
 

 

  

Lägesställare med I/P-omvandlare 
som alternativ 

 

Positioner with I/P-transducer as an option 

 

Alexander Ahrnens 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjörsprogramment i maskinteknik 

MSGC17 

22.5 hp 

Handledare: Göran Karlsson 

Examinator: Nils Hallbäck 

Datum: 2016-06-09 



 
 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver ett projekt som startats på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall 

Instruments AB. Projektet behandlar utvecklingen av Aspervalls pneumatiska ställdon, ASPEdonet 

och är en del av kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. 

Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2016 vid fakulteten för hälsa, 

natur- och teknikvetenskap, Karlstad universitet. 

Aspervall är ett företag beläget i Säffle som specialiserat sig på finmekanik, legotillverkning samt 

framtagning av egna produkter exempelvis ASPEdonet. ASPEdonet är ett pneumatiskt ställdon som 

är uppbyggt av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med en lägesställare. En pneumatisk cylinder 

används för att omvandla gastryck till mekaniskt arbete genom förflyttning av en kolv med kolvstång 

i ett cylinderrör.  Lägesställaren används för att reglera trycket till de olika sidorna av kolven med 

hjälp av en styrsignal.  

Syftet med examensarbetet var att vidareutveckla den pneumatiska lägesställaren så att den blev 

elektropneumatisk, det vill säga att den tidigare pneumatiska styrsignalen ersattes av en elektronisk 

analog styrsignal. Detta gjordes genom att installera proportionalteknik i lägesställaren i form av en 

I/P-omvandlare. I/P-omvandlare, som också kallas E/P-omvandlare eller proportionalventil, är en 

tryckregulator som används för att reglera lufttrycket proportionellt mot en elektronisk signal. 

Problemformuleringen för projektet var hur lägesställaren kunde kompletteras med en  

I/P-omvandlare utan att grundfunktionen eller designen av lägerställaren förändras.  

Projektet har följt produktutvecklingsprocessens olika faser, förstudie, produktspecifikation, 

idegenerering, konceptval och konfiguration med detaljkonstruktion.  

Resultatet av arbetet blev en dokumentation som kan användas som grund vid produktframställning 

och fortsatt produktutveckling. Lösningen som togs fram har samma grundkonstruktion och design 

som tidigare modell. Som I/P-omvandlare valdes Norgrens VP12 då den var tillräckligt kompakt för 

att monteras under huven på lägesställaren. Standard komponenter från Norgren och Nelco valdes 

som luftkopplingar och kabelgenomföring. Som en del i konstruktionsarbetet utformades en ny mer 

kompakt ventil för lägesställaren, ventilen tillverkas av en enhet.  

 



Abstract 

This report covers a project instigated by Lennart Proper, Aspervall Instrument AB. The report deals 

with the development of Aspervalls pneumatic actuator, ASPEdonet and it is a part of the course 

degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, MSGC17. The course covers 22.5 

ECTS credits and it was accomplished during the spring term of 2016 at the faculty of health, nature- 

and engineering, Karlstad University. 

Aspervall is a company located in Säffle that specialize in precision engineering, contract 

manufacturing and development of own products like ASPEdonet. ASPEdonet is a pneumatic 

actuator constructed of a pneumatic double-acting cylinder and a positioner. The pneumatic cylinder 

is used to convert air pressure into mechanical work through the moment of a piston with piston rod 

in a cylinder tube. The positioner is used to regulate the pressure to different sides of the piston with 

the use of a control signal.  

The thesis objective was to further develop the pneumatic positioner by converting it to electro-

pneumatic, which means that the previous pneumatic control signal was replaced with a electronic 

analog control signal. This was accomplished through installing proportional technology into the 

positioner in the form of an I/P-transducer. I/P-transducer is also preferred to as E/P-transudcer or 

proportionalvalve, is a pressure regulator that is used to regulate air pressure proportional to an 

electronic signal. The problem definition of the project was how the positioner could be 

complemented with a I/P-transducer without compromising the basic function or the design of the 

positioner.  

The project followed the different stages of the product development process, pre-study, product 

specification, idea generation, concept selection and structure with detail design.  

The project resulted in a documentation that can serve as basis for product manufacturing and 

further development.  The solution that was generated has the same basic construction and design 

as the previous model. Norgren VP12 was selected as I/P-transducer since it is compact enough to be 

integrated in the positioner. Standard components from Norgren and Nelco served as fittings and 

cable gland. A new more compact valve was designed as a part of the construction, the valve is 

manufactured from a single unit.  
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1 Inledning 
Projektet startades på uppdrag av Lennart Proper, Aspervall Instrument AB för att utveckla 

ASPEdonet. Arbetet utförs som en del av kursen MSGC17 som omfattar 22,5hp och är en del i 

utbildningen för högskolexamen i Maskinteknik (180hp) vid Karlstad universitetet. Handledare var 

Göran Karlsson universitetsadjunkt vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap. Examinator 

för kursen var Nils Hallbäck. 

1.2 Bakgrund 
Aspervall instrument AB grundades 1959 i södra Stockholm men flyttade till Säffle 1980 och ägs 

sedan 2009 av Lennart Proper. Aspervall tillverkar komponenter och produkter till kunder främst inom 

mät- styr- och reglerbranschen men även branscher med liknande produkter och behov. Med en väl 

utrustad maskinpark som är anpassad för finmekanisk produktion med fokus på skärande bearbetning, 

kan produkter i nollserie och korta seriers erbjudas.  

Arbetet avser Aspervalls pneumatiska ställdon som kallas ASPEdonet. ASPEdonet som består av en 

pneumatisk cylinder samt lägesställare utvecklades under sent 70-tal och tidigt 80-tal. Små 

korrigeringar har under årens gång gjorts på donets grundkonstruktion men har idag samma 

funktionalitet som när det utvecklades. Under de senaste åren har det huvudsakligen varit lägesställare 

som levererats från Aspervall då den kan monteras på standardcylindrar. Det har i dialog med 

samarbetspartners framkommit att lägesställaren kan bli mer intressant om den utrustas med en I/P-

omvandlare. I/P-omvandlare använder proportionalteknik för att reglera ett gas- eller lufttryck 

proportionellt mot en elektronisk signal.  

1.3 Problemformulering 
Hur ska lägesställaren komplettas med I/P-omvandlaren utan att grundkonstruktionen eller designen 

förändras, om möjligt ska omvandlaren integreras så att den döljs under befintlig huv.  

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta Aspervalls lägesställare vidare från nuvarande användningsområde till nya 

kompletterande användningsområden. Lägesställaren ska vidareutvecklas så att den blir 

elektropneumatisk, detta görs genom att installera proportionalteknik i lägesställaren. Med hjälp av en 

I/P-omvandlare kan styr luftsignalen ersättas med en elektronisk styrsignal. 

1.5 Målsättning 
Projektens mål är att leverera en dokumentation som kan fungera som grund för en fortsatt 

produktutveckling samt marknadsbearbetning. Projektet ska slutföras och redovisas muntligt under 

vecka 22 2016. 
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2. Genomförande 
Projektet har utförts enligt produktutvecklingsprocessens olika faser projektplan, förstudie, 

produktspecificering, konceptgenerering, konfiguration samt detaljkonstruktion. 

Produktutvecklingsprocessen kan ses som en strukturerad problemlösning, där arbetet alternerar 

mellan undersökning och slutsats (Johannessons et al 2013). I genomförandet redovisas och förklaras 

de metoder som används under arbetsgången.  

2.1 Projektplanering 
Under uppstarten av projektet skapades en projektplan för att göra arbetet mer överskådligt med en 

klar bild hur projektet skulle läggas upp. Under projektstrukturering och planeringen låg fokus på om 

projektet var genomförbart inom tidsgränserna eller om några avgränsningar skulle ske. Det är under 

projektstarten som grunden för ett lyckat projekt läggs, att börja omstrukturera ett projekt mot slutet av 

genomförandefasen är mycket resurskrävande (Eriksson och Lilliesköld, 2004). 

Bakgrundbeskrivningen redogör varför projektet har startats och vad som föregått projektstarten. 

Projektplanen definierar de konkreta och mätbara mål som projektet ska resultera i. Målsättningen 

bygger vidare på problemställningen som presenterades i bakgrundbeskrivningen och resulterar i två 

olika typer av mål, projektmål och affärsmål. Projektplanen beskriver organisationen och personer 

knutna till projektet såsom projekttagare, uppdragsgivare och handledare. Projektplanen redogör också 

hur eventuella dokument ska hanteras och säkerhetskopieras (Eriksson och Lilliesköld, 2004). 

För att skapa en grov överblick över projektet skapades en projektmodell som visar färdigdatum och 

projektets delar. Detta redovisades på ett tydligt sätt med en work breakdown structure och ett 

GANTT-schema. Som en del i planeringsarbetet utfördes en riskbedömning där eventuella händelser 

som kunde försena projektet redovisades. Varje risk utvärderades och presenterades med en riskfaktor 

och åtgärd om felet skulle inträffa.  

2.2 Förstudie 
Förstudien är en inledande fas i produktutvecklingsprocessen där man förutsättningslöst arbetar 

igenom problemformuleringen och tar fram information för alla delar rörande projektet. Med en 

gedigen förstudie minskar risken för ändringar i ett sent skede i projektet (Johannessons et al 2013). 

För att få en klar bild över projektet genomfördes en informationssökning med två studiebesök. 

Informationssökningen omfattade alla delar som berörde projektet samt produkten och löpte under 

hela projektet. Studiebesöket genomfördes hos Aspervall i Säffle tillsammans med uppdragsgivaren 

Lennart Proper, produktionsledaren Jörgen Grim och handledaren Göran Karlsson. Under 

studiebesöket presenterades lägesställaren i sitt ursprungliga utförande och beståndskomponenternas 

funktion. Under presentationen av ställdonet förklarade Grim och Proper kort de idéer som fanns för 

den kompletterade produkten. Ett andra studiebesök gjordes hos Öberg innovation AB i Karlstad där 

ett möte hölls med produktchef Mikael Hedin. Öberg innovation är ett automationsföretag som 

levererar produkter inom pneumatik bland annat I/P-omvandlare. Syftet med besöket hos Öberg var att 

få en bättre förståelse hur en I/P-omvandlare fungerar. Under mötet demonstrerade Hedin hur 

omvandlarna används och presenterade olika modeller som kunde användas i projektet.   

Som en del i förstudien erhölls en I/P-omvandlare från Norgren och ett komplett ställdon med 

lägesställare samt pneumatisk cylinder. Ställdonet skulle användas för att studera de olika 

komponenterna mer ingående samt senare under projektet användas för tester med kompletterande  

I/P-omvandlare. En skalenlig 3D modell av lägesställaren och olika I/P-omvandlare skapades med 

hjälp av Creo parametric. Modellerna användes för att kontrollera om det fanns tillräckligt med 

utrymme för att integrera någon av de utvalda I/P-enheterna under huven av lägesställaren. Måtten på 

komponenterna i lägesställaren mättes från den verkliga produkten och för I/P-enheterna användes 

produktblad. 
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2.2.1 Ställdon 

Ett ställdon har många olika användningsområden men används främst inom olika typer av 

processindustrier där flöden regleras med hjälp av ventiler. Ställdonet består av två 

huvudkomponenter, cylinder och lägesställare. Den pneumatiska cylindern används för att omvandla 

tryckluft till mekanisk kraft genom en kolv med kolvstång placerad i ett cylinderrör. Luftflödet 

regleras så att tryckskillnad resulterar i en linjär rörelse av kolv och kolvstång. Teoretiska kraften F 

(N) som den pneumatiska cylindern kan utveckla beror av arean på kolven och lufttrycket enligt 

formel 1, där d är kolvdiametern (m) och P är lufttrycket (N/𝑚2 eller Pa) (Isaksson O, 1999). 

Lufttrycket betecknas ofta med enheten bar, 1 bar är 100 kPa.  

𝐹 = 𝜋
𝑑2

4
𝑃       (1)  

Lägesställare används för att reglera luftflödet till den pneumatiska cylindern med hjälp av en 

styrsignal.  

2.2.2 I/P-omvandlare 

I/P-omvandlaren, som också kallas E/P-omvandlare eller proportionalsventil, finns i många olika 

utföranden. I/P-omvandlaren är en elektronisk tryckregulator och används för att omvandla en 

elektronisk signal till en proportionell utsignal av tryckluft. Ett av användningsområdena för 

omvandlarna är att precisionsstyra luftflödet till pneumatiska element exempelvis lägesställare, don 

och ventiler. 

I/P-omvandlare från Norgens och Camozzi enligt figur 1 valdes efter konsultation med Hedin och 

användes som föreslagna enheter vid idégenerering. 

 

Figur 1 I/P-omvandlare från Nordgren och Camozzi. 

Säljargumenten för proportionaltekniken är att den ger många fördelar till exempel möjligheten att 

elektriskt fjärrstyra komponenter vilket ger en större möjlighet för automation. Samt att 

proportionaltekniken ger ökar produktivitet i verksamheten genom en ökad produktvalitet, lägre 

energikostnader och reducerat utrymmeskrav.  

  



4 
 

För att förstå hur I/P-omvandlaren används tillsammans med ställdonet skapades ett system där en 

omvandlare kopplades till lägesställaren och den pneumatiska cylindern enligt figur 12. För testet 

användes en I/P-omvandlare från Norgren av modell VP50 och utfördes under studiebesöket hos 

Öberg Innovation.  

Matarluften ansluts med vita slangar till lägesställaren och vidare genom den svarta slangen till I/P-

enheten. Ett aggregat användes för att justera den analoga signalen. Utluften från I/P-enheten leds in i 

lägesställaren där en tryckmätare används för att visualisera hur trycket förändras med en förändrad 

analog styrsignal.  

 

Figur 2 test av I/P-omvandlare 
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Proportionaltekniken används i industrin för att reglera flöden beroende mot en elektronisk signal på 

ett sådant sätt att uteffekten är proportionell mot insignalen enligt figur 2.  

 

Figur 3 proportionalteknik 

Teorin för proportionalteknik från material givet av Hedin under 

besök 2016, materialet består av två opublicerade Powerpoints, 

Proportinal technology introduktion (2009) och product trainings 

(u.å). 

 

Linearity (figur 4): en helt perfekt linjäritet är endast är möjlig i 

teorin. Linjäritet beskriver omvandlarens procentuella avvikelse 

mellan den teoretiska linjen och vekliga linjen och mäts över hela spannet.  

Responsivity: beskriver den minsta insignal som resulterar i faktisk 

förändring i utflöde.  

Hysteresis (figur 5): insignalen och utsignalen är proportionella mot 

varandra men en skillnad kan uppstå när insignalen stiger eller faller. 

Skillnaden på utgående flödet då insignalen stiger och faller kallas 

hysteresis. Hysteresis mäts över hela spannet på insignalen och 

benämns som procent av hela utflödet och uppstår på grund av 

friktion i ventilen och magnetisk hysteresis.  

Repeatability: skillnaden i utflödet vid samma insignal när signalen 

går åt samma håll. 

I/P-omvandlare kontrolleras genom en open loop eller en closed loop. I en open loop skickas 

styrsignalen utan någon återkoppling jämfört med en closed loop där sensorer ger återkopling som kan 

kompensera yttre störningar. Closed loop ger en bättre översikt och kontroll över processen samt ger 

en mycket bättre prestanda.  

Kaplingsklasser: Kapslingsklasser för elektroniska produkter betecknas med två siffror enligt standard 

SS-EN 60 529 (IP-beteckning). Första siffran anger produktens skydd mot dam på en skala 0 till 6 och 

andra siffran anger skydd mot vatten på en skala 0 till 8 (Elsäkerhetsverket 2015).  

Figur 4 linjäritet 

Figur 5 hyseresis 
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2.2.3 Marknadsbearbetning 

En del av projektet var att undersöka marknaden för det kompletterade ställdonet. Detta gjordes genom 

en benchmarking där liknande säljföretag och produkter studerades på internet, vilket gav ett 

kundsegment. Marknadsbearbetningen skulle ge svar på om efterfrågan fanns för den kompletterade 

produkten och det fanns nya användningsområden med miljöer som gav nya krav på produkten.  

Kundsegmntet användes för att ta kontakt med berörda branscher för att kontrollera arbetsmiljöer och 

krav för den kompletterande produkten, informationen användes som underlag för 

produktspecifikationen.   

2.3 Produktspecificering 
Efter att förstudien genomförts skapades en kravspecifikation i form av ett antal kriterier. 

Specifikationen beskriver vad som ska åstakommas som ett resultat av produktframtagningsprocessen. 

Kravspecifikationen grundar sig på information från uppdragsbeskrivningen, förstudien och tidigare 

krav på lägesställare. Specifikationen utvecklas och uppdateras under processens gång efter hand som 

kunskapen om produkten ökar. Kravspecifikationen användes som grund vid konceptframtagningen 

samt vid utvärdering av de framtagna koncepten. Kravspecifikationen presenterades och godkändes av 

uppdragsgivare.  

Kriterierna som togs fram delades in i krav och önskemål. Kriterier som är krav i en kravspecifikation 

måste den slutgiltiga lösningen uppfylla, medan olika lösningsalternativ kan uppfylla olika önskemål i 

olika grad. För varje kriterium, som var önskemål, tilldelades en viktningsfaktor som redogjorde hur 

viktigt önskemålet var att uppfylla. Viktningsfaktorn redovisades med en skala på 1-5, där 5 är av 

högsta vikt att uppfylla (Johannesson et al., 2013). 

2.4 Konceptgenerering 
Koncept- och idegenereringen utfördes för att hitta en optimal lösning på problemet, och berörde val 

av I/P-omvandlaren och dess placering på lägesställaren. En första idegenereringen genomfördes i en 

grupp studenter med en brainstorming där målet var att hitta så många lösningsvarianter som möjligt. 

Idéerna som togs fram under barinstormingen skissades först på papper för att senare användas som 

grund för 3D-modeller i CAD programmet Creo parametric.  

En andra idégenerering genomfördes tillsammans med Hedin under studiebesöket hos Öberg 

innovation. 

2.5 Konceptval 
Lösningarna ställdes mot varande genom en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz och en relativ 

beslutsmatris enligt Pugh. Elimineringsmatris användes för att sålla bort lösningar som inte löste 

huvudproblemet, klarade kraven enligt kravspecifikationen eller var realiserbara. För varje lösning 

togs ett beslut, där ett (+) som beslut medförde att lösningen gick vidare utan problem, eller (-) som 

beslut sållades lösningen bort. Vid beslutet (?) krävdes det ytterligare information innan lösningen 

gick vidare i konceptvalsfasen. För koncepten som gick vidare användes relativa beslutsmatrisen där 

lösning 4 användes som referenslösning då den var mest likartad tidigare version av lägesställaren. I 

den relativa besluts matrisen användes önskemålen från kravspecifikationen och de olika lösningarna 

jämnfördes mot referenslösningen. Lösningarna utvärderas om de uppfyllde kriterierna bättre (+), 

sämre (-) eller lika bra (0) som referenslösningen (Johannesson et al., 2013). 

2.6 Konfigurering och detaljkonstruktion 
Konceptet som slutligen valdes efter konceptvalsfasen gick vidare för att vidareutvecklas till en 

fungerande produkt som möter alla kraven. Fasen innefattade att välja standardkomponenter, skapa 

nya detaljer, materialval och produktens layout.  
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2.7 Failure Mode and Effect Analysis 
Som ett sista steg i produktutvecklingsprocessen genomfördes en FMEA, som är en metod för att 

identifiera olika felhändelser hos den slutgiltiga produkten. För varje fel bedömer man 

allvarlighetsgrad, felsannolikhet och upptäcktssannolikhet. För att bedöma felhändelserna anges 

faktorerna enligt en 10-gradig skala som sedan multipliceras för att skapa ett risktal inom intervallet  

1-1 000 (Johannesson et al., 2013).  
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3. resultat 

3.1 Projektplanering 
Resultatet från projektplaneringen finns i bilaga 1.  

3.2 Förstudie 
Resultatet från förstudien för de olika delarna presenteras nedan.  

3.2.1 Ställdon 

ASPEdonet som är ett ställdon som byggs upp av två enheter, en lägesställare och en dubbelverkande 

pneumatisk cylinder som tillsammans bildar en kompakt modul enligt figur 6.  

 

Figur 6 visar ASPEdonet 

Under de senaste åren har det främst varit lägesställaren som leverats från aspervall, då den kan 

monteras på standardcylindrar från olika tillverkare av pneumatiska cylindrar. För standardcylindrar 

och lägesställarens mått används ISO och VDMA standarder. ISO är internationell standard och 

VDMA är en tysk standard som används i Europa.  

Då I/P enheten skulle integrerares under huven på lägesställare, var det speciellt viktigt kontrollera 

vilka komponeter i lägessällren som kunde flyttas utan att funktionaliteten förändrades.  

 

Figur 7 schematisk bild över lägesställare 

  



9 
 

Analys av funktion och layout. 

Lägesställarens komponenter visas i figur 8 samt redovisas och förklaras nedan: 

 Ventilpacket som kan ses markerad med (1), består av rör, ventil och luftriktare. 

Ventilen är uppbyggd av två delar, bas och ventilhuvud enligt figur 8. 

Matarluften på 4-7 bar ansluts till ventilhuvudet där luftriktaren fördelar 

luftflödet ner till basen och vidare genom röranslutningarna ner till cylindern.  

 Luftbälg markerat med (2) 

 Hävarmspaketet market med (3), uppbyggd av två plattstänger, en bit plåt och en 

vinkel som monteras i bottenplattan. 

 Styrkolv markerat med (4), uppbyggd av en styrkolv och fjäder. 

 Nollpunktsställare markerat med (5), uppbyggd av en fjäder som fästs i 

hävarmen och bottenplattan. 

 Två stopp markerat med (6). 

 

Figur 9 komponenter 

 

Figur 10 funktion. 

Matarluften leds in i lägesställaren genom anslutning (1) som kan ses i figur 10. Ventilen (2) reglerar 

luftflödet till de olika sidorna om kolven i den pneumatiska cylindern. Signalluften (3) som varierar 

mellan 0,2-1 bar leds in till bälgen (4) som reglerar styrarmen (5). Styrarmen reglerar i sin tur 

luftriktaren (2) som styr luftflödet till cylindern.  

Figur 8 komponenter 
ventilpaket 



10 
 

En fjäderinspänd styrkolv (6) fungerar som motstånd för cylinderns kolvstång, kraften från fjärden 

hindrar kolvstångensrörelse och påverkar hävarmen enligt figur 10. 

 

Figur 11 krafter som påverkar styrkolven. 

Kraften från bälgen och kraften från fjädern skapar ett jämnviktsläge runt punkten 0 enligt figur 11. 

Fjädern (1) är fast inspänd och fungerar som nollpunktsställare och regleras från utsidan av 

lägesställaren. Ventilen luftriktare är placerad på ett sådant sätt att den agerar runt punkten 0. Två 

stopp används för att hindra hävarmens rörelser utanför arbetsområdet.  

 

Figur 12 jämnviktläge 

3.1.2 I/P-omvandlare 

Med hjälp av en I/P-omvandlare var det möjligt att ersätta luft styrsignalen med en elektronisk analog 

styrsignal. Inflödet till omvandlaren i form av tryckluft upp till 10 bar, reduceras till 0-1 bar och 

används för att reglera bälgen. Den analoga ingående styrsignalen finns som två alternativ 4-20 mA 

strömsignal eller 0-10 v spänningssignal.  
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3.2.3 Marknadsbearbetning 

På den svenska marknaden finns starka säljföretag inom ventil- och reglerbranschen som har sina egna 

produkter och lösningar. Marknadsbearbetningen gav en klar bild över de kundsegment som fanns för 

den kompletterade produkten. Då den pneumatiska lägesställaren kompletteras med en I/P-omvandlare 

benämns produkten som elektropneumatisk lägesställe.  

Kundsegment 

- Papper- cellulosaindustri 

- Energiindustrin exempel fjärrvärme 

- Kemiindustrin exempel läkemedelsbransch 

- Livsmedelsindustrin exempel sockerbruk 

- Automationsbranschen  

- VVS och VA 

- Petrokemiskindustri 

Med ett brett kundsegment varierar arbetsmiljön där ställdonet används. När elektronik monteras i 

produkten och användning sker i krävande miljöer där damm, korrosiva ämnen och fukt kan tränga in i 

utrustningen, är det mycket viktigt att ha en god kapsling (Elsäkerhetsverket 2015). För att avgöra 

vilken miljö produkten kan operera i används kapslingklassning eller IP-klassning.  

Linjära ställdon har många användningsområden men används främst för flödesreglering inom 

processindustrin. Den linjärara rörelsen används för förflyttning av bland annat spjäll, ventiler och 

luckor. Nedan följder några exempel på användningsområden för den färdiga produkten.  

 

Figur 3 irisventil med ställdon 

Figur 13 visar hur ställdonet kan användas för att justera en irisventil, den linjära rörelsen reglerar 

mekanismen som stänger reglerskivorna.  
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Figur 14 knivventil med ställdon 

Figur 14 visar ett exempel där ställdonet används för att reglera öppningsgraden på en knivventil. Ett 

annat användningsområde där den linjära rörelsen utnyttjas är för att ställa öppningsgrad för luckor 

enligt figur 15, exempel ventilationsluckor.  

 

Figur 15 lucka med ställdon 
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Figur 16 spjäll med ställdon 

Figur 16 visar hur man med hjälp av mekanismer kan omvalda den linjära rörelsen för applikationer 

där cirkulära rörselser används för flödesreglering.  När ställdonet monteras med en ledad 

uppsättning kan den cirkulära rörelsen utnyttjas.  

 

 

Figur 17 monteringsstation med ställdon 

Ställdonet kan även användas för att förbättra arbetsmiljön genom ergonomiska tillämpningar.  

Figur 17 visar en monteringsfixtur anpassas för olika längder genom att regleras i höjdled för att samt 

hur den linjära rörelsen kan användas för att förflytta eller hålla fast olika objekt under montering.  
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3.3 Produktspecifikation 
Kravspecifikationen som skapades under produktspecifikationsfasen redovisas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1 kravspecifikation. 

Kriterier 
nummer  

Kriterium Krav=K 
Önskemål=Ö 

Viktfaktor 
 

1 Klara IP-klass 54 K  

2 Hysteresis bättre än 0.5% K  

3 Bibehålla donets precision K  

4 Motverka tryckbildning i lägesställare K  

5 Inte förhindra donets funktion K  

6 Klara vibrationer K  

7 Oförändrad konstruktion K  

8 Låg energianvändning Ö 2 

9 Ej lägeskänslig K  

10 Fortsatt steglös reglering K  

11 Enkel montering Ö 3 

12 Enkel justering Ö 3 

13 Klara temperatur mellan -20 till +70ᵒC K  

14 Integrerad I/P enhet Ö 5 

15 Följa ISO/VDMA standard K  

16 Enkel tillverkning Ö 4 

17 Billig tillverkning Ö 4 
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3.4 Idegenerering  
Lösning 1 

I lösning 1 placeras I/P-omvandlaren på utsidan av lägessällaren enligt figur 18. Då omvandlaren inte 

skyddas av huven på lägesställaren måste en kompletterande kapsling användas eller en omvandlare 

med högre IP-klassning användas för att säkerställa att kraven möts.  

 

Figur 18 lösning 1 

Lösning 2 

Lösning 2 liknar lösning 1 där omvandlaren placeras på utsidan av lägesställaren enligt figur 19, vilket 

medför likande krav på IP-klassning.  

 

Figur 19 lösning 2 
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Lösning 3 

Även i lösning 3 placeras omvandlaren på utsidan av lägesställaren men här på långsidan  

 

Figur 20 lösning 3 

Lösning 4 

I lösning 4 placeras omvandlaren inne i lägesställaren och skyddas då av huven. Iden bygger vidare på 

samma layout som tidigare version av lägesstallaren vilket ger ett begränsat utrymme där endast 

Norgrens VP12 I/P-omvandlare kan användas.  

 

Figur 20 lösning 4 
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Lösning 5 

För lösning 5 skapades en ny layout där en enhet ersätter rör, ventil och stopp. Utförandet anpassas för 

en I/P-omvandlare från Camozzi som monteras direkt på enheten.  

 

Figur 21 lösning 5 

Lösning 6 

För lösning 6 skapas en mer kompakt enhet som ersätter rör, ventil och stopp. På grund av begränsat 

utrymme användes Norgrens VP12.   

 

Figur 22 lösning 6 
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Lösning 7 

Lösning 7 liknar 6 men här används samma ventilhuvud som för tidigare utförande av ventil. 

 

Figur 23 lösning 7 

3.4 Konceptval 
Elimineringsmatrisen enligt tabell 2 användes för att sålla bort dåliga lösningsförslag Lösning 2 

sållades bort då I/P-omvandlarens placering kan störa funktionen av ställdonet då de monteras mot en 

vägg. Vid en närmare undersökning av lösning 5 visades de sig att inte fanns tillräckligt med plats för 

att lösningen skulle kunna genomföras. För lösning 1 och 2 krävdes det mer information innan 

lösningarna gick vidare till nästa steg i konceptvalsprocessen, se diskussion för informationen.  

Tabell 2 elimineringsmatris 

Lö
sn

in
g 

Lö
se

r 
h

u
vu

d
p

ro
b

le
m

 

U
p

p
fy

lle
r 

kr
av

 

R
ea

lis
er

b
ar

 

Kommentar  Beslut 

1 + ? + Annan I/P-omvandlare måste väljas för IP klass 54 ? 

2 + - + IP-omvandlarens placering kan förhindra donets funktion - 

3 + ? + Annan I/P-omvandlare måste väljas för IP klass 54 ? 

4 + + +   + 

5 + + -   - 

6 + + +   + 

7 + + +   + 
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Lösning 1, 3, 4, 6 och 7 gick vidare till nästa moment som var en relativ beslutsmatris enligt tabell 3 

där lösning 4 är referenslösning.  

 

Tabell 3 relativ beslutsmatris 

  
 

                 Alternativ 
  Kriterium 4 1 2 6 7 

Låg energianvändning   0 0 0 0 

Enkel montering D 0 0 0 0 

Enkel justering A + + 0 0 

Integrerad I/P enhet T - - 0 0 

Låg kostnad U 0 0 + + 

Enkel tillverkning M 0 0 + 0 

+   1 1 2 2 

0   4 4 4 4 

-   1 1 0 0 

netto 0 0 0 2 1 

Rangordning 3 3 3 1 2 

vidareutveckling nej  nej  nej  ja  nej 
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3.6 Konfigurering och detaljkonstruktion 
Förslag 6 valdes som slutgiltigt lösning för fortsatt utveckling till fungerande produkt. Målet med 

lösningen har varit att förändra layouten på lägesställaren så lite som möjligt men samtidigt integrera 

I/P-omvandlaren under huven. Komponeter som bälg, hävarmspaket, styrkolv, bottenplattan, gavlar, 

anslutningar för luft, nollpunktsställare, luftriktare och stopp togs från tidigare konstruktion. 

Dimensioner för dessa komponeter var betydande för att säkerställa en oförändrad funktion för 

lägesställaren. Hävarmspaketet, styrkolv, bälg och luftriktarens placering i avseende mot varandra togs 

också från tidigare konstruktion för en oförändrad funktion.  

 

Figur 24 färdig lösning 

Alla komponeter har flyttats 15 mm åt höger för att skapa plats, anslutningen för styrluft har avlägsnats 

då den inte används när proportionalteknik installerats i lägesställaren.  

Sammanlagt finns det fyra anslutningar på lägesställaren, tre för luft och en för sladdar till  

I/P-omvandlaren. Luftanslutningarna anpassas med invändiga gängor för luftkopplingar samt gängor 

för montering i bottenplatta. För kabelgenomgången används en standard kabelförskruvning från 

Nelco med IP-klassning 68. För att undvika luftläckage monteras en packning mellan ventil och 

lägesställarens vägg.  

Som I/P-omvandlare valdes Norgrens kompakta VP12. Omvandlaren monteras mot gaveln på 

lägesställaren vilket möjliggör användandet av de M2.5 gängor som finns under omvandlaren.  

Som kopplingar valdes en standard komposit banjoanslutning från Norgren. Två anslutningar 

monteras på I/P-omvandlaren och en på ventilen. Matarluften från ventilen kopplas med den nedre 

anslutningen på omvadlaren, och den övre anslutningen leder utsignalen från omvandlaren till 

luftbälgen.   
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En kompakt ventilenhet enligt figur 25 ersätter tidigare tvådelade ventil samt rör. Ventilen skapas av 

ett aluminium block där interna luftkanaler borras och pluggas med spärrkulor. Ventilenheten har 

tagits fram som en del av konstruktionsarbetet och tillverkas i Aspervalls maskinpark.  

 

Figur 25 ventil 

 

Figur 26 interna gångar 
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3.7 Failure Mode and Effect Analysis 
Resultatet från FEMA analysen presenteras i bilaga 9 och kan användas som komplement vid fortsatt 

produktutveckling.  
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4. Diskussion 
Arbete 

Det var framför allt GANTT-schemat från projektplanen som används för att styra projektet genom de 

olika faserna. Att planera projektet visade sig vara svårt och både GANTT-schema och WBS 

strukturen har uppderats under arbetsgången. Det var främst under början av projektet som tidplanen 

brast, det var kursen som utfördes parallellt med exjobbet under uppstarten av projektet som inte togs 

med i planeringen. Detta medförde att arbetet utfördes på halvfart men planerade utföras på helfart. 

Under uppstarten av projektet och i första projektplanen fanns beräkningar med som ett moment i 

arbetesuppdelningen. Under förstudien visade sig att det inte fanns ett behov för några beräkningar när 

I/P-omvandalaren skulle installeras i lägesställaren. Då tid avsatts för beräkningar som senare inte 

behövde genomföras, påverkade inte felplaneringen avsevärt resterande delarna av projektet. Med 

hjälp av kurslitteratur och erfarenhet från tidigare arbeten samt kurser fanns det en klar bild av hur 

arbetet skulle läggas upp enligt produktutvecklingsprocessen. Informationssökningen planerades 

fortgå och utföras parallellt med projektet då nya kunskaper och frågor uppkommer under 

arbetsgången.  

Idegenereringen började med en brainstorming med studenter utan någon tidigare erfarenhet om 

produkten. Inför barinstormingen gavs en kort presentation för att ge en grundläggande förståelse om 

ställdonets samt I/P-omvandlarens funktion. Idegenereringen fortsatte med Mikael Hedin på Öberg 

Innovation som är återförsäljare av Norgrens produkter, Hedin har en lång erfarenhet av pneumatiska 

produkter. Idegenereringen med studenter, där fokus låg på att ta fram så många olika lösningar som 

möjligt, resulterade i flera lösningar med varierande kvalitet. Med Hedin, som var mer 

lösningsfokuserad blev resultatet få förslag på lösningar men bra då förslagen var genomförbara. 

Under konceptvalsfasen framkom det att för vissa lösningar där I/P-omvandalren monteras på utsidan 

av lägesställaren krävdes det mer information. Omvandlarna som togs fram under förstudien klara inte 

kravet på IP klassningen 54. För lösningarna där omvandlaren monteras på utsidan av lägesställaren på 

ett sådant sätt att de inte skyddas av huven, kan Norgrens VP10 användas då den har IP klass 65.  

Produkt 

Kundsegment och användningsområdena skiljer sig inte avsevärt från tidigare. Ett område där 

produkten kan bli mer intressant är inom automation där den analoga signalen lämpar sig. Efter dialog 

med företag i kundsegmentet drogs slutsatsen att både analog elektrisk och pneumatisk styrsignal 

används inom industrin men byggs det ett nytt system används elektrisk styrsignal. Det finns undantag 

där helt pneumatiska system används för att det alltid har varit så.  

Valet av I/P-omvandlare föll på Norgrens VP12 efter konsultation med Hedin. Enligt produktbladet 

ligger ventilens hysteresis på <1% men enligt Hedin ska det inte vara några problem att klara kravet på 

0.5%. För att klara temperaturkraven måste Norgrens tekniska avdelning kontaktas så att ventilen 

anpassas för temperaturer under 2ᵒC. Det var smörjfett och gummidetaljer som behövde ersättas för 

användning i låga temperaturer. Av de olika proportionalventiler som togs fram under förstudien var 

det endas Norgrens VP12 som var tillräckligt kompakt för att placeras under huven på lägesställaren. 

Styrningen av VP12 omvandlaren är open loop, vilket betyder att det inte finns någon inbyggd 

återkoppling av händelseförloppet. För mer kontroll kan externa givare monteras i systemet.  

IP-klassningen för produkten sattes till IP 54. IP-klass 54 betyder i praktiken att produkten är 

dammskyddad samt skyddad mot spolande vatten från munstycke (elsäkerhetsverket 2015) vilket ger 

tillräckligt skydd i många miljöer. Det finns områden i kundsegmentet där krav finns på bättre 

kapsling. Till exempel inom pappersindustrin där miljön är fuktig kan en högre klassning krävas, eller 

inom petrokemisk där en explosionsrisk finns. Vid en fortsatt produktutveckling kan IP-klass 65 väljas 

för en konkurrenskraftigare produkt. 
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5. Slutsats 
Arbete har följt produktutvecklingsprocessens olika faser vilket har medfört att arbetet strukturerats 

med en tydlig arbetsgång. Projektet började med en tydlig projektplanering som legat som grund för 

att driva projektet genom faserna förstudie, produktspecifikation, idégenerering, konceptval och 

konfiguration med detaljkonstruktion. 

Lösningen som togs fram löser bakomliggande problemställning för den kompletterade produkten. 

Problemetställningen för projektet var, hur lägesställaren kunde kompletteras med en I/P-omvandlare 

utan att funktionen och designen förändrades. Om det var möjligt skulle I/P-omvandlaren integreras 

under huven på lägesställaren. 

Valet av I/P-omvandlare föll på Norgrens VP12, vilket är en mycket kompakt enhet som möjliggjorde 

integrering av omvandalaren i lägesställaren utan att yttre designen eller lägesställarens mått ändrades. 

För den valda omvandlaren fanns både 0-10V eller 4-20mA som elektronisk analog styrsignal, som 

ersatte tidigare pneumatiska styrsignal.   

Som en del av konstruktionsarbetet skapades en ny utformning av lägesställarens ventil, vilket 

medförde att färre komponenter behövde användas. Lösningen är utrymmeseffektiv och ger plats för 

att integrera I/P-omvandlaren i lägesställaren, den nya utformingen av ventilen är också en möjlig 

kostnadsbesparing under konstruktion av ställdonet.  

Marknadsbearbetningen som genomfördes resulterade i ett preliminärt kundsegment samt några 

exempel för användningsområden då lägesställaren kompletterats med en I/P-omvandlare.  

Dokumentationen som togs fram som ett resultat av projektet kan användas som grund för fortsatt 

produktutveckling samt marknadsutveckling av lägesställaren och ställdonet. 
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Bilaga 8 GANTT-schema, WBS och riskbedömning 
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Bilaga 2 produktbald ASPEdonet. 
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Bilaga 3 produktblad Norgren 220 series 
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Bilaga 4 produktblad Norgren VP12  
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Bilaga 5 produktblad Camozzi K8P 
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Produktblad 6 Nogren produktblad VP10 
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Bilaga 7 ritning ventil 
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Bilaga 8 sammanställningsritning 
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Bilaga 9 FMEA 

 


