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med 3D-teknik
2 år, 400 YH-poäng, Finspång

3D-printing, eller Additiv Tillverkning (AM), 
innebär en revolution för den tillverkande industrin. Det du tänker kan du 
tillverka. Tiden mellan tanke och färdig detalj reduceras radikalt. Former och 
geometrier som idag är komplexa att tillverka kan enkelt printas. Material- 
och energiåtgång reduceras och miljöpåverkan kan minimeras. Design och 
produktion blir del av samma sammanhängande verksamhet. Vill du vara 
med och göra revolution? 

Den här utbildningen ger dig både en grund inom modern produktionsteknik 
men också en spets i 3D-design och 3D-printing. Arbetsmarknaden söker just 
nu med ljus och lykta efter din framtida kompetens. Efterfrågan väntas att få en 
exponentiell ökning.

Arbetssättet under utbildningen är detsamma som du möter i industrin och 
företagen står redo att matcha dig i den praktik (LIA) som också blir steget in till 
ett utvecklande jobb efter examen. Du arbetar i projekt där du genomför 
”Reverse Engineering” med hjälp av scanning, avancerade CAD-verktyg 
och Industriell 3D-printing eller skapar helt ny design med spännande och 
nytänkande geometrier. Under hela utbildningen bygger du kontakter med 
experter på Siemens, Saab, Amexci och andra avancerad föregångsföretag.

We’ve been using AM, additive manufacturing or “3D printing”, at Siemens in 
Finspång since 2009, and today it’s an integral part of our business. It’s fast, 
LWȇV�ȵH[LEOH�DQG�LWȇV�IXWXUH�IULHQGO\�Ȃ�$0�LV�D�NH\�HQDEOHU�IRU�D�FDUERQ�IUHH�HQHUJ\�
landscape being the only production method available today for producing gas 
turbine components for fossil free fuels. I’m convinced that this educational program 
FDQ�KHOS�VHFXUH�WKH�IXWXUH�FRPSHWHQFLHV�QHHGHG�ZLWKLQ�WKLV�ȴHOG�RI�H[SHUWLVH�
Hans Holmström vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB

Finspång är ett centrum för 3D-teknik med Siemens och Curt Nicolin 
Gymnasiet som ledande inom Additiv tillverkning och utbildning på detta 
teknikområde. Haka på framtiden och ansök till denna teknikerutbildning. 

Start: Augusti 2020
Sista ansökningsdag: 15 maj 2020
Ansök via: www.osyh.se

Utöver grundläggande behörighet 
för yrkeshögskolan ska du ha lägst 
betyget 3/G/E i samtliga kurser 
under något av programalternati-
ven som anges.

Teknikprogrammet
Design 1, 100p
Datorteknik 1a, 100p
Industritekniska processer 1, 100p
--- Eller ---
Industritekniska programmet
Datorteknik 1a, 100p
Design 1, 100p
Industritekniska processer 2, 100p
--- Eller ---
7HRUHWLVND�NXUVHU�VRP�ȴQQV�S§�ȵHU�
program
Fysik 1, 150p
Matematik 1, 100 p
eller motsvarande kunskaper. 

Om du saknar betyg och intyg som 
gör dig behörig kan du ansöka via 
fri prövning. Då tar vi hänsyn till 
din reella kompetens.

KONTAKT
Anders Södergren, rektor
760-00 19 04
anders.sodergren@cng.se

Ellinor Nyman, informatör
0760-00 19 02
ellinor.nyman@cng.se

  15 MAJ
Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED



3D-TEKNIK – ETT HELHETSPERSPEKTIV, 20 YH-POÄNG
.XUVHQ�V\IWDU�WLOO�DWW�VWXGHQWHQ�VNDD�VLJ�HQ�¸YHUEOLFN�¸YHU�WHNQLNRPU§-
GHW��'X�NRPPHU�L�NXUVHQ�KD�VNDDW�GLJ�YLVV�NRPSHWHQV�YDG�J¦OOHU�E§GH�
de industriellt använda verktygen, från scanning över 3D- modulering 
inklusive CAD. Det är viktigt att i ett expansivt teknikområde ha en 
uppdaterad förståelse för bredd och utvecklingsriktningar. Kursen syftar 
också till att både skapa kontakt med och att få vetskap om de större 
leverantörerna som agerar på 3D-teknikmarknade. 

DIGITAL DESIGN, 3D-MODELLERING & DESIGN,
CAD-CAM OCH VISUALISERING, 30 YH-POÄNG
Kursen syftar till att studenten ska bygga samman de separata teknik-
NRPSHWHQVHU�VRP�KHQ�KDU�VNDDW�VLJ�I¸U�DWW�EOL�NRPSHWHQW�DWW�DJHUD�L�
ett komplext tekniskt projekt från Digital design och 3D- modellering & 
design över användandet av CAD-CAM och med målet att visualisera 
resultatet, företrädesvis också genom en AM-utskrift. 

EXAMENSARBETE, 40 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att du som gått utbildningen inom ett special-
område som har behandlats under utbildningen gör ett projekt-
arbete - från idé, förstudie, planering till genomförande. Du kommer
att självständigt inom ett valt specialområde problematisera en 
VDPPDQVDWW�IU§JHVW¦OOQLQJ��LGHQWLȴHUD�UHVXUVHU��I¸UHVO§�DOWHUQDWLYD�
lösningar, planera, genomföra och slutföra ett projekt. Här utvecklar du 
förmågan att självständigt planera, genomföra, presentera och
argumentera. Examensarbete kan med fördel vara kopplat till
LIA-platsens verksamhet. 

HÅLLBAR PRODUKTION, 20 YH-POÄNG
Industrin efterfrågar tekniklösningar som tar hänsyn till den värld vi lever 
i. Praktiska färdigheter och teoretisk kompetens på hållbarhetsområdet 
är centralt vid en rekrytering. Kursen syftar till att genom fallstudier och i 
projektform bygga kompetens kring livscykelanalyser både på produk-
tions- och produktsidan. Därtill startar kursen i design- och konstruk-
tionsskedet för en produkt där metoder för att redan i detta skede 
VNDD�NRPSHWHQV�DWW�SODQHUD�I¸U�HQ�SURGXNWV�OLYVF\NHO�

HÅRDVARUTEKNIK, SERVICE 3D-PRINTERS, SÄKERHET ARBETSMILJÖ, 
30 YH-POÄNG
Kursen består av två distinkta men sammanhörande delar. Materiallära 
och hur pulvermaterial uppför sig i smälta/sintring i AM- printers. Kurs-
delen ger studenten ett språk för att hantera viktig kommunikation 
med andra grupper; operatörer, ingenjörer andra tekniker. Det andra 
området är att öva förståelse och träna färdigheter kring säkerhets- 
och arbetsmiljöfrågor, som är av största vikt vid hantering av aktiva 
material i pulverform. 

INNOVATIVA PROCESSER MED 3D-CAD- OCH 3D-PRINTTEKNIKER,
30 YH-POÄNG
3D-CAD och 3D-printning ger frihetsgrader vad gäller design, konstruk-
tion och produktion som inga produktionsmetoder gjort. Hela kedjan 
av kompetenser på 3D-området behöver förmåga att kreativt och
innovativt nyttiggöra detta. Kursen ska ha ett relativt öppet upplägg där 
studenterna i grupp och med varierande roller genomför en process 
som tränar färdigheter att innovativt använda tekniken. 

KVALITETSSÄKRING OCH AFFÄRSMODELLER, 30 YH-POÄNG
Något av de företag som stödjer utbildningen eller annat företag med 
lämplig case förser utbildningen med ett reellt projekt. Detta ska hand-
la om en produkt eller process som företaget har eller kan tänka sig 
NRPPHU�DWW�ȴQQDV�L�I¸UHWDJHWV�SRUWI¸OM��6WXGHQWHUQD�VND�L�VDPU§G�PHG�
företaget kvalitetssäkra lämplig process i sammanhanget liksom föreslå 
HQ�DOWHUQDWLY�D¦UVPRGHOO�I¸U�SURGXNWHQ��6WXGHQWHQ�WU¦QDU�WLOO¦PSDG�
kvalitetssäkring och förmåga att se möjliga modeller för att göra intern 
HOOHU�H[WHUQ�D¦U�NRSSODW�WLOO�HQ�SURGXNW�HOOHU�SURFHVV��

LIA 1, 40 YH-POÄNG
Det ingår två separata LIA-kurser i utbildningen. Dessa genomförs 
på en arbetsplats. Kurserna ger kunskaper om branschen och de 
\UNHVUROOHU�VRP�ȴQQV�S§�/Ζ$�I¸UHWDJHW��.XUVHQ�JHU�G¦UWLOO�VWXGHQWHQ�
möjlighet att fokusera något specialområde som lästs tidigare.
6WXGHQWHQ�VNDDU�VLJ�HWW�I¸UVWD�Q¦WYHUN�RFK�I§U�SURYD�S§�DWW�DUEHWD�L�
den miljö där hen inom kort ska söka arbete. 

LIA 2, 80 YH-POÄNG
Det ingår två separata LIA-kurser i utbildningen. Dessa genomförs 
på en arbetsplats. Kurserna ger kunskaper om branschen och de 
\UNHVUROOHU�VRP�ȴQQV�S§�/Ζ$�I¸UHWDJHW��.XUVHQ�JHU�G¦UWLOO�VWXGHQWHQ�
möjlighet att fokusera något specialområde som lästs tidigare.
6WXGHQWHQ�VNDDU�VLJ�HWW�I¸UVWD�Q¦WYHUN�RFK�I§U�SURYD�S§�DWW�DUEHWD�L�
den miljö där hen inom kort ska söka arbete. 

MODERNA ORGANISATIONER, KREATIVA PROCESSER,
PLANERING OCH GRUPPDYNAMIK, 10 YH-POÄNG
Kursen syftar till att praktiskt träna hur samverkan skapar kvaliteter 
och möjligheter att åstadkomma resultat. Olika organisationsformer 
prövas praktiskt mot lämpligt mindre projekt. Parallellt studeras teorier 
kring organisation, kreativa processer, planeringsmodeller och grupp-
dynamik. 

PRODUKTIONSTEKNIK, EN INTRODUKTION, 30 YH-POÄNG
Genomgående i kursen tränas studenterna teoretiskt och praktiskt i 
industrins sätt att kvalitetssäkring. Modeller för detta undersöks och 
DSSOLFHUDV�L�O¦PSOLJW�SURMHNW��(OHYHUQD�VNDDU�VLJ�G¦UWLOO�L�NXUVHQ�HQ�
överblick och grundläggande färdigheter av de tekniska verktyg som 
industrin använder på tex 3D-omådet; designverktyg, CAD, FEM, pro-
duktionssimulering, CAM.  

TEKNIK FÖR TREDIMENSIONELL FORM-, FÄRG- OCH STRUK-
TURSKANNING, 10 YH-POÄNG
Modern 3D-teknik skapar möjligheter till ”copy-paste”, men i 3D och i 
YDOW�PDWHULDO��0¸MOLJKHWHQ�DWW�S§�HWW�HHNWLYW�V¦WW�JHQRPI¸UD�HQ�ȋUHYHUVH�
HQJLQHHULQJȋ�SURMHNW�KDU�¸NDW�EHW\GOLJW��6WXGHQWHUQD�VNDDU�VLJ�NXQ-
skap och förmåga att scanna färg, struktur och geometri. Till detta övas 
tekniker för att implementera det scannade digitala objektet i lämpligt 
design- eller CAD-program för fortsatt behandling.

TILLÄMPAD MATEMATIK, PRAKTISKA MATEMATISKA VERKTYG FÖR 
TEKNIKERN, 30 YH-POÄNG
Matematik i sin tillämpade, praktiskt tekniska form är kompetens som 
industrin efterfrågar. Kompetensen tränas bäst genom tekniska och 
fysikaliska fallstudier där planering, tekniskt-matematiska resonemang 
och mätningar genomförs. Kursen syftar till att de framtida teknikerna
VND�KD�VNDDW�VLJ�HQ�WU\JJKHW�DWW�DQY¦QGD�PDWHPDWLVN�IRUPDOLVP�L�
tekniska sammanhang samtidigt som matematiken ger förmåga att i 
tillämpliga fall förutse skeenden.  
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