina.com, 031-709 63 61. Deltagarantalet är
begränsat, anmäl dig redan idag för att säkra din plats!

KURSAVGIFTEN är 19 500 kr (exklusive moms).
KURSLOKAL är Lilla Bommen Konferenscenter vid hamnen i
centrala Göteborg: Lilla Bommen Konferenscenter, Lilla Bommen
4A, 411 04 Göteborg, www.lbkc.se

Övrig information och villkor
BEKRÄFTELSE Inom en vecka efter anmälan sänds en
bekräftelse till den mailadress du har angett. Deltagarantalet är
begränsat och skulle kursen vara full ställs du i kö.

BETALNING Kursen faktureras innan kursstart.
AVBOKNINGSVILLKOR Kan du inte delta är du tillåten att
föra över anmälan till en annan person vid samma företag utan
avgift. Anmälan är bindande. Solvina förbehåller sig rätten att ställa
in kursen fram till 2 veckor innan kursstart. Samtliga anmälda
kommer om så informeras och Solvina ska inte hållas ansvarig för
någon åverkan.

LOGI är inte inkluderat i kursavgiften. Solvina hjälper gärna till
med din hotellbokning om så önskas.
FORCE MAJEURE Solvina AB är inte förpliktigad för skador orsakade av svensk
eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighet, krig, strejk, blockering eller
liknande omständigheter, och skall inte tas ansvarig för skador ifall hela eller delar av
kurstiden inte genomförs på grund av sjukdom.

