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Sammanfattning 

En I/P-omvandlare är länken mellan ett kontrollrum och en ventillägesställare. Som benämningen 
antyder omvandlar enheten ström [I] till tryck [P]. Trycket används i ventillägesställaren för att styra 
en ventil med mycket hög precision. Ventilen i sin tur reglerar ett flöde av gas eller vätska i 
industriella applikationer.  
 
Målet med examensarbetet var dels att påbörja en dokumentation av hur enheten tillverkas i nuläget. 
Därtill skulle förbättringsförslag tas fram relaterade till tillverkningen och de problem som 
produkten lider av, däribland det så kallade knackningsproblemet. Målen löstes med en kombination 
av metoderna processkartläggning, arbetsinstruktioner, datainsamling och feleffektanalys (FMEA). 
 
Resultatet blev en kartläggning av monteringsprocessen och arbetsinstruktioner för 
tillverkningsmomentet ”montering av flapperblad”. Genom datainsamlingen identifierades flera 
relevanta felmöjligheter som sedan låg till grund för feleffektanalysen. En av dem var limrester på 
undersidan av flapperbladen som visade sig ge upphov till knackningsproblemet. Resultatet från 
feleffektanalysen blev en rangordnad lista med åtgärdsförslag som företagen kan implementera 
framöver. 
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Abstract 
An I/P-converter is the linkage between a control room and a positioner. As the name suggest the 
unit converts current [I] to pressure [P]. The pressure is used in the positioner to control a valve 
with very high precision. The valve in turn controls the flow of gas or liquid in industrial 
applications. 
 
The aim of this thesis was to begin a documentation of how the unit is manufactured at present. 
Another goal was to identify improvements related to the manufacturing process and the problems 
that the product suffers from, including the so called tapping-problem. These goals were solved by a 
combination of the methods process chart, work instructions, data collection and failure analysis 
(FMEA). 
 
The result was a chart of the assembly process and work instructions for the manufacturing step 
“gluing the flapper”. Through the data collection a number of relevant failure modes was identified. 
These were then used in the failure analysis. One of the failure modes was glue residue on the back 
of the flapper which caused the tapping-problem. The result of the failure analysis was a ranked list 
of suggestions for action that the companies can implement in the near future. 
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Förord 

På grund av sekretess är alla fetmarkerade namn i rapporten påhittade. 

Det här examensarbetet utfördes av en teknolog på uppdrag av Företag A i Solna. 

Examensarbetet är den avslutande kursen på högskoleingenjörsutbildningen tillämpad 

maskinteknik med inriktningen Industriell ekonomi och produktion (IEP). Arbetet motsvarar 15 

HP eller cirka 400 arbetstimmar. Teknologen har läst utbildningen på Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH), skolan för industriell teknik och management (ITM) i Södertälje under åren 

2013-2016. 

Det krävs inga specifika tekniska förkunskaper för att förstå rapportens innehåll men det är 

fördelaktigt med förkunskaper inom området elektropneumatik och mer specifikt 

ventillägesställare.  

Teknologen vill tacka handledaren Å.S. på Företag A för visat förtroende och bistånd under 

arbetet, från den första till den sista dagen. Den insats och det understöd som A.A. på Företag 

C har bistått med har varit ovärderlig för arbetets genomförande. Utan dig hade de resultat som 

arbetet ledde fram till aldrig erhållits. Teknologen vill även passa på att tacka alla andra 

medarbetare på Företag A och Företag C för er hjälp. 

Ett stort tack riktas till Rasmus Grip, teknologens handledare från KTH. Ditt stöd har betytt 

mycket för arbetets fortskridande och kvalitet. Teknologen vill även passa på att tacka 

examinatorn Claes Hansson för stöd under arbetet och för tre lärorika år på KTH. 

Patrick Säll 

Solna, den 13 juni 2016 
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1. Inledning  
I det här kapitlet presenteras inledningen till examensarbetet. Företag A-D är fiktiva namn på de 

företag som har varit involverade i examensarbetet. Inledningen är skriven under förstudien av 

examensarbetet. Formuleringar som exempelvis i nuläget syftar därför på situationen före eller i 

början av arbetet. 

1.1. Bakgrund till examensarbetet 
Företag A med kontor i Solna ingår i den multinationella koncernen Företag B som har cirka 15 

000 medarbetare och huvudkontor i USA. Företag A med ca 18 medarbetare utvecklar, 

producerar och säljer produkter för reglering av flöden inom processindustrin. Huvudsakliga 

produktgrupper är ventillägesställare som reglerar flöden, samt switchboxar som används för att 

mäta och verifiera ventilers lägen. Produkterna återfinns i de flesta industriella applikationer som 

kräver reglering av flöden. Några exempel på sådana industrier är pappersframställning, olja & 

gas, gruvdrift, kemisk industri samt livsmedel- och dryckesindustri. 

En av Företag A:s produkter är en så kallad I/P-omvandlare, som är länken mellan ett 

kontrollrum och en pneumatisk ventillägesställare. I/P står för omvandling av ström [I] till tryck 

[P]. Genom att mata I/P-omvandlaren med mellan 4-20 mA kan ett matningstryck (tryckluft) 

regleras linjärt mellan 0,20–1,00 bar, med mycket stor precision. Det reglerade trycket leds till en 

ventillägesställare som företaget tillverkar. Trycket används sedan i ett ställdon för att öppna eller 

stänga en ventil och därmed reglera ett flöde av en gas eller vätska. I/P-omvandlaren styrs 

vanligtvis av ett styrsystem i ett avskilt kontrollrum. Det innebär att systemet kan konfigureras för 

explosiva miljöer, som är en vanlig miljö i sammanhanget. Figur 1.1 nedan syftar till att illustrera 

hur ett system skulle kunna konfigureras.  

 
 

Figur 1.1. Illustration av ett system som kan innehålla en I/P-omvandlare (Bray Controls, 2015). 

En mer detaljerad illustration av en konkurrents ventillägesställare och I/P-omvandlare erhålls i 

figur 1.2 på nästa sida. 

Ventillägesställare med inkapslad I/P-omvandlare 

(elkablar till styrsystem är ej synliga i denna illustration). 

Manometrar för tryckavläsning. 

In/Utsignal (tryckluft). Det tomma hålet är för 

inkoppling av matningstryck. 

Ställdon. 

 

Axel som sammanlänkar de tre komponenterna. 

 

Ventil som öppnar/stänger ett flöde av gas eller vätska. 
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Figur 1.2. Närbild på ventillägesställare och I/P-omvandlare (Bray Controls, 2015). Bilden är ett montage. 

Alternativa lösningar för att öppna eller stänga en ventil är med exempelvis ett manuellt ställdon 

eller med en elektrisk motor som kan vrida axeln i figur 1.1. 

Företaget har två modeller av I/P-omvandlare som är konstruerade på olika sätt för att uppnå 

kraven för explosionssäkerhet. EX-modellen har ett tjockare hölje för att hämma en eventuell 

explosion (kapsla in). IS-modellen är konstruerad så att gnistbildning inte skall kunna ske från 

första början (i sig själv säker) och därigenom förhindra en eventuell explosion. EX-modellen är 

vanligast på den amerikanska marknaden men båda modellerna återfinns på både den 

amerikanska och den europeiska marknaden. Examensarbetet är inriktat på IS-modellen. När 

begreppet I/P-omvandlare nämns i resten av rapporten syftas därför på IS-modellen. I appendix A5 

återfinns en detaljritning på enheten. 

Vem som tillverkar Företag A:s I/P-omvandlare är invecklat. Följande figur syftar till att 

illustrera de olika företagens förhållande till varandra och vem som gör vad. 

 

Figur 1.3. De olika företagens förhållanden till varandra (egenproducerad i MS Visio Professional 2013). 

 

Ventillägesställare 

I/P-omvandlare 
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Företag A äger rättigheterna till produkten men de har valt att låta Företag C sköta 

produktionen. Företag C har i sin tur anlitat Företag D för att tillverka just I/P-omvandlaren. 

Ventillägesställaren, som I/P-omvandlaren vanligtvis sitter i, produceras och monteras dock av 

Företag C. Förhoppningen från alla företagens sidor är att Företag C i framtiden även skall 

sköta produktionen av I/P-omvandlaren, vilket skulle avlägsna Företag D ur bilden. Företag C 

planerar att förlägga produktionen av I/P-omvandlaren i Estland men monteringen i 

ventillägesställare skall fortfarande ske i Upplands Väsby. Det här dock är en förenkling av den 

verkliga situationen. 

1.2. Problembeskrivning 
Även problemen är invecklade. Företag A har tillsammans med Företag C identifierat tre 

problemområden relaterade till I/P-omvandlaren som behöver ses över. De tre problemen 

utvecklas nedan. 

1. Kunskap om produktionen.  

Nuvarande situation är att Företag A saknar kunskap om hur produktionen av I/P-omvandlaren 

går till eftersom att outsourcingen har skett i flera steg. Ritningar, tekniska beskrivningar och 

diverse dokument förekommer men i princip ingenting som rör produktionen. Några personer på 

företaget besitter dock kunskap om hur produktionen går till. Förväntad situation är att i 

framtiden inneha tillräcklig kunskap om produktionen i form av bland annat dokumentation, för 

att kunna välja en valfri leverantör av produkten. I praktiken innebär det att Företag C skall 

kunna ta över produktionen och förlägga den i Estland. Uppstarten där är planerad att ske i 

augusti 2016, ett par månader efter examensarbetets slutförande. Företag C har i nuläget mer 

insikt i hur produktionen går till än vad Företag A har. 

2. Förskjutet spann över tiden. 

Efter att en I/P-omvandlare har tillverkats och monterats ihop måste den nolljusteras innan den 

kan levereras till kund. Nolljustering innebär att enheten kalibreras så att 4 mA ger en utsignal 

(tryck) på 0,20 bar och 20 mA ger 1,00 bar utsignal. Hur det går till behandlas i avsnitt 2.2. 

Spannet, som är skillnaden mellan högsta och lägsta utsignal, blir därför 1,00-0,20=0,80 bar. 

Problemet som företagen har i nuläget är att det här spannet kan förskjutas med tiden hos en del 

I/P-omvandlare. Med förskjutning menas att 4-20 mA efter en viss tid ger exempelvis 0,30–1,10 

bar utsignal (dock samma spann, 1,10-0,30=0,80 bar). Konsekvensen blir att hela systemet med 

ventillägesställare, ställdon och ventil kommer ur balans så att ventilen exempelvis inte stängs 

helt. 

Förväntad situation när produktionen har startats upp i Estland är att I/P-omvandlarnas spann 

inte skall förskjutas efter att de har lämnat fabriken (och skeppats till Upplands Väsby för 

montering i ventillägesställare). 

Det företagen känner till i nuläget är att tiden för nolljustering av I/P-omvandlare är kritisk. Om 

nolljustering genomförs direkt efter monteringen, förefaller risken för att spannet därefter 

förskjuts, öka. Exakt tidsrymd som bör passera innan nolljustering genomförs, är inte fastställd av 

företagen. En faktor som bidrar till problemet och som är relaterat till avsaknaden av 

dokumentation är att outsourcingen har skett i flera steg. Det innebär i praktiken att Företag A 

och Företag C har relativt liten inblick i hur Företag D tillverkar, nolljusterar och kontrollerar 

I/P-omvandlarna. 
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3. Knackningsproblem. 

Det tredje problemet innebär att I/P-omvandlaren ibland kan låsa sig eller frysa fast i ett visst läge. 

Det har då hjälpt att fysiskt knacka till enheten för att återfå funktionaliteten. Tester genomfördes 

2014 och resultatet blev att felet inte återkom efter att enheten har knackats till. Slutsatsen från 

testrapporten är att det största hindret för att komma fram till en lösning på problemet är att 

felen inträffar så pass sällan och oregelbundet. Det finns för få defekta enheter tillgängliga för 

observation, för att generella slutsatser skall kunna dras relaterat till problemet. En teori som 

Företag C har är att lim som används i tillverkningen kan ha en inverkan på knackningsproblemet. 

På vilket sätt är dock inte utrett.  

På längre sikt kan problemen skada företagets varumärke och bli kostsamt i form av 

reklamationer och omarbeten. Därför är det viktigt att problemen åtgärdas så snart som möjligt. 

Ur ett internationellt perspektiv är problemen relevanta eftersom en stor andel enheter säljs till 

utlandet. 

Målgruppen som berörs av problemen är de företag som använder produkten i sin verksamhet. 

De flesta processer i industrin har sensorer och styrsystem som detekterar felaktiga flöden 

eftersom de kan uppkomma på flera olika sätt. En felaktig eller defekt I/P-omvandlare är enbart 

en av flertalet felmöjligheter. Felsökningen kan därför bli svår och tidskrävande vilket kan få stora 

ekonomiska konsekvenser om det innebär stopp i en produktion.  

Knackningsproblemet innebär, som nämndes ovan, att en person måste fysiskt knacka till I/P-

omvandlaren vilket kanske inte är enkelt att inse första gången problemet uppkommer. Det är 

mer troligt att hela ventillägesställaren reklameras om det visar sig att den har fryst fast. Det är 

möjligt att kunder byter leverantör då det finns många konkurrenter på marknaden som tillverkar 

liknande produkter. Förhoppningen från båda företagens sidor på längre sikt är att komma till 

rätta med problemen så att en stabil och effektiv produktion kan startas upp i Estland. Genom att 

åtgärda problemen minskar företagen antalet reklamationer och ökar den generella kvaliteten på 

produkten, med lägre kostnader som följd. 

1.3. Målformulering 
Målet med examensarbetet är att inom den givna tiden uppnå följande punkter. 

 Påbörja en dokumentation av hur I/P-omvandlaren produceras i nuläget så att Företag 

C kan ta över och flytta produktionen till Estland. Målet med dokumentationen är även 

att ge Företag A mer inblick och kunskap om produktionsrelaterade aspekter, något som 

de till viss del saknar i nuläget. Ett önskemål är därför att dokumentationen skall innehålla 

både text och bild som beskriver de olika arbetsmomenten och andra 

produktionsrelaterade aspekter. 

 I samband med dokumentationen, identifiera potentiella förbättringar i produktionen och 

ge förslag på hur de skulle kunna realiseras. Förbättringarna skall om möjligt vara 

relaterade till problemen med spannet och knackningen, se föregående avsnitt. I mån av tid, 

utvärdera de här förslagen och välja en eller flera åtgärder som kan implementeras. Sedan 

följa upp åtgärderna och granska om det blev någon skillnad (bättre/sämre?). Om detta 

inte är möjligt på grund av exempelvis tidsbrist, ge förslag på vilka följande steg företagen 

bör ta. 



5 

1.4. Avgränsningar 
Följande punkter syftar till att avgränsa arbetet. 

 Arbetet kommer enbart att behandla produktionen av I/P-omvandlaren och inte andra 

komponenter som tillsammans ingår i ett större system (ventillägesställare, ställdon och 

ventiler). 

 All dokumentation sker på svenska enligt önskemål från Företag C. Arbetet utförs i 

Sverige. 

 Inga ändringar i konstruktionen på ritningsnivå (CAD) kommer att genomföras.  

 Arbetet omfattar I/P-omvandlaren med beteckning ”IS” och inte ”EX”. 

 Enbart den information som kan erhållas genom Företag A och Företag C kommer att 

ligga till grund för dokumentationen och arbetet som helhet. Företag D, som i nuläget 

sköter produktionen, kan inte antas gå med på att tillhandahålla information relaterat till 

produktionen av I/P-omvandlaren.  

1.5. Lösningsmetoder 
Nedan presenteras de lösningsmetoder som kommer att utnyttjas under examensarbetet. En 

diskussion av dem och övriga potentiella metoder, sker i avsnitt 6.1. 

1.5.1.  Tidplan för planering 

En tidplan i Microsoft Excel skapas i början av arbetet där aktiviteter och tidsåtgång uppskattas. 

Den uppdateras löpande och tidrapporter förs in på ett separat blad. Tidplanen används för att 

strukturera upp och övervaka arbetet. Helhetsbilden blir mer översiktlig och risken att något 

moment försummas eller försenas minskar. 

1.5.2.  Faktainsamling (granskning, samtal, studiebesök) 

I det inledande skedet av arbetet kommer I/P-omvandlaren att granskas grundligt. Hur den sitter 

i produkter, hur den fungerar, vad som upplevs vara problem idag, hur felstatistiken ser ut, var 

den produceras och hur den testas är exempel på frågor som behöver utredas innan arbetet kan 

genomföras. Interna dokument som är relaterade till produkten kommer att granskas för att 

besvara frågorna och bygga upp en förståelse. På kontoret i Solna finns möjligheten att skruva 

isär I/P-omvandlare för att se hur de är uppbyggda. Informella samtal och diskussioner med 

medarbetare kommer att användas under faktainsamlingen. Även extern faktasökning på Internet 

om relevanta teorier kommer att genomföras. Besök på Företag C:s verksamhet i Upplands 

Väsby kommer att genomföras för att öka förståelsen för slutmonteringen i ventillägesställare 

samt förutsättningar i allmänhet.  

1.5.3.  Processkarta och arbetsinstruktioner 

En processkartläggning kommer att ske i kombination med arbetsinstruktioner och/eller allmän 

dokumentation av tillverkningsprocessen. Data som krävs för dokumentationen tas även här 

fram genom intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner på Företag A och Företag C. 

Eventuell tidigare dokumentation som kan erhållas kan komma att ligga till grund för 

processkartan och arbetsinstruktionerna. 
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1.5.4.  Feleffektanalys (FMEA) och datainsamling 

En feleffektanalys kommer att genomföras för att uppnå målet om förbättringar av 

tillverkningsprocessen. För att genomföra analysen krävs data i form av identifiering av kritiska 

moment och felmöjligheter relaterade till I/P-omvandlaren. Data kommer att samlas in genom 

att teknologen, tillsammans med Företag C, nolljusterar och inspekterar enheter som Företag D 

tillverkar och levererar. I samband med datainsamlingen och analysen genomförs intervjuer samt 

diskussioner löpande med nyckelpersoner på både Företag A och Företag C. Även statistisk 

data kan komma att samlas in, exempelvis antalet kassationer i en serie, om det bedöms vara 

användbart i analysen. 

1.5.5.  Presentation för företagen och KTH 

Preliminärt kommer en presentation att hållas för medarbetare på Företag A och Företag C. En 

presentation kommer även att hållas på KTH för examinator, handledare och övriga intresserade. 

1.6. Förväntade resultat 
Den förväntade nyttan med examensarbetet är att öka företagens kunskaper inom 

produktionsrelaterade aspekter av I/P-omvandlaren. Långsiktigt vill de lösa problemen som i 

nuläget resulterar i kostsamma reklamationer från kunder. Genom att utöka kunskaperna om 

produktionen ökar förutsättningarna för förbättringar inom andra områden, bland annat 

konstruktion. Ökad kvalitet och ett minskat antal reklamationer kan på längre sikt resultera i att 

företagens anseenden ökar vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning. 
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2. Aktuellt kunskapsläge 
Nedan presenteras de teorier som har legat till grund för examensarbetet. 

2.1. I/P-omvandlarens funktion 
För att illustrera I/P-omvandlarens funktion används figur 2.1 med tillhörande textförklaring och 

exempel. Se även appendix A5 för en kompletterande detaljritning. I/P-omvandlaren behöver 

tilluft (”Air supply” i figuren) och strömmatning för att fungera. Tilluften är vanligtvis tryckluft 

från exempelvis en kompressor med tillhörande tank. 

 

Figur 2.1. Illustration av I/P-omvandlarens funktion (källa: internt dokument). 

När ström matas genom 

spolen (1), genereras ett 

magnetfält i järnkärnan (2) och 

luftspalten (3). Magnetfältet 

påverkar magneten (4) med en 

kraft som således beror av 

strömmatningen. Kraften 

förstärks av en torsionsfjäder 

som flapperbladet (9) är infäst 

med. Flapperbladet (9) 

fungerar som en hävarm och 

ju mer ström som matas, ju 

mer vill änden (5) täppa för 

luftmunstycket (6).  

I/P-omvandlaren arbetar dock 

enligt Newtons tredje lag, att 

varje kraft har en lika, 

motriktad kraft. Den 

motriktade kraften är ett 

dynamiskt lufttryck som 

anbringas på änden (5) genom 

luftmunstycket (6) så att 

kraftbalans uppstår. 

Det dynamiska lufttrycket har 

sitt ursprung i tilluften. 

Effektsteget (8) tillsammans 

med strypningen (7) ser till att 

tilluften, som kan variera från 

källan, blir jämn till 

luftmunstycket (6). 

Luftfiltret (10) förhindrar i viss 

utsträckning att oren tilluft 

(smuts, olja), tar sig in i 

luftmunstycket (6). 

Den tilluft som inte krävs för 

att upprätthålla kraftbalansen 

vid flapperbladet (9), leds till 

en ventillägesställare som i sin 

tur styr en ventil. Den luften 

benämns utsignal i resterande 

delar av rapporten. 

Exempel 1: 

När spolen (1) matas med 20 

mA blir kraften på magneten 

(4) relativt stor och således 

täpps luftmunstycket (6) igen 

relativt mycket. Då erhålls 1,00 

bar i utsignal till 

ventillägesställaren. 

Exempel 2: 

När spolen (1) matas med 4 

mA blir kraften på magneten 

(4) relativt liten och således 

kommer en relativt stor andel 

av tilluften att ventileras ut 

genom luftmunstycket (6). Då 

erhålls 0,20 bar i utsignal till 

ventillägesställaren. 

För att ge perspektiv på 

storleken på komponenterna 

kan nämnas att flapperbladet 

(9) är ca 10 mm långt samt att 

luftmunstyckets (6) inre 

diameter är 0,7 mm. 
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2.2. Nolljustering av I/P-omvandlaren 
Nolljustering (kalibrering) av I/P-omvandlaren genomförs av tillverkaren efter det att den har 

blivit monterad (i nuläget av Företag D). Som förklarades i föregående avsnitt (2.1) förekommer 

två krafter som påverkar hur hårt flapperbladet täpper för luftmunstycket. 

1. Den kraft som magnetfältet från spolen påverkar magneten med. Genom att lossa två 

insexskruvar på I/P-omvandlaren kan spolens avstånd till magneten justeras. Kraften 

avtar när avståndet ökar och vice versa. Sambandet mellan kraften och avståndet är icke-

linjärt. Eftersom spolen genererar ett magnetfält och magneten har sitt egna permanenta 

fält blir sambandet svårförutsägbart.  

2. Den kraft som torsionsfjädern har på flapperbladet. Enligt Hookes lag ändras kraften 

proportionellt vid spänning alternativt lossning av en fjäder (Williams, 2015). På I/P-

omvandlaren är torsionsfjädern fäst med en justerskruv som kan roteras för att spänna 

alternativt lossa fjädern. Ett något förskjutet spann kan därför justeras upp eller ned 

linjärt med justerskruven, beroende på om den dras åt eller lossas. 

Slutanvändaren nolljusterar vanligtvis inte I/P-omvandlaren eftersom det kräver demontering 

från ventillägesställaren. Slutanvändaren nolljusterar däremot ventillägesställaren, den enhet som 

I/P-omvandlaren ingår i. En något ojusterad I/P-omvandlare behöver inte innebära att systemet 

inte fungerar som det är ämnat, så länge andra delar av systemet kan balansera ut felaktigheterna. 

2.3. Linjäritet 
Begreppet linjäritet relaterat till I/P-omvandlare innebär att strömmatningen och utsignalen 

(tryck) förhåller sig linjärt till varandra, se figur 2.2. Linjäritet är en grundförutsättning för att I/P-

omvandlare skall kunna fungera i ett analogt styrsystem (Emerson, 2012). 

 

Figur 2.2. Teoretisk graf för en I/P-omvandlares linjäritet. 

Som framgår av grafen bör I/P-omvandlaren som det här examensarbetet behandlar ge 0,20 bar 

utsignal vid 4 mA strömmatning och sedan öka linjärt upp till 1,00 bar för 20 mA.  
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Linjäritet, I/P-omvandlare i teorin



9 

2.4.  Hysteres och dödband 
Hysteres är utsignalskillnaden vid en ökning följt av en minskning av strömmatningen. I teorin 

och optimalt bör skillnaden vara noll, vilket ger en linjär graf enligt figur 2.2 (Ruel, 2000). Om 

strömmatningen ökar från 4 till 20 mA, bör trycket öka från 0,20 till 1,00 bar. En efterföljande 

sänkning från 20 till 4 mA bör i teorin leda till en sänkning tillbaka till 0,20 bar. I praktiken 

infaller dock en viss hysteres som beror på statisk friktion mellan de rörliga delarna inuti enheten. 

Istället för att återgå till 0,20 bar vid en sänkning av strömmatningen, stannar utsignalen vid 

exempelvis 0,22 bar. Det ger upphov till hysteres och ett olinjärt beteende i systemet (PAControl, 

2014). Figur 2.3 illustrerar hur en höjning följt av en sänkning av strömmatningen (”Input”) 

resulterar i hysteres. 

 

Figur 2.3. Illustrering av hysteres (Emerson, 2012). 

Dödband är mängden strömmatning som krävs för att byta riktning på utsignalen. Exempelvis 

kanske inte utsignalen ändras när strömmen ökar från 4 till 6 mA. Däremot när strömmen sedan 

ökar från 6 till 7 mA, ökar utsignalen upp till det korrekta värdet. Även dödband orsakas av 

friktion mellan rörliga delar i I/P-omvandlaren (Emerson, 2012). Den vänstra grafen i figur 2.4 

illustrerar dödband. Den högra grafen illustrerar hur de båda fenomenen uppkommer 

tillsammans. 

 

Figur 2.4. Grafer som visar dödband respektive hysteres och dödband (Emerson, 2012). 
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Hysteres och dödband mäts som skillnader av y (utsignal) respektive x-värden (insignal) i 

förhållande till respektive optimala värden (linjära). Således mäts de i procent där ett lägre värde 

är bättre (närmare optimum). I de tekniska data som återfinns i användarmanualen till I/P-

omvandlaren definieras följande värden.  

Hysteres ≤ 0,3 % 

Dödband ≤ 0,1 % 

2.5. Tidigare studier 
Följande urval av kurser som teknologen har läst inom ramen för utbildningen har varit relevanta 

och till gagn under arbetets gång. 

 Datorbaserade ingenjörsverktyg (ML1302). Hur ritningar tolkas och granskas samt hur 

fördjupning av en konstruktion går till. 

 Produktionskurserna (ML1200, HM1016, ML2200). Allmänt om produktionsaspekter. 

 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar (HM1021). Allmänt om kvalitetsaspekter och 

tillämpbara verktyg. 

 El- och styrteknik (ML1306). Teori och laborationer inom de här områdena (som är 

gemensamma för examensarbetet) har varit till stort gagn under arbetets gång. 

Genom KTHs bibliotek kunde en forskningsrapport erhållas som behandlar simulering av 

matematiska modeller baserat på I/P-omvandlare. Den kom att visa sig irrelevant för det här 

arbetet. Utöver de källor som refereras till i den här rapporten, kunde ingen ytterligare forskning 

eller examensarbeten erhållas alternativt identifieras relaterade till I/P-omvandlare. Sökningar 

efter andra arbeten har genomförts genom Google, KTH Diva och de databaser som KTHs 

bibliotek tillhandahåller (IEEE, Scopus m.fl.).  
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3. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet utvecklas de teorier som är relaterade till lösningsmetoderna (se avsnitt 1.5) och 

de slutsatser samt rekommendationer som ges i senare delar av rapporten. 

3.1. Processkarta 
Processkarta, även kallat flödesschema, är ett visuellt verktyg som används för att stegvis illustrera 

en process. Verktyget och illustrationen kan utformas på olika sätt beroende på vilken process det 

gäller. En del standardiseringsorgan, däribland ISO, har definierat vad olika symboler och figurer 

betyder. Exempelvis markerar en oval textruta en start eller ett stopp i en process. Layouten och 

övriga egenskaper, som varierar från fall till fall, är generellt sett upp till konstruktören av 

processkartan att definiera (Tague, 2004, s255-257). 

3.2. Standardiserat arbetssätt, arbetsinstruktioner 
Standardiserat arbetssätt är grunden för allt förbättringsarbete. Att arbeta utifrån en standard 

innebär att definiera bästa kända arbetssätt så att avvikelser kan observeras, lärdomar dras och 

förbättringar implementeras. Eftersom bästa kända arbetssätt ständigt utvecklas, är det viktigt att 

utveckla arbetsinstruktioner och andra standardiseringsverktyg kontinuerligt (Olofsson, 2010). 

Standardiserat arbetssätt har fler fördelar. Det kan underlätta introduktion och upplärning av nya 

medarbetare. Missförstånd och (olämpligt) inarbetade vanor kan elimineras (Engström, 2014). 

Arbetsinstruktioner är ett viktigt standardiseringsverktyg. Varje medarbetare har ett något 

annorlunda tillvägagångssätt att genomföra en uppgift på. Varierande bakgrund, skicklighet och 

erfarenhet är exempel på faktorer som bidrar till variationen i tillvägagångssätt. 

Arbetsinstruktioner utfärdas i syfte att styra tillvägagångssätten och därmed minska variationer, 

vilket skapar stabila processer (Wiens & Bluff, 2013, appendix A). 

Wiens & Bluff (2013) beskriver i sin rapport hur bra arbetsinstruktioner skall utformas och 

formuleras. Följande punktlista sammanfattar huvudpoängerna i rapporten. 

 Arbetsinstruktioner bör skrivas av någon som har mer insikt i produkten och dess 

funktion än vad gemene person har. Experter på området bör konsulteras kontinuerligt. 

 Koncisa men tydliga meningar bör formuleras med max 24 ord. Det skall ständigt framgå 

vad som syftas på. Istället för att exempelvis skriva: ”skruva i skruven i hålet” kan 

meningen formuleras: ”använd skruvmejseln för att skruva i stjärnskruven i det högra 

hålet”. 

 Författaren av instruktionerna bör ha åhöraren i åtanke vilket i praktiken kan innebära att 

nivån på texten får sänkas något. En icke insatt person skall kunna läsa och förstå 

instruktionerna till den grad att personen själv kan utföra det beskrivna arbetet. 

 Bilder är ett bra verktyg för att förtydliga instruktionerna. Professionell utrustning i form 

av en systemkamera, stativ, lampor och en ljus bakgrund bör användas. Wiens & Bluff 

(2013) anser att fler författare borde visa händer och verktyg i sina instruktioner eftersom 

att det förtydligar budskapet ytterligare. 

 Diagram och övriga illustrationer kan också användas för att få fram ett budskap. 

 Arbetsinstruktionerna bör uppdateras och förbättras ständigt enligt principen om bästa 

kända arbetssätt, alltså det senast bästa kända sättet att utföra en specifik uppgift på. 
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 Säkerheten skall alltid komma först. Rådande lagar och normer skall följas. 

Instruktionerna bör vara extra tydliga vid kritiska moment. Olika ikoner kan användas för 

att illustrera sådana moment men varningsikoner begränsas till ett par stycken. 

Vidare diskuterar Wiens & Bluff (2013) vikten av att presentera och utnyttja arbetsinstruktionerna 

på ett effektivt sätt. Risken är annars att de placeras i en pärm på ett kontor och aldrig utnyttjas. 

Arbetsinstruktioner är ett verktyg som skall ligga till grund för övrigt förbättringsarbete. Därför är 

det viktigt att de finns lättillgängliga på respektive arbetsplats samt att de ständigt uppdateras och 

förbättras. 

3.3. Feleffektanalys (FMEA) 
Feleffektanalys är en metod som utnyttjas för att se över en produkts eller en process funktioner 

och felkaraktärer (felmöjligheter, felorsaker samt felkonsekvenser). Under utvecklingsstadier 

används konstruktions-FMEA medan process-FMEA är anpassad för tillverkningsprocesser och 

därmed aktuell för det här examensarbetet. Dokumentation sker på en FMEA-blankett (Bergman 

& Klefsjö, 2012, s162-164). 

Feleffektanalyser genomförs effektivast i tvärfunktionella grupper (Forrest, 2012). Eftersom 

examensarbetet genomförs av en ensam teknolog, kommer intervjuer och diskussioner med 

nyckelpersoner att få ersätta det tvärfunktionella arbetssättet. 

Analysen är kvalitativ då identifikationen av potentiella felkaraktärer sker med hjälp av ett 

tvärfunktionellt arbetssätt. Den är även kvantitativ eftersom förekomsten (F), allvarligheten (A) 

och upptäckbarheten (U) relaterat till respektive felkaraktär graderas på en skala 1-10. Produkten 

av graderingen ger ett RPN-tal (Risk Priority Number). Ekvationen blir som följer (Hornström, 

2015). 

𝑅𝑃𝑁 = 𝐹 × 𝐴 × 𝑈 [3:1] 

Ekvation 3:1. RPN-tal (Hornström, 2015). 

RPN kan således variera mellan 1 till 1000 där ett högre tal innebär en högre prioritering när 

åtgärder implementeras. Om en faktor för allvarlighet (A) graderas 9 eller 10 åtgärdas alltid 

felorsaken eftersom de därmed innebär en risk för personsäkerhet (Hornström, 2015). 

För att graderingen skall resultera i konsistenta RPN-tal kan en förklarande text till respektive 

faktor vara användbart. Konsultföretaget Quality-One har en sådan förklarande text till både 

design- och process-FMEA, se appendix A4 (Quality-One, 2013). 

3.4. 5S 
5S är ett verktyg inom Lean Produktion och Total Productive Maintenance (TPM), som alla tre har sitt 

ursprung i japansk industri. De fem japanska orden seiri (sortera), seiton (strukturera), seiso 

(städa), seiketsu (standardisera) och shitsuke (skapa vana) är grundpelare i verktyget. Genom att 

införa 5S kan slöserier identifieras och elimineras. Slöserierna kan bidra till fel, defekter och 

skador på arbetsplatsen. Nedan utvecklas de fem principerna (Bergman & Klefsjö, 2012, s591-

592). 

 Sortera – Det här steget innebär att alla objekt som inte hör hemma på arbetsplatsen tas 

bort. Enbart det nödvändigaste skall vara kvar. Ett första steg kan vara att sätta röda 

lappar eller på annat vis markera objekt som misstänks inte används och sedan succesivt 

ta bort dem (Earley, 2011). 
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 Strukturera – Efter sorteringen behöver de nödvändiga objekten från föregående steg en 

bestämd och tydligt markerad plats. Ett skjutmått hör exempelvis kanske hemma i en 

vadderad låda snarare än liggandes på arbetsbänken när det inte används. Ergonomi och 

personsäkerhet bör prioriteras när struktureringen genomförs (Engström, 2014).  

 Städa – En standard för städningen behöver definieras. Vad skall städas, när skall det 

städas och hur mycket skall städas är frågor som bör adresseras (Olofsson, 2011). 

Exempelvis behöver förmodligen inte en operatör kunna äta sin lunch direkt på ett 

arbetsgolv i en verkstad. Men om ett oljeläckage uppstår är det självklart fördelaktigt om 

golvet är så pass rent att det snabbt kan upptäckas. En lämplig nivå för städningen bör 

således definieras. 

 Standardisera – De tre föregående stegen behöver upprätthållas genom standardiserade 

arbetssätt, annars sker en återgång till ursprungsläget. Visualisering i form av bilder på 

normalläget, checklistor och arbetsinstruktioner är viktiga hjälpmedel som kan utnyttjas 

(Earley, 2011).  

 Skapa vana – Bygger vidare på standardiseringen. Skapa engagemang hos medarbetare 

genom ansvarstagande och ägandeskap. Avsett tid för bland annat städning så att rätt 

förutsättningar finns. Förbättra ständigt rutinerna (Engström, 2014). 

Ibland talas det om ett sjätte S för att inte säkerheten ska försummas. 5S (eller 6S) är grunden för 

förebyggande underhåll, standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar på en arbetsplats 

(Engström, 2014).  
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4. Genomförande 
En förstudie genomfördes under arbetets inledande fas. Inledningen i rapporten (avsnitt 1) är 

resultatet av förstudien. Några formuleringar kom dock att ändras under arbetets gång. I 

förstudien ingick även att konstruera en tidplan och påbörja en faktainsamling. 

4.1. Processkartläggning 
En processkartläggning genomfördes i syfte att uppnå den första punkten i målformuleringen, 

påbörjande av dokumentation. Efter en dialog mellan teknologen och företagen beslutades att 

monteringsprocessen var intressantast att kartlägga. Programmet Microsoft Visio Professional 

2013 användes för att illustrera processen. Informationen som krävdes för att konstruera 

kartläggningen är hämtad från samtliga faser av arbetet. Vid den inledande fasen monterades I/P-

omvandlare isär vilket gav förståelse för uppbyggnaden. Samtal och diskussioner med 

nyckelpersoner genomfördes löpande under arbetets gång vilket också har legat till grund för 

kartläggningen. Vid datainsamlingen erhölls bland annat kunskap om hur nolljusteringen av I/P-

omvandlare går till. All denna information och kunskap har således legat till grund för 

processkartläggningen. 

4.2. Arbetsinstruktioner 
En annan lösningsmetod för att påbörja dokumentationen av produktionsprocessen var genom 

att ta fram arbetsinstruktioner. Även här skedde en dialog mellan teknologen och i första hand 

Företag C, eftersom det företaget skulle ha störst nytta av arbetsinstruktionerna. Tillsammans 

beslutades att processen limning av flapperblad skulle dokumenteras i form av arbetsinstruktioner. 

Anledningen till varför just den processen valdes diskuteras i avsnitt 6.3. 

Information samlades in om hur bra arbetsinstruktioner skall utformas (se avsnitt 3.2). Med hjälp 

av det teoretiska underlaget, i kombination med kunskaper från faktainsamlingen samt dialoger 

med Företag C, kunde en grov skiss för instruktionerna utarbetas. Till en början togs bilder med 

en mobilkamera för att grafiskt illustrera processen. De byttes senare ut mot bilder som 

teknologen tog med Företag A:s systemkamera. Texten formulerades och instruktionerna 

utvecklades i flera steg för att uppnå punkterna som beskrivs i teorin. 

4.3. Datainsamling 
Innan datainsamlingen genomfördes, framställdes en mall av teknologen i samråd med Företag 

C. Mallen konstruerades i Microsoft Excel och den anpassades så småningom till utskriftsformat 

A4, se appendix A1. Det innebar att mellan fyra till tio enheters data kunde föras in per 

dokument. Data som mättes var utsignaler (tryck) som I/P-omvandlare gav vid dels leverans från 

fabrik, dels efter en första justering samt även efter 24 h väntetid. Utsignalen skulle som tidigare 

beskrivits, variera mellan 0,20–1,00 bar för respektive ström 4-20 mA. Som framgår av mallen 

stegades strömmen 4-8-12-16-20 mA, vilket i teorin borde ha resulterat i 0,20–0,40–0,60–0,80–

1,00 bar utsignal. Toleransen som var förbestämd för både utsignalen och spannet var ±0,02 bar. 

För exempelvis 8 mA ström kunde därför utsignalen variera mellan 0,38–0,42 bar. Värden 

utanför toleransen rödmarkerades automatiskt i mallen. Alla I/P-omvandlare med röda värden 

krävde således åtgärder. Vilka åtgärder som vidtogs noterades i mallen eller vid platsbrist, i ett 

separat dokument. Enheter som enbart hade värden inom toleranserna krävde inga åtgärder. En 

kontroll efter 24 h utfördes för att identifiera eventuella förskjutningar av spann eller värden 
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utanför toleranserna. Denna kontroll gjordes även på de I/P-omvandlare som var godkända vid 

första kontrollen. 

Två samlingar med 21 respektive 40 I/P-omvandlare kontrollerades. Den första samlingen med 

21 enheter levererades från Företag D och var därför mer eller mindre i serie. Den andra 

samlingen med 40 I/P-omvandlare var enheter som hade levererats till Företag C för montering 

i ventillägesställare. Efter monteringen nolljusteras ventillägesställarna men de här 40 I/P-

omvandlarna var så pass ojusterade att ventillägesställarna inte kunde balansera ut deras fel. 

Enheterna var inte från samma serie vilket framgick av deras serienummer. 

Nedan visas en bild på testriggen och I/P-omvandlare. 

 

Figur 4.1. Testriggen som användes vid datainsamlingen. 

Den första kontrollen av fabriksvärdena utfördes genom att en I/P-omvandlare (3) spändes fast i 

anordningen (4) och strömkällan (5) kopplades in. Ventilen (2) öppnades vilket gav ett 

matningstryck på sex bar till I/P-omvandlaren. På strömkällan (5) stegades strömmen (4-8-12-16-

20 mA) vilket för en fungerande enhet resulterade i en utsignal som kunde läsas av på 

manometern (1). Utsignalen för respektive strömmatning noterades i mallen (se appendix A1) 

tillsammans med serienumret som stod på I/P-omvandlarnas lock. Efter det sänktes strömmen 

tillbaka till 4 mA och ventilen för tryckluften stängdes. Enheten togs ut ur anordningen och 

beroende på vilka utsignaler som erhölls, genomfördes olika åtgärder. 

I/P-omvandlare med enbart värden inom toleranserna, lades direkt tillbaka på sin plats för att 

lagras i ett dygn. Enheter som hade något värde utanför toleransen åtgärdades direkt (innan nästa 

enhet kontrollerades). För att åtgärda (justera) en I/P-omvandlare behövde det svarta locket, som 

sitter fast med en skruv, tas bort. Skruvarna var täckta med en speciell klisterlapp som 

garanterade att ingen hade öppnat upp enheten sedan tillverkningen på fabriken. Klisterlappen 

togs därför bort innan skruven kunde kommas åt. 

Baserat på värdena vid första kontrollen genomfördes olika åtgärder för att få värdena inom 

toleransen. Om spannet var inom toleransen (0,78–0,82 bar) men något förskjutet, var en vanlig 

1. Manometer 

2. Tryckluft in 

3. I/P-omvandlare 

4. Fästanordning 

5. Strömkälla 
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åtgärd att justera torsionsfjädern. Det gjordes genom att justera en justerskruv, som 

torsionsfjädern var fäst med. Skruven justerade spannet upp eller ned linjärt beroende på vilket 

håll den vreds åt.   

Den vanligaste åtgärden var dock att torsionsfjädern i kombination med spolens avstånd till 

magneten behövde justeras. Det gjordes genom att I/P-omvandlaren matades med 4 mA och 

justering av torsionsfjädern genomfördes tills 0,20 bar utsignal gavs på manometern. Sedan 

stegades strömmen upp till 20 mA och då kunde identifiering ske om spannet ökade eller 

minskade oproportionerligt mycket eller lite. Insexskruvarna till spolen lossades och avståndet till 

magneten ändrades, vilket därmed ändrade proportionerna i utsignal. Efter att spolen hade 

flyttats behövde insexskruvarna dras åt och torsionsfjädern justeras om. Det gjordes genom att 

sänka strömmen till 4 mA och justera in 0,20 bar och sedan stega strömmen uppåt. Vid korrekt 

utförd justering ökade utsignalen proportionerligt och inom toleranserna. Om inte, fick avståndet 

justeras ytterligare och proceduren upprepas tills alla värden låg inom toleranserna. 

En del enheter gick inte att justera på det här sättet. De var antingen stendöda alternativt ökade 

utsignalen väldigt långsamt vid stegning av strömmen. Exempelvis fungerade några korrekt för de 

lägre trycken men vägrade gå över ett visst tryck. De enheterna lades åt sidan för vidare åtgärder 

och deras värden markerades med streck i mallen. 

För att åtgärda de I/P-omvandlare som inte kunde justeras vid den första eller andra kontrollen 

användes uteslutningsmetoden. Bottenplattan, där tryckluften går in i enheten, byttes ut mot en 

som garanterat fungerade. Om inte det hjälpte blåstes munstycket rent med tryckluft i syfte att få 

bort eventuell smuts. En annan åtgärd var att byta ut spolen mot en som garanterat fungerade. 

En del enheter led av knackningsproblemet som beskrevs i inledningen av rapporten. Upprepade 

knackningar mot bottendelen föreföll till en början lösa symptomen (tröghet eller att de inte gick 

över en viss utsignal). När arbetet fortlöpte framkom det att knackningarna manipulerade 

flapperbladets läge mot munstycket. Istället för att knacka mot bottendelen kunde därmed samma 

resultat erhållas genom att manuellt manipulera flapperbladet. Det gjordes genom att ett icke-

metalliskt verktyg användes för att rotera flapperbladet upp respektive ned i den änden som 

magneten sitter i. Vid en efterföljande kontroll ett dygn senare kunde några av de här I/P-

omvandlarna, som vid det tillfället förmodades fungera, ha återgått till ursprungsläget. Till slut 

återstod enbart enheter som uppträdde på samma sätt. De var antingen stendöda, tröga eller 

vägrade öka över en viss utsignal oavsett strömmatning. Teknologen var medveten om att 

Företag C, precis som nämnts i inledningen, hade en teori om att limning kunde ha en inverkan 

på knackningsproblemet. Det var dock inte utrett på vilket sätt.  
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Figur 4.2. Mikroskopet (Mantis Elite-cam) som användes vid 
datainsamlingen. 

 

På Företag A:s kontor i Solna fanns ett mikroskop (Mantis Elite-cam från företaget Vision 

Engineering), se figur 4.2. 

Teknologen anslöt mikroskopet och 

påbörjade granskning av de I/P-

omvandlare som ännu inte hade 

godkänts. Flapperbladet var extra 

intressant eftersom det vid det här 

skedet var utrett att knackningsproblemet 

var relaterat till just flapperbladet. 

Kort därefter upptäcktes limrester på 

undersidan av flapperbladet där 

munstycket ligger emot. Mikroskopets 

inbyggda kamera användes för att ta 

bilder på limresterna, vilka återfinns i 

avsnitt 5.3. Tyvärr innebar den låga 

upplösningen hos kameran att kvaliteten på bilderna blev dålig jämfört med upplösningen eller 

skärpan som det mänskliga ögat kunde se med direkt i mikroskopet. Ett försök gjordes för att 

externt fotografera genom linsen på mikroskopet, i syfte att få högre upplösning och bättre 

kvalitet på bilderna. Det gick dock inte. 

4.4. Feleffektanalys (FMEA) 
FMEA-mallen konstruerades i förväg i Microsoft Excel. Den är till viss del baserad på den mall 

som teknologen använde vid en inlämningsuppgift i kursen kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 

(HM1021). Ett urklipp av mallen återfinns i appendix A3. 

Under datainsamlingen observerades och erhölls ett antal felmöjligheter relaterat till I/P-

omvandlare, exempelvis limresterna på flapperbladet. De felmöjligheterna fördes in i mallen och 

markerades som identifierade genom empirisk studie. Övriga felmöjligheter markerades som 

spekulativa då det under arbetets gång, inte kunde bekräftas i vilken utsträckning de uppkom. De 

flesta felorsaker och nuvarande styrning är spekulativa eftersom observationer inte kunde göras på 

det företag som i nuläget sköter tillverkningen (Företag D). 

För att uppskatta förekomsten (F), allvarligheten (A) och upptäckbarheten (U) för respektive 

felmöjlighet användes de textförklaringar (se appendix A4) som tidigare har nämnts i rapporten. 

De visade sig dock vara otillräckliga. Därför utnyttjades kompletterande förklaringar från tidigare 

nämnda inlämningsuppgift. När siffrorna uppskattats (1-10) räknade mallen automatiskt ut ett 

RPN-tal som kunde variera mellan 1-1000. Åtgärdsförslag togs fram av teknologen men de 

implementerades ej under arbetets gång. 
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5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av examensarbetet. Tidplanen och ett urklipp från 

tidrapporten återfinns i appendix A6 respektive A7. 

5.1. Processkartläggning 
I processkartan nedan illustreras stegen som krävs för att montera ihop en I/P-omvandlare. 

Komponenterna är namngivna i enighet med detaljritningen, se appendix A5. 

 

Figur 5.1. Processkarta av montering av I/P-omvandlare. Version A3. 

Huvudkomponenterna är bottendelen, C-ramen och spolen. De i sin tur består av flertalet 

underkomponenter, varav några kräver separat montering. Efter nolljustering monteras slutligen 

plastlocket på. 

5.2. Arbetsinstruktioner 
I appendix A8 återfinns arbetsinstruktionerna som togs fram för processen limning av flapperblad. 
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Figur 5.2. Utdrag från datainsamlingen. 

5.3. Datainsamling 
Följande resultat erhölls då de första 21 I/P-omvandlarna kontrollerades. Till höger nedan visas 

ett utdrag från en av de ifyllda mallarna. 

 6 av 21 enheter godkändes direkt utan 

några justeringar. 15089002 i figur 5.2 

är en av dem. 

 4 av 21 enheter krävde justering av 

enbart torsionsfjädern. 

 9 av 21 enheter krävde justering av 

både torsionsfjädern och spolens 

avstånd till magneten. 

 1 av 21 enheter led av 

knackningsproblemet. Enheten var till en 

början stendöd. Upprepade 

knackningar mot bottendelen fick den 

att operera inom toleranser (ingen 

ytterligare justering krävdes). 

 1 av 21 enheter var till en början 

stendöd. Efter att spolen 

demonterats/monterats tillbaka 

fungerade den. 

 Inga spann försköts utanför toleransen 

med tiden (24 h väntetid). 

 Alla 21 I/P-omvandlare kunde skickas 

vidare för montering i 

ventillägesställare. 

 Utöver att öka förståelsen för 

nolljusteringen, innebar kontrollen av 

denna samling enheter inga framsteg 

relaterat till målen med 

examensarbetet. 

 

Motsvarande resultat för de 40 ojusterade I/P-omvandlarna varierade i större utsträckning från 

enhet till enhet. I appendix A2 återfinns en ifylld mall med data från åtta I/P-omvandlare.  

27 enheter kunde efter olika typer av justeringar godkännas och monteras in i ventillägesställare. 

En ny observation som gjordes var att insexskruvarna på sex enheter ej var åtdragna vilket 

innebar att spolen kunde röra sig i förhållande till magneten. De här enheterna kunde dock så 

småningom godkännas. 
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Figur 5.5. Spole med 
spricka i järnkärnan. 

Figur 5.3. Limrest från en 
tidigare klisterlapp. 

En annan observation som gjordes var att 

klisterlapparna på plastlocken hos cirka hälften av 

enheterna såg ut att vara manipulerade. På bilden till 

höger illustreras det här. I avsnitt 6.4 diskuteras den här 

observationen. 

I ett relativt sent skede av datainsamlingen upptäcktes 

limrester på undersidan av flapperbladet där munstycket 

ligger emot. Några av de bilder som togs av 

mikroskopets inbyggda kamera presenteras nedan.  

 

Figur 5.4. Den första bilden visar hur motvikten (1), flapperbladet (2) och munstycket (3) förhåller sig till varandra. 
Den andra bilden är tagen på ett flapperblad som saknade limrester men som hade viss nötning där munstycket har 
legat emot. Den tredje bilden är tagen på ett flapperblad som hade både limrester och nötning där munstycket har 
legat emot. 

13 av de 40 I/P-omvandlarna hade limrester på flapperbladet i varierande utsträckning. De här 13 

enheterna hade varit stendöda vid första kontrollen, alternativt ökat utsignalen extremt trögt vid 

strömändringar. Ingen av de här enheterna godkändes under arbetets gång. Hos några av dem 

observerades skräp som hade fastnat i limresterna. Nötning av flapperbladets yta (där munstycket 

hade legat emot) kunde identifieras hos alla enheter som observerades i mikroskopet (inte bara de 

med limrester).  

Minst tre av de 40 enheterna hade en spricka i järnkärnan, se bilden till 

höger. Två av dem hade även limrester på flapperbladet och blev således ej 

godkända av den anledningen. Den tredje, som saknade limrester, fungerade 

då spolen byttes ut. Den godkändes dock ej då den fungerande spolen var 

lånad från en annan enhet. 

Övriga observationer som gjordes hos ett fåtal enheter var att överflödigt lim 

på järnkärnan kunde innebära att det blev fysiskt omöjligt att flytta spolen 

närmare magneten. Gradbildning från tillverkningen av spolklämman kunde i några fall leda till 

att det blev extremt svårt, om inte omöjligt, att fixera spolen i ett specifikt läge. I de fallen var det 

vanligt att spolen återgick till det tidigare läget när insexskruvarna dragits åt.  

5.4. Feleffektanalys (FMEA) 
Den ifyllda FMEA-mallen återfinns i appendix A3. Limning av motvikt till flapperbladet var den 

process som fick högst RPN-tal (315). Näst högst (120) fick processerna montering av bottendel samt 

fixering av spole till C-ramen. Mer specifikt felmöjligheterna smuts kan täppa för munstyckena respektive 

insexskruvarna dras inte åt tillräckligt hårt eftersom de här processerna hade fler än en felmöjlighet. 
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Även fixering av flapperbladet till C-ramen fick ett relativt högt RPN-tal (105). Åtgärdsförslagen som 

togs fram under arbetets gång innebär i stor utsträckning att se över procedurerna relaterat till 

respektive process samt att införa fler kvalitetskontroller. 
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6. Analys av resultatet och arbetet 
I det här avsnittet analyseras resultaten som erhölls under arbetets gång. Även arbetet som helhet 

analyseras nedan. 

6.1. Förstudien 
Under de första två veckorna av arbetet genomfördes förstudien, även kallad fas ett, som 

resulterade i rapportens inledning. Två veckor var relativt lång tid för fas ett vilket resulterade i en 

välutvecklad inledning som enbart krävde mindre justeringar i efterhand.  

Målen fick delvis formuleras om efter uppföljningsmöte ett (UM 1) med handledaren på KTH. 

Syftet med omformuleringarna var främst att göra målen mer realistiska tidsmässigt samt att 

förtydliga dem. När arbetet fortlöpte kunde dock flera förbättringar med målformuleringen 

identifieras. Exempelvis kunde ordet ”produktion”, som nämns upprepade gånger specificeras till 

ordet ”montering” eftersom arbetet främst har berört monteringsprocesser. Teknologen tog dock 

beslutet att inte formulera om målen utöver de ändringar som gjordes i samband med UM 1. 

I början av arbetet rådde stora oklarheter om vilket företag som tillverkade I/P-omvandlaren. 

Hur det företagets relation såg ut gentemot de andra företagen var till en början otydligt vilket 

delvis återspeglas i den sista avgränsningen. När arbetet fortlöpte blev det ett faktum att inget 

eget arbete skulle kunna utföras på Företag D. Det är den största anledningen till att många av 

de resultat och slutsatser som dras i rapporten behandlar hur företagen kan göra när 

produktionen startar upp i Estland. Det har inte funnits de rätta förutsättningarna för att 

implementera åtgärder i nuvarande produktion eftersom den har skötts av Företag D. Om det 

här hade varit klargjort vid arbetets start, hade det andra målet kunnat specificeras så att enbart 

förbättringsförslag skulle ges.  

Konstruktionen av tidplanen och tidrapporten var relativt rättfram och okomplicerad. Det 

svåraste var att utarbeta vilka arbetsmoment som skulle genomföras samt deras förväntade 

tidsåtgång. Avsikten var att kontinuerligt uppdatera arbetsmomenten och deras tidsåtgång när 

arbetet fortskred. Det gjordes dock inte vilket återspeglas i de senare versionerna av tidplanerna. 

Exempelvis finns arbetsmomentet ”följa upp implementerade åtgärder” kvar. Det här trots att 

teknologen relativt kort efter att den planerades in, visste att inga åtgärder skulle komma att 

implementeras, än mindre följas upp. Resultatet blev flertalet gula fält som innebar en försenad 

eller ej genomförd aktivitet/arbetsmoment. Det hade varit fördelaktigt att genomföra en stor 

revision av tidplanen någon gång i mitten av arbetet. Anledningen till att det inte gjordes var dels 

på grund av tidsbrist (läs: lathet) och dels för att dokumentet ej uppdaterades automatiskt när 

någon ändring gjordes i mitten av tidplanen. Således behövde alla aktiviteter flyttas runt och 

justeras, om någon ändring gjordes av en aktivitet i mitten av dokumentet. Ett dokument som 

uppdateras automatiskt när ändringar görs, hade varit att föredra. Samtidigt fick de utdaterade 

(men inplanerade) aktiviteterna inga större konsekvenser för själva arbetet. Det visade sig att 

korrekt planerade aktiviteter och deras tidsåtgång var mest kritiskt under fas ett och fas två 

(förstudie respektive genomförande). Under fas tre, när rapporten skrevs, var det inte lika kritiskt 

att tilldela varje arbetstimme till en specifik aktivitet. Aktiviteterna var färre under fas tre och de 

gick in i varandra. Exempelvis kunde ändringar i avsnittet genomförande göras när resultatet 

skrevs och så vidare. 

De lösningsmetoder som presenteras i inledningen kom att visa sig vara relevanta och mer eller 

mindre exakta. Teknologen var tidigt inne på att genomföra en feleffektanalys för att motivera 
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olika förbättringsförslag. Att välja en lösningsmetod för att dokumentera processer var däremot 

en större utmaning. Det var oklart vilken typ av dokumentation som efterfrågades och beroende 

på vem som tillfrågades, erhölls olika svar. Kompromissen blev en processkarta och 

arbetsinstruktioner. Vilken typ av data som skulle samlas in var också till en början svårdefinierat 

men det problemet kom att lösa sig automatiskt när arbetet fortskred. Intervjuer var den enda 

lösningsmetoden som inte utnyttjades men som nämns i inledningen. Däremot fördes dialoger 

och diskussioner kontinuerligt med nyckelpersoner under arbetets gång. Att hålla formella 

intervjuer med de här personerna hade förmodligen inte lett till några ändringar i slutresultaten.  

Det finns en rad andra potentiella lösningsmetoder för att dokumentera processer. 

Flödesscheman och värdeflödesanalyser är exempel på sådana. Vägs förutsättningarna för arbetet 

in, samt den dialog som kontinuerligt fördes, kan dock de dokumenteringsmetoderna som 

slutligen valdes, anses vara lämpliga. Istället för en feleffektanalys kunde någon form av matris ha 

används för att rangordna och motivera förbättringsförslag. Fördelen med feleffektanalysen var 

att alla relevanta observationer och resultat från datainsamlingen kunde processas i ett och 

samma dokument. 

6.2. Processkartläggning 
Ambitionen var inledningsvis att processkartlägga i stort sett alla processer relaterade till 

tillverkningen av I/P-omvandlaren. Ett försök gjordes för att kartlägga hur de ingående 

komponenterna (exempelvis basblocket) i sin tur tillverkas och monteras. Men eftersom 

förutsättningarna för att erhålla insikt i dagens tillverkningsprocedur saknades, blev de här 

kartläggningarna spekulativa, ofullständiga och/eller rentav felaktiga. Det var därför som beslutet 

togs att enbart kartlägga monteringsprocessen. Resultatet blev en relativt noggrann processkarta 

som är nedbruten i underprocesser. De kan i sin tur brytas ned ytterligare om så önskas men för 

det här arbetet bedöms processkartan vara fullgod. Syftet är att den skall ge en översiktlig, visuell 

bild av hur monteringen går till. Bryts processerna ned för mycket i samma processkarta är risken 

att det sker på bekostnad av översiktligheten. Värt att nämna är att den ej är baserad på exakt hur 

monteringen går till i nuläget, exempelvis kronologisk monteringsordning. Förslagsvis bör den 

därför uppdateras och kompletteras i samband med att produktionen startar upp i Estland. 

6.3. Arbetsinstruktioner 
Även för arbetsinstruktionerna var ambitionen inledningsvis att flera processer skulle 

dokumenteras. Men av samma skäl som nämndes innan, begränsades dokumentationen till 

processen limning av flapperblad. Det var vid den här tidpunkten klargjort att den processen var 

kritisk. Dessutom hade Företag C konstruerat nya verktyg för limningen. Fästanordningen och 

magnetverktyget hade nyligen tagits fram av företaget. Därför ansågs det extra värdefullt att 

dokumentera hur de här verktygen skulle användas. Under datainsamlingen identifierades 

limrester på undersidan av flapperbladet. Limresterna kunde spåras tillbaka till just den här 

processen. Därför blev det extra viktigt att poängtera och understryka att det inte får förekomma 

några limrester efter utförandet. Däremot togs inga förslag fram om hur flapperbladen skall 

åtgärdas om det visar sig att de har limrester. Skall de exempelvis kasseras eller rengöras med 

aceton eller liknande(?). Således är det upp till (främst) Företag C att testa olika åtgärder och 

utveckla processen samt instruktionerna. Optimalt är givetvis att styra processen så att limrester 

inte uppstår på undersidan av flapperbladen. Det kan även vara bra att utreda exakt hur 

limresterna uppkommer. Används exempelvis för mycket lim(?). Appliceras det på fel ställe(?). 
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Påverkar härdningsprocessen hur limmer sprids ut(?). Uppstår det kladd(?). Sådana frågor kan 

redas ut genom tester och observationer.  

Instruktionerna är skrivna i ett separat Microsoft Word-dokument (.docx) så att de kontinuerligt 

kan uppdateras även efter examensarbetets slutförande. Det kommer med stor sannolikhet bli 

aktuellt att översätta den svenska texten till exempelvis engelska och/eller estniska.  

Teknologen rekommenderar att företagen granskar säkerhetsdatabladet för limmet (i nuläget 

Loctite AA 326). I det finns en rad säkerhetsföreskrifter som bör uppmärksammas och beaktas 

när produktionen startar i Estland. Dels miljöaspekter men framför allt hur limmet skall hanteras 

av användaren. Exempelvis får det ej komma i kontakt med mänsklig hud eller ögon då det kan 

orsaka allvarliga reaktioner. Inandning av ångor kan orsaka irritation i luftvägar. 

Arbetsinstruktionerna innehåller i nuläget ingen information om sådana risker och hur de kan 

minimeras. Därför bör de här säkerhetsaspekterna implementeras i instruktionerna framöver. 

Exempelvis kan det tydliggöras att skyddshandskar alltid måste användas och att det är viktigt att 

luften ventileras (alternativt att skyddsmask används).  

6.4. Datainsamling 
Två samlingar med 21 respektive 40 I/P-omvandlare kontrollerades. Innan de första 21 

kontrollerades var det tänkt att alla enheter som Företag D tillverkade under den här perioden 

skulle kontrolleras. Då det handlade om hundratals enheter togs snabbt beslutet att det inte skulle 

vara möjligt rent tidsmässigt. Dessutom kunde inga slutsatser dras från den första samlingen 

relaterat till målen med examensarbetet. Istället erhölls de 40 defekta enheterna som efter 

analysering har lett fram till en rad resultat i arbetet. Om det inte vore för de här 40 enheterna, är 

det möjligt att inga slutsatser relaterat till de problem och mål som definieras i inledningen hade 

identifieras. Kontrollen av de 40 enheterna skall därför ses som en genväg för att identifiera 

felmöjligheter och inte som statistiskt säkerställd data som gäller för alla I/P-omvandlare som 

tillverkas. 

Det är ej utrett hur lång tid en enhet behöver lagras från det att den har tillverkats till det att den 

nolljusteras för att spannet sedan inte ska förskjutas. Återigen fanns ej de rätta förutsättningarna 

för att behandla det här problemet eftersom tillverkningen sker av Företag D. De 21 enheter 

som erhölls från Företag D var monterade flera dagar innan teknologens datainsamling 

genomfördes. Dessutom hade de redan nolljusterats en gång i samband med monteringen. För 

att bestämma en exakt väntetid mellan montering och nolljustering hade det krävts enheter som 

precis hade monterats ihop och som inte hade blivit nolljusterade. Då hade experiment med olika 

väntetider kunnat genomföras och en mer eller mindre exakt tidsrymd bestämmas. Det 

teknologen rekommenderar är att Företag C (i Estland) inför en första nolljustering i samband 

med monteringen. Sedan testar en väntetid på minst ett dygn innan en andra nolljustering eller 

kontroll genomförs. Den väntetiden kan sedan kortas ned om det visar sig att spannen inte 

förskjuts vid den andra kontrollen. Resultatet från det här arbetet pekar på att spannen inte 

förskjuts efter att en justering har genomförts relativt långt fram i tiden från det att den 

tillverkats. Notera dock att det resultatet ej är statistiskt säkerställt. Dessutom är det resultatet 

baserat på enheter som redan hade lagrats på obestämd tid innan teknologens datainsamling 

genomfördes. 

Testriggen som användes hade en viss mätosäkerhet. Manometern var analog vilket innebar att 

vinkeln som den avlästes ifrån spelade roll för erhållen utsignal. En digital manometer hade 
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(förmodligen) gett mer exakta värden. Teknologen kunde observera skillnader i utsignal beroende 

på hur hårt I/P-omvandlarna spändes fast i testriggen. Det löstes genom att dra åt enheterna hårt 

men en fästanordning som spänner åt enheterna lika hårt varje gång, hade varit att föredra. 

Tilluften (tryckluft) från kompressorn reglerades till 6 bar efter en dialog med Företag C men 

enligt databladet skall 1,4 bar räcka. Problemet var att 1,4 bar gav annorlunda utsignaler för en 

I/P-omvandlare än vad 6 bar gjorde. Just den här problematiken klargjordes aldrig under arbetets 

gång men det är möjligt att det finns en simpel förklaring. Exempelvis att det står fel värde i 

databladet eller att testriggen kräver högre tilluftstryck. 

Anledningen till att nästan hälften av de 40 enheterna hade manipulerade klisterlappar utreddes 

heller aldrig under arbetets gång. Det är dock inte Företag C som har öppnat upp dem. Det är 

möjligt att de lösa insexskruvarna hos ett par enheter har ett samband med de manipulerade 

klisterlapparna. En kontroversiell teori är att Företag D har upptäckt ett problem efter 

produktionen, öppnat upp enheter och justerat om dem men sedan glömt att dra åt 

insexskruvarna på några enheter. Sedan satt på nya klisterlappar och skickat iväg dem till Företag 

C för montering i ventillägesställare. 

En observation som gjordes upprepade gånger var att utsignalen ökade 0,20-0,38-0,59-0,80-1,00 

bar för respektive strömmatning (4-8-12-16-20 mA). Det var ytterst få enheter som erhöll perfekt 

linjäritet (0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 bar) vid justeringen. Förklaringen till fenomenet är 

förmodligen hysteres och/eller dödband. Hysteres och dödband kan räknas ut relativt enkelt men 

inte med den testriggen som användes under datainsamlingen. Det som krävs är en digital 

manometer (med hög noggrannhet) samt en strömkälla som kan ändra strömmen i steg om 0,01 

mA. Det skulle förmodligen ge den noggrannhet som krävs för att räkna ut hysteres och 

dödband. Alternativt kan den (digitala) testrigg som finns på Företag A:s kontor användas om 

ytterligare utredningar av de här fenomenen är av intresse. 

Identifieringen av limresterna på undersidan av flapperbladen anses vara det enskilt största och 

viktigaste resultatet från datainsamlingen. Det är mycket sannolikt att det är limmet som orsakar 

knackningsproblemet. Dels förekom teorier om liminverkan innan arbetets start och dels kunde 

observationer göras hos i princip alla enheter som inte gick att justera på de vanliga sätten. 

Bilderna här i rapporten (figur 5.4) återger inte hur tydligt limresterna går att se med det 

mänskliga ögat. Därför rekommenderas intresserade personer på företagen att själva göra den 

observationen med hjälp av mikroskopet. När produktionen startar upp i Estland är det extra 

viktigt att alla berörda personer är medvetna om den här problematiken. Värt att nämna är att det 

inte är bekräftat exakt hur limresterna påverkar munstyckets position mot flapperbladet. 

Teknologen har antagit att munstycket klibbar fast i limresterna på flapperbladet. Det antagandet 

är dock diskutabelt eftersom limmet stelnar på några minuter och är helt härdat efter ungefär ett 

dygn. Knackningsproblemet kan uppkomma en lång tid efter det att limmet har härdat klart. Därför 

går det säkerligen att ytterligare precisera exakt hur limresterna inverkar på funktionaliteten.  

För att bekräfta att limresterna faktiskt har en inverkan på funktionaliteten vore det intressant att 

rengöra ett antal flapperblad från limrester för att bekräfta eller avfärda att det är det som är 

orsaken. Frågan är hur flapperbladen kan rengöras från limrester. De sitter väldigt snävt mot 

munstycket varpå de förmodligen skulle behöva tas bort för att kunna rengöras. Då uppstår 

problematiken att det i teorin kan vara något annat som gör att en enhet fungerar efter 

rengöringen. Inom det här området finns definitivt utvecklingspotential och möjligheter till 

fortsatt arbete.  
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I resultatet nämns nötning mellan munstycket och flapperbladet. I slutfasen av arbetet 

spekulerades det i om den förmodade nötningen istället är ärgning, som är en korrosionsprodukt. 

Munstycket är tillverkat i rostfritt stål (SS 2346) och flapperbladet i brons (SS 5428) enligt 

respektive ritning. Det som talar för att det är nötning är (utöver observationerna i mikroskopet) 

det faktum att brons är ett relativt mjukt material jämfört med stål. Det som talar för teorin om 

ärgning/korrosion är att brons är en kopparlegering. Koppar ärgas naturligt av elementen (syre, 

vattenånga med mera). Dock kunde ingen missfärgning identifieras på flapperbladen, som annars 

är kännetecknet för ärgning. Inom det här området finns således utvecklingspotential och 

undersökningsmöjligheter. Det skulle behöva utredas om eventuell nötning eller ärgning kan 

påverka funktionen. Andra material på flapperbladet kan testas och nya observationer i 

mikroskopet kan efter det göras.  

En del felmöjligheter, exempelvis sprickorna i järnkärnan, kunde enbart observeras hos några 

enstaka enheter. Förslagsvis bör det här följas upp genom att inspektera reklamerade enheter 

samt genom att se över proceduren för limning/laminering av järnkärnan. Om den köps in från 

en leverantör bör företagen höra med tillverkaren och/eller inspektera de som köps in. Det är 

dock inte utrett hur allvarlig en spricka i järnkärnan är. Det är möjligt att magnetfältet från spolen 

får ändrade egenskaper om sprickan uppkommer med tiden. Det resulterar i att spannet ändras 

och systemet uppträder felaktigt. Om sprickan däremot redan existerar vid tidpunkten för 

nolljusteringen och inte expanderar, bör utsignalerna inte ändras med tiden eftersom 

avståndsjusteringen av spolen kompenserar för eventuella svagheter i magnetfältet. Det är dock 

en ren spekulation från teknologens sida. 

6.5. Feleffektanalys (FMEA) 
Det tvärfunktionella arbetssättet som annars bidrar till analysens effektivitet fick, beroende på hur 

det betraktas, ersättas av samtal och diskussioner mellan teknologen och nyckelpersoner på 

företagen. I kombination med att inget arbete kunde utföras på Företag D innebar det att 

resultatet överlag blev lidande. När analysen görs av en eller få personer är risken stor att någon 

process eller felmöjlighet försummas eller förbises. Således finns det en risk att teknologen har 

missat något område där det förekommer förbättringspotential. Nuvarande styrning fick spekuleras 

fram istället för att observeras i nuvarande produktion. Åtgärdsförslagen togs fram av teknologen 

på egen hand och är därför något ospecifika. Samtidigt är de just förslag och inget som måste 

implementeras. Här kan företagen fortsätta arbetet och själva bestämma vad nästa steg skall bli.  

I avsnitt 3.4 beskrivs teorin bakom 5S. Anledningen till att den teorin finns med i rapporten är 

för att några åtgärdsförslag i analysen rekommenderar implementerandet av 5S i tillverkningen. 

Det är Företag C som har haft ett flertal teorier om hur smuts kan ge upphov till olika fel hos 

I/P-omvandlaren. Genom att implementera 5S i tillverkningsprocessen kan risken för att smuts 

orsakar fel reduceras. Teoriavsnittet om 5S finns därför med för att Företag C skall ha goda 

förutsättningar för implementerandet av en ren och effektiv arbetsmiljö när produktionen startar 

i Estland. 

RPN-talen i analysen är produkter av uppskattade faktorer som inte nödvändigtvis är exakta. Om 

en faktor uppskattas fel kan det få relativt stora konsekvenser för produkten och rangordningen 

som helhet. Därför bör rangordningen ses som ett förslag på var den största potentialen för 

förbättringar finns och vad som kan vara nästa steg för företagen. Inga nya RPN-tal räknades ut 
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eftersom att inga förbättringsförslags implementerades under arbetets gång. Det kan med fördel 

göras av företagen i framtiden efter att åtgärder har implementerats. Utfallet bör bli lägre tal. 

Även om det går att kritisera analysen inom en del aspekter, anser teknologen att den har varit 

fördelaktig för arbetet. Alternativet hade varit att på ett mer ostrukturerat sätt identifiera och 

presentera olika förbättringsförslag. Då hade det kanske inte varit lika tydligt inom vilka områden 

som det finns förbättringspotential. Nu återfinns allt resultat i ett och samma dokument, inklusive 

en rangordning för vad som bör åtgärdas först. 

6.6. Övrigt 
För att i framtiden ha möjlighet att fortsätta arbetet inom de olika områdena, har företagen 

erhållit alla originalfiler från examensarbetet. Det gäller både mallar för feleffektanalys och 

datainsamling men även filer för arbetsinstruktionerna samt processkartläggning. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Nedan presenteras de slutsatser och rekommendationer relaterade till respektive problem (se 

inledningen) som examensarbetet har resulterat i. 

1. Kunskap om produktionen. 

En processkarta över monteringsprocessen är skapad. Den bör uppdateras och utvecklas när 

produktionen startar upp i Estland. Om så önskas, kan några processer brytas ned ytterligare. 

Förslagsvis i separata dokument för att behålla den visuella översiktligheten. Även renodlade 

tillverkningsprocesser kan kartläggas så småningom. 

Arbetsinstruktionerna bör också uppdateras kontinuerligt. Säkerhetsföreskrifter för limmet bör 

implementeras i instruktionerna för att prioritera säkerheten. Frågorna som ställdes om 

limresterna bör besvaras och/eller utredas vidare. Det viktigaste är att processen styrs så att inga 

flapperblad med limrester monteras i C-ramen och därmed i I/P-omvandlare. I framtiden bör 

även arbetsinstruktioner för övriga processer tas fram.  

2. Förskjutet spann över tiden. 

Utöver de observationer som har gjorts under arbetets genomförande är det här problemet till 

stor del obehandlat. Teknologen rekommenderar dock en första nolljustering i samband med 

monteringen. Sedan minst ett dygns väntetid följt av en andra nolljustering eller kontroll av 

utsignalerna och spannet. Väntetiden kan sedan kortas ned beroende på vilka observationer som 

görs.  

3. Knackningsproblem. 

Det här problemet beror med stor sannolikhet på de limrester som kunde observeras på 

undersidan av flapperbladen. Det här anses vara det enskilt största resultatet i examensarbetet. 

Problemet bör i framtiden rättas till av sig självt, om de nya arbetsinstruktionerna följs. 

Målen med examensarbetet kan därmed anses vara uppfyllda. Tyvärr kunde inga åtgärder 

relaterade till problemen med spannet och knackningarna implementeras, än mindre följas upp. 

Delvis på grund av tidsbrist men även för att grundläggande förutsättningar såsom åtkomst till 

Företag D, har saknats.  

Övriga områden där företagen kan fortsätta arbetet sammanfattas i följande punkter. 

 Utred om materialvalet av flapperbladet kan ha en inverkan på funktionen. Är det 

exempelvis nötning, ärgning eller något annat som uppstår och vad får det för effekt. 

 Utred de förbättringsförslag som teknologen har tagit fram i feleffektanalysen. 

Implementera och följ upp åtgärder. Räkna ut nya RPN-tal och jämför med de tidigare.  

I det sista avsnittet i inledningen (1.6) beskrivs den förväntade nyttan med examensarbetet. Om 

företagen tar vid där det här arbetet slutar finns goda möjligheter att långsiktigt komma till rätta 

med problemen. Förhoppningsvis leder förbättringsarbetet till färre reklamationer, ökad 

försäljning och ökat anseende med ökade intäkter som följd.  



30 

  



31 

Referenser 
Bergman, B. Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. [2016-04-14] 

Bray Controls (2015). PNEUMATIC Actuators & Accessories [.pdf] 

https://0c074d522cc96a09f3a6-cd6844ebeaebf35ce76089ee04af4af7.ssl.cf2.rackcdn.com/B-

1051_EL_Pneumatic_10-2015.pdf [2016-04-11] 

Earley, T. (2011). What is 5S; Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. 

http://leanmanufacturingtools.org/192/what-is-5s-seiri-seiton-seiso-seiketsu-shitsuke/ [2016-04-

18] 

Emerson (2012). Dead Band Plus Hysteresis Estimation with ValveLink Diagnostics [.pdf] 

http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/public/documents/bulletins/d103549

x012.pdf [2016-04-13] 

Engström, A. (2014) F2 Standardiserat arbetssätt. [.pdf] ML1113, KTH. 

Engström, A. (2014) F3 Visualisering. [.pdf] ML1113, KTH. 

Forrest, G. (2012). Quick Guide to Failure Mode and Effects Analysis. 

https://www.isixsigma.com/tools-templates/fmea/quick-guide-failure-mode-and-effects-

analysis/ [2016-04-14] 

Hornström, A. (2015). Föreläsning 3. [.pdf] HM1021, KTH. 

Olofsson, O. (2010) Varför följs inte instruktioner?  

http://world-class-manufacturing.com/svenska/standard.html [2016-04-15] 

Olofsson, O. (2011) Så skapas bestående resultat i 5S arbetet.  

http://world-class-manufacturing.com/svenska/5S/5S.html [2016-04-18] 

PAControl. (2014) Final Control Elements - Control Valves  

http://www.pacontrol.com/Valves.html [2016-04-13] 

Quality-One. (2013). Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). (.JPEG bilder)  

http://quality-one.com/fmea/ [2016-04-14] 

Ruel, M. (2000). A simple method to determine control valve performance and its impacts on control loop 

performance [.pdf]  

http://www.topcontrol.com/fichiers/en/controlvalveperformance.pdf [2016-04-13] 

Tague, N. (2004).The Quality Toolbox. [2016-05-03] 

Wiens, K. Bluff, J. (2013). Tech Writing Handbook. 

https://d1luk0418egahw.cloudfront.net/static/pdfs/dozuki/dozuki_tech_writing_handbook.pdf 

[2016-04-15] 

Williams, M. (2015). What is Hooke’s Law? 

http://www.universetoday.com/55027/hookes-law/ [2016-05-12] 

  

https://0c074d522cc96a09f3a6-cd6844ebeaebf35ce76089ee04af4af7.ssl.cf2.rackcdn.com/B-1051_EL_Pneumatic_10-2015.pdf
https://0c074d522cc96a09f3a6-cd6844ebeaebf35ce76089ee04af4af7.ssl.cf2.rackcdn.com/B-1051_EL_Pneumatic_10-2015.pdf
http://leanmanufacturingtools.org/192/what-is-5s-seiri-seiton-seiso-seiketsu-shitsuke/
http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/public/documents/bulletins/d103549x012.pdf
http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/public/documents/bulletins/d103549x012.pdf
https://www.isixsigma.com/tools-templates/fmea/quick-guide-failure-mode-and-effects-analysis/
https://www.isixsigma.com/tools-templates/fmea/quick-guide-failure-mode-and-effects-analysis/
http://world-class-manufacturing.com/svenska/standard.html
http://world-class-manufacturing.com/svenska/5S/5S.html
http://www.pacontrol.com/Valves.html
http://quality-one.com/fmea/
http://www.topcontrol.com/fichiers/en/controlvalveperformance.pdf
https://d1luk0418egahw.cloudfront.net/static/pdfs/dozuki/dozuki_tech_writing_handbook.pdf
http://www.universetoday.com/55027/hookes-law/


32 

 



i 

Appendix 
I det här avsnittet återfinns viktig information som av olika skäl inte har placerats ut i den 

löpande texten. 

A1. Mall för datainsamling (urklipp). 

 



ii 

A2. Mall med ifyllda värden för åtta enheter. 

 



iii 

 

A3. FMEA-mall (urklipp) och ifylld mall (version A2). 
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A4. FMEA (textförklaringar).  

Förekomst (F): 
 

Allvarlighet (A): 
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Upptäckbarhet (U): 
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A5. Detaljritning I/P-omvandlare (internt originaldokument). Bilden är ett montage. 
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A6. Tidplanen. 
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A7. Utdrag från tidrapport. 
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A8.  
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