KURSER

KSU

ANLÄGGNINGSKÄNNEDOM PWR
Välkommen att anmäla dig och dina medarbetare till
Anläggningskännedom PWR.
Anläggningskännedom PWR är en Blended Learning-utbildning. Blended
learning innebär att man blandar självstudier med lärarledd utbildning. Utbildningen består av:
• onlineutbildning som genomförs som självstudier (utförs på Ringhals/KSUdator på arbetsplatsen eller hemma).
• lärarledd utbildning i lektionsal. Här ingår även studiebesök på reaktor-, tur
binsida och i fullskalesimulatorn.
Utbildningen startar med en introduktionsdag där all den information och
hjälp som behövs för att starta utbildning delges.
Utbildningen riktar sig främst till personal som arbetar inne på bevakat
driftområde samt övrig personal som behöver anläggningskännedom. Kursen
lämpar sig även till övriga kategorier som arbetar i kärnkraftbranschen som
konsulter, SSM-personal, m m.

Syfte
Utbildningen ska öka kunskaperna om hur ett kärnkraftverk är konstruerat
för att uppfylla de säkerhetskrav som finns, samt hur reaktorsystem, drift- och
säkerhetsfunktioner och turbinsystem samverkar.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller tre områden: Reaktorsystem, funktioner och turbinsystem.
Under respektive område ingår flera delar. Innehållet presenteras som
e-kompendier i wiki.
• Reaktorsystem
- Reaktorns huvudsystem
- Kemi och reningssystem
- Reaktorns kylsystem
- Kylkedjan
- Avfallshantering
• Övrigt
- Fissionsprocessen, Kriticitet – Reaktivitet
- Flödesschemaläsning
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• Funktioner
- Säkerhetsfunktionerna
- Stödfunktionerna
- Nedkylningsfunktionerna
- Konsekvenslindrande funktion
• Turbinsystem
- Ångsystem
- Turbin
- Kondensat & matarvatten
- Turbinens komponetkylning

Kursgenomförande

Utbildningen genomförs under en åtta veckors period. Under perioden är fem dagar
lärarledd utbildning i lektionsal. Här ingår även studiebesök på reaktor-, turbinsida
och i fullskalesimulatorn.
Vecka 1-4 Självstudier:
- Anläggningskännedom PWR - Reaktorsystem.
- Anläggningskännedom PWR - Funktioner.
Vecka 5: Kursträff med lärare, frågestund och studiebesök på reaktorsidan, 2 dagar.
Vecka 6–7 Självstudier:
- Anläggningskännedom PWR - Turbinsystem.
Vecka 8: Kursträff med lärare, frågestund och studiebesök på turbinsidan samt i
simulatorn, 2 dagar.
Utbildningsmaterial nås via KSUonline och Blenda på www.ksu.se. Där når deltagaren e-kompendier, videofilmer, bilder, övningsuppgifter m m.

Förkunskaper

E-modulskurserna Kärnkraftintroduktion är förkunskapskrav för den här utbildningen. Kärnkraftintroduktion innehåller fem kursdelar. Samtliga är onlineutbildningar som ligger i Blenda.
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Förkunskapskrav:
• Introduktion Reaktorfysik
• Introduktion Huvudprocessen
• Säkerhet på svenska kärnkraftverk
Dessa två kursdelar rekommenderas, men är inget krav.
• Kärnkraftens historia & framtid – Världen
• Kärnkraftens historia & framtid – Sverige

Examination

Kravet för godkänd på utbildningen är 80 % närvaro vid de tre gemensamma
kursträffarna med lärare. Examinationen innehåller även tre delprov som genomförs online i Blenda. Godkänd nivå är 80 %. Delproven genomförs löpande
under utbildningstiden men samtliga ska vara klara i slutet på vecka 8. Kursintyg
skickas ut efter godkänd kurs.

Anmälan och frågor
Har du frågor? Skicka dem till kurs@ksu.se. Vill du anmäla dig till denna kurs,
läs då mer på vår hemsida www.ksu.se under Utbildningar & Tjänster/Utbildningar. Under denna sida hittar du hela KSU:s utbud av kurser.

