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1. SÄKERHETSSYMBOLER
I de här anvisningarna används säkerhetstermerna
FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och OBS för
att göra dig uppmärksam på speciella risker och/
eller ge dig ytterligare information om aspekter som
eventuellt inte är uppenbara.

FARA: Anger att följden blir dödsfall, 
allvarliga person-skador och/eller avsevärda 
egendomsskador om lämpliga åtgärder inte vidtas.

VARNING: Anger att följden kan bli dödsfall, 
allvarliga personskador och/eller avsevärda 
egendomsskador om lämpliga åtgärder inte vidtas.

FÖRSIKTIGHET: Anger att följden kan bli lindriga 
personskador och/eller egendomsskador om 
lämpliga åtgärder inte vidtas.

OBS! Anger och innehåller kompletterande teknisk 
information som inte alltid är helt uppenbar, 
även för kvalificerad personal. För att förhindra 
misstag som direkt eller indirekt kan leda till 
allvarliga person- eller egendomsskador är det 
viktigt att du även följer andra anvisningar för 
transport, montering, drift och underhåll i den 
tekniska dokumentationen t.ex. driftanvisningar, 
produktdokumentation eller anvisningar på 
självaprodukten), även om anvisningarna inte är 
särskilt markerade.

2. HÄLSA OCH SÄKERHET
Vid installation eller underhåll av ställdon:
Gör en riskbedömning och eliminera eller reducera 
riskerna till acceptabel nivå.

Arbeta enligt gällande föreskrifter för 
arbetarskyddet.
Beakta alla lokala föreskrifter för hälsa och 
säkerhet, framför allt när det gäller arbetstillstånd 
och varma arbeten.

Använd all nödvändig personlig skyddsutrustning.

Ta aldrig bort eller underhåll ett ställdon eller 
förbindningar innan systemet är helt trycklöst, 
avtappat och eventuella giftiga, explosiva eller 
brännbara ämnen har avlägsnats. Kontrollera alltid 
att det inte finns inneslutet tryck inuti ställdonet.

Hantera aldrig ställdon som har använts för farliga 
ämnen innan de är fullständigt rengjorda och säkra 
att hantera.

Använd aldrig ett ställdon för en uppgift som 
överskrider de föreskrivna driftparametrarna. 
Kontakta den tekniska säljavdelningen på 
Fagerberg för närmare information.

Ändringar på ställdon får endast göras efter 
rådgivning med tillverkaren eller om tillverkaren 
rekommenderar sådana ändringar.

Storleken och vikten hos några av produkterna i 
denna serie gör det nödvändigt att använda 
lämpliga lyftmetoder och lyftredskap vid installation, 
demontering och underhåll av produkten. Se även 
till att produkten har tillräckligt stöd i den slutliga 
driftpositionen.
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Produkten kan användas för många olika 
tillämpningar och därför ansvarar slutanvändaren 
för att produkten är lämplig för den aktuella 
tillämpningen (i termer av tryckluftsförsörjning, 
vridmoment och korrosion).

Rådgör med den tekniska säljavdelningen på
Fagerberg innan utrustningen installeras i områden
som kan utsättas för seismologisk aktivitet eller
extrema klimatförhållanden.

Om de processer eller miljöer där produkten 
används kan ge upphov till temperaturer (höga eller 
låga) som kan medföra personskador vid beröring 
måste lämplig isolering och lämpliga skydd 
monteras.

Om utrustningen ska användas för uppgifter med
instabil gas måste det säkerställas att 
driftparametrarna som anges på märkskylten inte 
överskrids.

Denna utrustning ska skyddas av andra 
anordningar för att förhindra övertryck (som 
orsakas av extern brand eller liknande).

Denna utrustning måste installeras i ett system som 
är konstruerat för att förhindra att för stora krafter 
verkar på monteringsanordningar, kopplingslåda/ 
lägesställare, anslutningar med mera.

Var försiktig när ställdonet demonteras eller då
ventilen vidrörs. Ställdonet kan röra sig oväntat
och orsaka personskador på grund av den lagrade
fjäderenergin.

Denna utrustning är inte en säkerhetsanordning 
och måste därför styras/skyddas av andra 
anordningar.

Ställdonet får inte rengöras med en torr trasa,
eftersom det kan orsaka elektrostatisk uppladdning.
Rengör enbart med en fuktig trasa.

3. BESKRIVNING
NORBRO ställdon i serie 40R är pneumatiska
ställdon för kvartsvarvsutförande. Konstruktionen
bygger på dubbla kuggstänger och en enkelt
kuggaxel där varje kuggstång är integrerad med
en kolv. På storlekarna 10–50 stöds och centreras
båda kolvarna av stora styrstänger av rostfritt stål
som även används för att styra ställdonets rotation
via utvändiga ställskruvar för slaglängden. På
dubbelverkande ställdon trycksätts båda kolvarna
under ställdonets båda slagrörelser.

Standardställdonen har en utstickande, övre axeldel 
för manuell åsidosättande av den pneumatuiska 
funktionen. Donet har en helt moduluppbyggd 
konstruktion som gör det enkelt att montera olika 
tillbehör. Alla ställdon medger direkt montering 
av en magnetventil vilken släpper in och ut luft till 
ställdonet.

VARNING: Ställdonen i serie 40R är elektro- 
mekaniska enheter som utsätts för normalt slitage. 
Ställdonens livslängd beror på användningsområdet 
och omgivningsförhållandena. Om ställ-donen 
används i farlig miljö med exempelvis extrema 
medietemperaturer, giftiga ämnen, lättantändliga 
ämnen eller andra förhållanden där felaktig eller 
ofullständig driftfunktion kan ge 
upphov till en säkerhetsrisk måste system-
konstruktören och användaren installera temperatur-
givare, syregivare, flödesgivare eller andra lämpliga 
varningsanordningar. Flowserve rekommenderar 
dessutom att gränslägesbrytare (tillval) används för 
övervakning och/eller elektrisk förregling.

FÖRSIKTIGHET: Då ställdonet installeras utomhus 
kan vatten tränga in i donet vid magnetventilen och 
frysa. Flowserve rekommenderar att ett skydd 
används eller att ställdonet monteras på så vis att 
magnetventilen sitter upp och ned.
Installera inte fjäderreturdon där luftanslutning är 
på gaveln eller don där magnetventilen är monterad 
lodrätt utan lämpliga åtgärder som förhindrar att 
stänk- eller regnvatten kan tränga in i donet.
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4. MÄRKNINGAR PÅ STÄLLDONET
Alla ställdon har följande ID-information på
märkskylten som sitter på ställdonshusets sida:

(S) = standard −20 °C till +100 °C.
(L) = lågtemperaturvariant −40 °C till +85 °C.
(H)= högtemperaturvariant −20 °C till +150 °C.

OBS: Vid kontinuerlig användning kan yttemperaturen 
på utsatta delar stiga upp till högst 20 °C över 
driftmediets temperatur.

5. INSTALLATION
OBS: Ställdonen i serien 40R installeras normalt med
huvudaxeln parallell med rörledningen. Ställdonet
kan placeras ovanför, bredvid eller under ventilen
utan att påverka dess funktion.

Ställdon i storlekarna 10–35 kan levereras med en 
lokaliseringsring enligt ISO-standard som används för 
ISO-montering (tillval). Ställdon i storlekarna 40– 5 0 
har en inbyggd lokaliseringsring enligt ISO-standard.

Bestäm önskat driftsätt (normalt öppen eller normalt
stängd) för ventilen. Ta hänsyn till eventuellt
felsäkert läge.

ATEX-direktiv: Om märkskylten har ATEX-
direktivnummer ”94/9/EG” följt av en explosions-
skyddssymbol och koder som identifierar utrustnings-
grupp och kategori, zon och utförandeform bredvid 
CE-märket, överensstämmer produkten med 
ATEX-direktivet och förordningen om utrustning och 
säkerhetssystem som är avsedda för användning i 
explosionsfarliga omgivningar från 1996.

Förklaring av märkningarna på märkskylten:
”II” = utrustningsgrupp.
”2”= utrustningskategori.
”G” = Riskområde för gasatmosfär (zon 1 och 2).
”D” = Riskområde för dammatmosfär (zon 21 och 22).
”c” = utförandeform,-.säker konstruktionens (prEN 
13463-5).
”X” = speciell temperaturreferens (yttemperatur: 
Enligt BS EN 13463-1:2001 paragraf 14.2g kan 
temperaturklass eller maximal yttemperatur 
inte anges på produkten, eftersom dessa 
egenskaper beror på driftförhållandena). Följande 
drifttemperaturområden gäller:

Produkt serie

CE-märkning

Atex-direktivet

Explosionsskyddsmärke
Utrustningsgrupp & kategori
Utförandeform & temperaturklass

Maximalt drifttryck

Arbetsordernummer

Tillverkningsår
Produktkod
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Bestäm önskad kvadrant för fastsättning av montage-
sats och ställdonets monteringsriktning (parallellt eller 
på tvären).

Montera montagesatsen på ställdonet med de fyra (4) 
skruvarna och låsbrickorna som följer med i montage- 
satsen. För att förhindra skador på ställdons- huset i 
serie 40R får ENDAST de skruvar med rätt längd som 
medföljer i monteringssatsen användas.

Om en lokaliseringsring enligt ISO-standard används
ska lokaliseringsringen läggas i spåret på ställdonets
botten innan montagesatsen monteras fast på donet. 
Ringen kan fästas permanent genom att Loctite® 638 
appliceras på ringen innan den läggs i spåret.

OBS: För att säkerställa tillräckligt spelrum för luft- 
anslutningar ska storlek 40R monteras på tvären(dvs. 
90 grader i förhållande till rörledningens riktning) om 
den är försedd med fabriksmonterad magnetventil.

Förbered ventilen för manövrering:
FÖRSIKTIGHET: Kulventiler kan stänga in trycksatta
medier i håligheten. Om det är nödvändigt att ta bort 
ventilhusskruvar, spindelmuttrar eller om ventilen 
måste demonteras från ledningen, samt om ventilen 
är eller har varit i drift, måste du kontrollera att det 
INTE finns något tryck på ventilen eller inne i den. 
Manövrera ventilen en hel cykel.

OBS: Det är normalt inte nödvändigt att ta bort någon
skruv i ventilhuset eller ventilen från ledningen för att 
montera ställdonet.

Vrid ventilkulan och spindeln till nödvändigt läge för
önskad funktion.

Montera montagesats och ställdon på ventilen
enligt följande:
Centrera spindelförlängaren på ventilspindeln.

Sänk ned montagesatsen och ställdonet över spindel-
förlängaren. Kontrollera att den stjärnformade toppen 
på spindelförlängaren eller NORBROs fyrkantiga topp 
passar i donets undersida.

Sätt fast montagsatsen på ventilen.

Detta kan göras antingen med skruvar med huvud 
och låsbrickor eller med de bultar och muttrar som 
medföljer i monteringssatsen. Dra åt ordentligt.

Montera ställskruvarna (om sådana finns t.ex. vid 
reglerfunktion) på spindelförlängaren och dra åt dem 
ordentligt.

Ställdonets
storlek

Drevets förskjutnings-
vinkel #

05 0°

10 10°

15 2°

20 2°

25 2°

30 2°

33 2°

35 2°

40 0°

42 0°

45 0°

50 12°
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Kontrollera att det driftläge som är valt är korrekt
(luft för att öppna eller stänga/felsäkertläge öppna 
eller stänga). Om inte:

Luft för att öppna eller stänga – På alla storlekar av 
dubbelverkande ställdon och ställdon med fjädrar i 
serie 40R består anslutningen i botten på kuggaxeln 
antingen av en NORBRO fyrkant eller en DIN stjärn- 
koppling. Det gör det möjligt att välja valfritt driftläge 
genom att justera spindelförlängaren (inklusive 
ventilkula och spindel) 90° till ställdonets kuggaxel 
samtidigt som ställdonet hålls parallellt med röret.

Fail open eller fail close – Den vanliga monterings-
metoden innebär att ställdonet monteras parallellt 
med rörledningen samtidigt som ventilen och 
ställdonet står i läget ”FAILCLOSED” (medurs för att 
stänga, vid utebliven signal). ”FAIL-OPEN” (öppna vid 
utebliven signal/luft) kan uppnås med ovannämnda 
metod, men ställdonet roterar då medurs för att 
öppna).

För ”FAIL-OPEN”, men med driftläget ”medurs till
stäng”, måste kolvarna i ställdonet tas bort och sättas 
in från ställdonets motsatta ände (med styrstängerna 
på samma sida i förhållande till huset). Detta ger en
lätt förskjutning av kolvpositionen på några storlekar.
Se bild och tabell på sida 6.

6. MONTERING AV INDIKATORER

Kontrollera vilken visuell indikering som behövs.

Kontrollera att indikatorn visar korrekt indikering när 
den är placerad på kuggstången.

För att ändra plats på indikeringarna, trycka ut de 
röda och vita pluggarna och montera dem på de
andra platserna.

Placera indikatorn över kuggaxeln. Tryck kraftigt
tills positionsklacken låser fast på kuggaxeln. 

Kontrollera vilken visuell indikering som behövs.
Placera indikatorn över kuggaxeln. Tryck kraftigt tills 
positionsklacken låser fast på kuggaxeln.

OBS: Indikatorn är monterad på ett sådant sätt att 
den skall visa när kolvarna är tätt ihop, dvs ventilen 
är stängd när donet är parallellt monterad med 
rörledningen. Se fig. 1.

Tryckluftsförsörjning: Ställdonen i serie 40R är infettade
vid leverans. För optimal funktion rekommenderas
filtrerad och smord luft.

Tryck i luftförsörjning: 
Dubbelverkande ställdon av standardtyp kräver en 
luftförsörjning på 2–8 bar. Ställdon med fjäderretur 
kräver en luftförsörjning på 2,5–7 bar. Ställdon med
fjäderretur kan även ställas in för drift med lufttryck
på 2,5–5,5 bar genom att färre fjädrar används. Se
”15. Ställdon med fjäderretur” på sidan 14 för rätt antal 
fjädrar och deras placering för lägre lufttryck.

VARNING: Lufttrycket får aldrig överstiga det 
maximivärde som anges på märkskylten.

7. LUFTFÖRSÖRJNING OCH INSTALLATION
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Luftanslutningar:
Dubbelverkande: Anslut luftförsörjningsledningarna till 
båda BSPP-portarna (1/8” på storlek 05/10; 1/4” på 
storlek 15–50).

Enkelverkande: Anslut luftförsörjningsledningen till 
den utvändiga BSPP-porten (1/8” på storlek 05/10: 
¼” på storlekarna 15–50).

På storlekarna 10–50 sitter luftportarna på den gavel 
där magnetventilen monteras. Denna gaveln är 
placerad på ställdonets vänstra sida (när du tittar på 
märkskylten). För donen i storlek 05 är luftportarna 
placerade på plattan på donets baksida (när du tittar 
på märkskylten) där magnetventilen monteras.

Rekommenderade rörstorlekar: För att säkerställa 
tillräckligt flöde av försörjningsluft till ställdonen i serie 
40R rekommenderas följande rörstorlekar:

8. LUFTFÖRBRUKNING
Följande tabell visar mängden tryckluft (5 bar) som
förbrukas per slag i liter. Den totala mängden luft som
förbrukas i varje fullständig cykel i dubbelverkande
ställdon beräknas genom att volymerna för öppnings- 
och stängningsslagen adderas. För ställdon med
fjäderretur är den totalt förbrukade luftvolymen den
volym som visas för öppningsslaget.

9. MONTERING AV TILLBEHÖR
För information om montering av tillbehör, se
monteringsanvisningarna som medföljer varje
monteringssats.

10 FUNKTION
10.1 Standard ställdon
Kuggaxeln som används av ställdonen i serie 40R 
roterar 90° och har en ungefärlig extra vridning
av 3° vid varje ändläge (version med ”limit stops”).

Rotationen skapas genom att tryckluft matas in i
centrumkammaren, vilket medför att de motstående 
kolvarna trycks isär. Kuggaxeln roterar då moturs 
till läget ”öppen”. För dubbelverkande ställdon sker 
stängningsrörelsen genom att tryckluft matas in i
gavelkammarna, vilket medför att kolvarna trycks 
ihop. Kuggaxeln roterar då medurs. För ställdon 
med fjäderretur sker stängningsrörelsen genom 
att fjädrarna i gavlarna trycker ihop kolvarna när 
tryckluften till centrumkammaren har brutits.

Om rotationen ska vara den omvända, se installa- 
tionsavsnittet §5 för anvisningar om hur rotationen 
reverseras.

Ställdonets
storlek

Upp till 
1,5 m lång

Över
1,5 m lång

05, 10, 15, 20, 25 1/8 1/4

30, 33, 35, 40, 42, 45 1/4 3/8

50 1/4 1/2

Ställdonets
storlek

Luftförbrukning i liter

Öppningsslag Stängningsslag

05 0,05 0,05

10 0,17 0,22

15 0,35 0,39

20 0,69 0,74

25 1,22 1,31

30 1,86 2,05

33 3,39 4,79

35 3,93 5,54

40 7,73 8,19

42 12,0 13,89

45 13,51 20,0

50 23,87 30,5
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Korrekt vridning av ställdonets kuggaxel kan ställas 
in genom att de två bultarna med sexkanthuvud på 
donets gavel justeras. Varje bult styr öppnings- eller 
stängningsslaget (beroende på hur ställdonet har 
orienterats på ventilen). Hur justeringen av bultarna 
går till indikeras på donets gavel. Ställdonen är 
fabriksinställda för ett 90˚ slag. Om en justering 
behöver göras måste låsmuttern lossas. Skruva 
justerskruven till korrekt läge och dra åt låsmuttern 
igen. På storlekarna 10 till 35 vrids skruven medurs 
för att minska rotationen och moturs för att öka 
rotationen. För storlek 40 till 50 gäller det omvända. 
Det är viktigt att låsmuttern dras åt ordentligt igen för 
att säkerställa att brickan tätar effektivt.

Var noga med att rätt stopposition erhållits innan 
åtdragning av låsmuttern.

10.2 Ställdon med magnetventil. 
Dubbelverkande: Luftmatas in till en BSPP-port i 
botten av magnetventilen. När magnetventilen sedan 
spänningssätts dras den fjäderbelastade kolven 
tillbaka, vilket gör att försörjningsluften flyttar kolven 
inuti magnetventilen och öppnar väg för tryckluften in 
i ställdonets centrumkammare.
Luft från ställdonets gavelkamrar kan också passera 
genom magnetventilen och ledas ut till atmosfären.

När spänningen till magnetventilen bryts blockerar 
den fjäderbelastade kolven luftflödet till ställdonets 
centrumkammare. Nu flyttar försörjningsluften kolven 
inuti magnetventilen till ett läge där luften nu i stället 
omdirigeras till ställdonets gavelkamrar. Luft från 
centrumkammare kan passera genom magnetventilen 
och ledas ut till atmosfären.

Den dubbelverkande magnetventilen är elektriskt 
felsäker (pga sin fjäder). Det betyder att den återgår 
till sitt inaktiverade läge om strömmen bryts och 
kör ställdonet till stängt läge, under förutsättning att 
luftförsörjningen inte bryts. 

Fjäderretur: Luften matas till en BSPP-port i botten av 
magnetventilen. När magnetventilen spänningssäts 
dras den fjäderbelastade kolven tillbaka, vilket öppnar 

försörjningsvägen till ställdonets centrumkammare. 
Luft från ställdonets gavelkamrar kan passera direkt 
genom magnetventilen och ledas ut till atmosfären.

När spänningen till magnetventilen bryts återgår 
kolven i magnetventilen till sitt ursprungliga läge och 
blockerar luftflödet till ställdonets centrumkammare. 
Fjädrarna i ställ-donets gavelkamrar, som tryckts ihop 
under öppningsslaget, frigörs nu och tvingar ut luften 
som är innesluten i ställdonets centrumkammare via
inloppsporten i magnetventilen. Utloppsluften 
passerar genom blocket och magnetventilen där den 
leds ut till atmosfären.

10.3 Slagtider standard
De slagtider som är standard för ställdonen i serie 
40R framgår av följande tabell. Tiderna visas i 
sekunder och representerar genomsnittstider 
vid 50% lastförhållanden med ett tryck på 5 bar i 
luftförsörjningen.
Tiderna avser per slag i dubbelverkande ställdon. På
ställdon med fjäderretur kan öppningsslagets tider
vara något längre. Tiderna för stängningsslaget
(fjäder) beror på hur många fjädrar som används.
Värdena nedan är endast avsedda för att ge en
vägledning om vilka hastigheter som kan uppnås.
Högre eller lägre hastigheter kan vid behov uppnås
med kompletterande styrutrustning. 

Ställdonets
storlek

Slagtid (s)

05 1

10 1

15 1

20 1

25 2-3

30 3-4

33 4-5

35 4-5

40 5-6

42 6-7

45 10-12

50 12-14
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10.4 Manuell drift
Vid avbrott i luftförsörjningen kan ställdonen i serie
40R manövreras manuellt. Detta sker genom att en 
nyckel sätts på den utstickande, övre axeldelen och
vrids i önskad riktning.

VARNING: Se till att ställdonet inte manövreras
automatiskt medan den manuella manövreringen
utförs.

11. UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGHET: Ställdonet måste isoleras både
pneumatiskt och elektriskt innan några underhålls-
arbeten får påbörjas.
Kontrollera regelbundet att alla fästanordningar är
ordentligt åtdragna.

På ställdon med fjädrar behöver fjädrarna eventuellt 
bytas efter onormalt långa drifttider, eftersom det 
kan uppstå utmattning i fjädrarna. Samtliga fjädrar i 
donet skall bytas på en och samma gång.

12. RESERVDELAR
Följande är rekommenderade reservdelar som bör
hållas på lager för de pneumatiska ställdonen i serie
40R:
Reparationssatser: Dessa satser innehåller alla
nödvändiga tätningar, lager och anvisningar.

13. FELSÖKNING
VARNING: INNAN STÄLLDONET TAS ISÄR
AV NÅGOT SKÄL, SE ANVISNINGARNA FÖR
HOPSÄTTNING I NÄSTA AVSNITT.

För magnetventilstyrda ställdon:
Kontrollera följande om ställdonet inte fungerar:            
- Ventilen kan rotera fritt.
- Ställdonet har rätt storlek. 
- Skruvarna för hastighetsreglering är lösa (om skru-
varna dras åt hela vägen fungerar inte ställdonet).       
- Rätt spänning matas till magnetventilen.
- Tillräckligt lufttryck finns in till magnetventilen. 
Inloppstrycket till styrblocket ska vara minst 2,5 bar 
för dubbelverkande och 5 bar för don med fjädrar 
(om inte fjädrar har demonterats i donet). Vid 
kontroll av försörjningstrycket, placeras en 
manometern i ledningen vid magnetventilens inlopp 
och övervaka manometern med avseende på 
oväntade tryckfall.

Om korrekt matningsspänning och lufttryck är 
uppmätt fortsätt enligt nedan:
Aktivera signalspänningen. Kontrollera att ett klick-
ande ljud hörs från magnetventilen/spolen.
Om du inte hör något ljud, tryckavlasta och bryt 
matningsspänningen.
• Skruva varsamt loss magnetventilen och dess kolv
från donet.
• Aktivera signalspänningen igen och observera
magnetventilens kolv. Byt magnetventilen om kolven
inte dras tillbaka.

Ställdonets
storlek

Fästets 
storlek Åtdragningsmoment

05 M5 4Nm

10 M6 9Nm

15 M6 9Nm

20 M8 19Nm

25 M10 19Nm

30 M10 35Nm

33 M12 35Nm

35 M12 49Nm

40 M12 49Nm

42 M16 98Nm

45 M16 98Nm

45 M20 216Nm

Alla ställdon levereras med smörjning som räcker för 
en normal livslängd. Vid behov av smörjning rekom-
menderas fettypen Rocol Sapphire Lo-Temp 2 för alla 
standardställdon. Rådgör med Fagerberg avseende 
smörjmedel för tillämpningar med höga eller låga 
temperaturer.
Beroende på ställdonets driftförhållanden, som 
exempelvis onormalt långa drifttider, oförenliga 
medier eller onormala driftförhållanden, rekommen-
deras regelbundet byte av de invändiga tätningarna. 
Reparationssatser med alla nödvändiga tätningar kan 
beställas av Fagerberg.
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Om magnetventilen fungerar, ta bort magnetventilen 
från donet  och placera det på en arbetsbänk. 
Anslut luftförsörjning med lägre tryck (4 bar) och 
rätt spänning. Aktivera signalspänningen och 
kontrollera luftflödet. När magnetventilen matas med 
spänning ska luften endast strömma ut ur den ena 
utloppsporten. När magnetventilen inte matas med 
spänning ska luften endast strömma ut ur den andra 
porten. (Ett litet mottryck kan behövas för att flytta 
ventilspolen. Detta kan skapas genom att utlopps-
portarna blockeras.)

Om magnetventilen fungerar korrekt, fortsätt till 
avsnitt * nedan.

Om ställdonet fungerar, men läcker, eller både har 
effektförlust och läckage, fortsätt enligt följande:

Kontrollera spänningen. Spänningen får inte avvika 
mer än 10  % från den specificerade spänningen (för 
låg spänning kan orsaka läckage på magnetventilens 
bakre del och göra så att spolen bränns).

* Kontrollera luftförsörjningen: Säkerställ att inget
stort tryckfall uppstår när enheten manövreras.
Förlust av lufttrycket kan orsaka ofullständig
förflyttning av kolven i magnetventilerna vilket leder
till bypassläckage och stora vridmomentförluster i
ställdonet.

Om luftförsörjningen och spänningen är  korrekta, 
fortsätt enligt följande:

Om det läcker via en anslutning på magnetventilen, 
byt magnetventil.

Om läckage uppstår vid utloppsportarna i själva 
magnetventilen ligger problemet i kolven inne 
i magnetventilen eller vid en av ställdonets 
kolvtätningar. En läckande kolvtätning läcker vanligen 
i någon av cyklerna.

På ställdon med fjäderretur visar sig läckage vid 
kolvarna genom att det uppstår läckage vid gavelns 
luftningsport eller när det gäller storlek 05, i 

magnetventilens anläggningsplatta.

Det rekommenderade förfarandet i ovannämnda 
fall är att byta slidventilens O-ringar. Om läckaget 
kvarstår ska ställdonets O-ringar bytas ut och ersätts 
med nya i den reparationssats som fabriken levererar.

För ställdon som saknar magnetventil eller om 
magnetventilen fungerar korrekt ta bort ställdonet 
från ventilen, och ta isär det (enligt hopsättnings-
anvisningarna) och kontrollera följande:

Kontrollera att alla invändiga portar är fria och 
avlägsna eventuella hinder. Gavlar, styrstänger och 
kolvar är komponenter för lufttransport.

OBS: Det vanligaste felet som uppstår på don ur 
serie 40R är att styrstången, med ett lufthål i sig, har 
fått fel placering. Se avsnitt 14.2.

Kontrollera att ställdonet är smort och att det  inte 
finns stelnat fett mellan drevet och kuggstängerna:
• Om donet inte har något smörjmedel applicera då
rikliga mängder fett. Kontakta Fagerberg för lämpliga
smörjmedel om ställdonet är förberett för drift med
höga eller låga temperaturer.
• Om det finns stelnat fett mellan kuggaxel och kolvar,
rengör, torka av, smörj och sätt ihop ställdonet.

Kontrollera att ställdonets kuggaxel och/eller kolvar 
inte kärvar. Sätt annars ihop ställdonet enligt 
hopsättningsanvisningarna.

Om det finns stora glapp i ställdonet, kontrollera 
kolvarna med avseende på slitage. Byt kolvenheterna 
om de är slitna.

För don med fjädrar kontrollera om det finns fel- 
placerade eller trasiga fjädrar. Om det finns trasiga 
fjädrar, kontrollera om de orsakat repor i husets 
borrhål:
• Byt ut trasiga fjädrar. FJÄDRARNA SKA ALLTID
BYTAS I HELA SATSER.
• Byt huset om det är repigt. Byt även kolvarnas
o-ringar (ingår i reparationssatsen).
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Om ställdonet och ventilen är fria samtidigt som 
magnetventilen (om det används) transporterar luften 
på rätt sätt, sätt ihop ställdonet och testa på nytt. 
Rådgör med Fagerberg om ställdonet inte fungerar 
trots detta.

14 ANVISNINGAR FÖR OMBYGGNAD
OBS: Se sprängskissen över ställdonet (sida 15/16 
för identifiering av alla numrerade delar som nämns 
nedan.

Efter en reparation av ställdonet gjorts skall 
eventuella skillnader mot innan markeras tydligt
på donet. Det kan t.ex. vara att donet blivit utrustat 
med låg eller hög temperatur o-ringar.

14.1 Isärtagning av ställdon
Koppla loss luft- och strömförsörjningen till ställdonet.

Ta bort ställdonet och dess montagesats från 
ventilen. Om ställdonet använder en lägesställare, 
lossa ställskruvarna i spindelförlängaren mellan 
ventilen och ställdonet. (Se anmärkningen nedan.)

FÖRSIKTIGHET: Kulventiler kan stänga in trycksatta 
medier i håligheten. Isolera ledningssystemet i 
vilket ställdonet/ventilenheten är monterade och gör 
ventilen trycklös. För borttagning av montagesats från 
en tredelad ventil som inte har ISO-topp måste de två 
husbultarna upptill på ventilhuset tas bort.

Ta bort ställdonets fäste (och ställdonets läges-
ställare) från ställdonet innan reparationen inleds.
(Underlätta hopsättningen genom att markera hur 
fästet och lägesställaren är monterade.)

Det är inte nödvändigt att ta bort magnetventilen (om 
sådant finns) för ombyggnad av ställdonet. Men om 
det blir nödvändigt att ta bort magnetventilen, börja 
med att ta bort skruvarna för att lossa magnetventilen. 
Spara packningen som sitter mellan magnetventil och 
don.
På storlek 05 ska även magnetventilens 
anliggningsplatta (20) och dess packning (19) tas bort 
genom att de tre skruvarna (21) avlägsnas.

På storlekarna 10 till 35 är det inte nödvändigt att ta 
bort ”limit stop” skruvarna från gaveln.

FÖRSIKTIGHET: På storlekarna 40 till 50 måste 
”limit stops” skruvarna tas bort för att underlätta 
isärtagning. Ta först bort gaveln med luft- 
anslutningarna för dessa storlekar. Ta sedan bort
”limit stops” låsmuttrar och skruva därefter ut ”limit 
stops” skruvarna via styrstängerna. Detta ska 
utföras enligt anvisningarna nedan.

På storlekarna 10-50 är båda gavlarna (5A och 5B) 
inriktade mot huset (1) med hjälp av en tapp. Därmed 
säkerställs att gavlarna endast kan monteras på rätt 
sida av huset.

Ta bort alla fyra metriska skruvar (5C) från gavlarna 
och ta sedan bort båda gavlarna. Ta bort de två lagren 
(6) och o-ringarna (15A och 15B) från båda gavlarna.
Observera: att för lager av typen ”hög hatt” så får 
varken lager eller framför allt låsbrickorna (16) i de 
båda gavlarna inte påverkas vid byte av den tätande 
o-ringen. De ingår inte i montagesatsen.
På storlek 05, ta bort alla fyra metriska skruvar (5C) 
från båda gavlarna (5).Ta därefter bort o-ringen (15A) 
från båda gavlarna.

VARNING: Ställdon med fjäderretur innehåller spända 
fjädrar. Följ avsnittet nedan för säker isärtagning av 
ställdonet.
Ta först bort de två skruvarna i gavlarna som sitter 
diagonalt mot varandra om ställdonet är en modell 
med fjäderretur. Smörj sedan gängorna under 
skruvhuvudet. Sätt tillbaka skruvarna och upprepa 
arbetsmomentet med de två övriga skruvarna. Utför 
detta på båda gavlar. Det underlättar hopsättningen. 
Lossa nu alla fyra skruvar i båda gavlar med jämn 
fördelning. Skruva loss dem två till
tre varv i taget och i sekvens så att fjädrarnas 
förspänning minskas. Var försiktig när du tar bort 
gavlarna på större ställdon med fjädrar. Gavlarnas 
skruvar är så pass långa att fjädrarna kan avlastas 
innan de tas loss.
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Bänd loss gavlarna när skruvarna har tagits bort. Var 
försiktig så att gavlarnas o-ringar inte skadas.

Nu kan kolvarnas två styrstänger (4) tas bort från 
båda ändar av huset. Ta inte bort kolven från 
styrstången. (Underlätta hopsättningen genom att 
märka ut ett streck på huset på den sida där styr-
stången tas ut via det genomgående hålet.) Ta bort 
alla o-ringar (15B och 15C och lager (6) från kolvarna 
(3). På storlek 05 kan de två kolvarna (3) nu tas bort 
från båda ändar av huset. Ta bort o-ringarna (15C) 
från kolvarna (3).

Kuggaxeln (2A) kan tas bort först när kolvarna har 
tagits ut. Ta bort lägesindikatorn (17) om sådan finns), 
axelklämman (15F) (kan inte återanvändas!) (se 
anmärkning nedan) och den rostfria stålbrickan från 
axelns ovandel. Ta sedan bort kuggaxeln genom den 
större öppningen på husets undersida. Nu kan övre 
lagret (15G) och o-ringen (15D) tas bort. Ta bort
de två rostfria stålbrickorna (endast storlekarna 
10–35) och trycklagret (10) från axelns ovandel samt 
o-ringen (15E) och lagret (15H) endast storlekarna 
10–42) från den undre delen.

Storlekarna 25 till 42 har en stoppring mot utstötning 
(15J). Stoppringen behöver inte tas bort och ingår 
ibland och ibland inte i reparationssatserna.

14.2 Hopsättning av ställdon
Kontrollera att ställdonets ytor är rena och fria från
partiklar och repor. Om husets invändiga väggar 
eller styrstångens ytor är repiga kommer ställdonet 
att läcka när det satts ihop. I detta fall ska nya delar 
beställas från fabriken. Små repor som knappt är
kännbara accepteras.

Nu kan alla o-ringar och lager monteras. Smörj ställ- 
donet noggrant med fett. Applicera ett tunt fettlager 
på alla o-ringar.

Vid konvertering till ett ställdon för ”höga 
temperaturer” eller vid hopsättning av ett befintligt 
ställdon, smörj grundligt med ett silikon- eller 
grafitbaserat högtemperaturfett.

OBS: En del äldre typer av ställdon, storlekarna 
10-35, har flänslager i gavlarna. De liknar en ”hög
hatt” och monteras med hattens brätte vänt utåt
och hålls fast med ”stjärnbrickor”. Dessa lager och
stjärnbrickor ska inte tas bort i samband med byte av
o-ringar.

På storlekarna 10–50 byts de två lagren med delad
ring (6) och en o-ring på styrstången (15B) i båda
gavlarna.

Montera lagret med delad ring (6) och styrstångens
o-ring(ar) (15B) i det invändiga spåret i varje kolv (3).
Montera o-ringarna (15C) på kolvarna.

På ställdon i storlek 05, monteras o-ringarna (15C) på
kolvarna.

Sätt tillbaka o-ringen (15) och lagret (15H) (endast 
storlekarna 10–42) längst ned på kuggaxeln. Sätt
dit de två rostfria stålbrickorna högst upp på 
kuggaxeln (endast storlekarna 10–35) med 
trycklagret (10) mellan dem. OBS: På senare 
modeller används endast en rostfri bricka och inget

OBS: På senare modeller används endast en rostfri stål- 
bricka och inget trycklager (10).

OBS: På en del ställdon används en axelklämma av 
spiralringtyp som visas ovan.

Ta bort denna klämma genom att greppa ringens
undre del med en spårskruvmejsel. Använd en annan 
spårskruvmejsel för att trycka klämmans övre del 
åt motsatt håll. Lyft upp klämman från axeln när 
dess innerdiameter vidgas. Montera en ny klämma 
genom att följa ovannämnda arbetssteg i omvänd 
ordningsföljd. Kontrollera att klämmans kanter sitter 
korrekt i axelspåret.
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trycklager (10) Placera det övre lagret (15G) och
o-ringen (15D) i huset. För in kuggaxeln genom
den större öppningen i husets botten.

Sätt tillbaka den rostfria brickan (9) över den utstick- 
ande, övre axeldelen.

Rikta in kolvarnas styrstänger mycket noggrant i 
huset på storlekarna 10–50. Håll kolvarna vinkelrätt 
mot huset. (Detta är mycket viktigt för storlek 30 och 
storlek 40 där ”limit stop” skruvarna kan skada huset 
invändigt om kolvarna ”reser sig” inne i ställdonet).

VIKTIGT: En av styrstängerna har ett genomgående 
hål. Det syns tydligt om du tittar längs de båda 
styrstängernas ändar. Denna styrstång måste sättas 
ihop med korrekt kolv, mitt emot husets märkskylt där
den togs bort.

spåret. Se anmärkningen längst ned på sidan 10 för 
montering av axelklämma av spiralringtyp (som ingår i 
nyare reparationssatser).

Rikta in kuggaxeln så att kuggarna på axeln greppar
tag i kuggarna på kolven när kuggaxelns övre,
utstickande del, vrids medurs. (Se figur 1.)

VIKTIGT: Korrekt rotation på 90° kan endast säker-
ställas om rätt kuggaxelkuggar och rätt kuggar på 
kolven greppar i varandra. (Se figur 1.)

För att säkerställa rätt start position mellan kuggarna,
förflytta kuggaxeln 15 till 20 grader moturs från dess
normala position, när kolvarna är placerade vid
husändarna. (Se figur 2.) OBS: kuggaxelns ”normala 
position” på storlekarna 05–20 är när de övre plana 
ytorna är parallella med ställdonshusets huvudaxel. 
För storlekarna 25–50 så finner sig kuggaxelns kuggar 
på ställdonets vänstra sida sett från ställdonets ändar.
(Se figur 1.)

Skjut varsamt in båda kolvarna i huset när de är 
placerade i huset. Vrid kuggxelns övre, utstickande 
del medurs. Se till så att kolvarna inte ”reser sig”.

Figur 1
Kolvarnas position i jämnhöjd med husändar.

VIKTIGT: Observera placeringen av kuggaxelns 
kuggarna i förhållande till kuggarna på kolvarna. 
Figuren ovan visar ställdonet sett uppifrån.

På storlek 05, justera in kolvarna inuti huset. Håll
kolvarna vinkelrätt mot huset.

MYCKET VIKTIGT: Montera den NYA axelklämman
(15F), i tillhörande spår på den utstickande axeldelen 
upptill. (Den borttagna axelklämman kan inte 
återanvändas.)

Placera den numrerade sidan av axelklämman 
uppåt och se till att klämman sitter ordentligt fast i 

Figur 2
Axelns inriktning vid hopsättning.

VIKTIGT: Rikta in kuggarna på axeln enligt figur 1.

Vid rätt ingreppspunkt mellan kuggaxeln och kolvarna 
kommer båda kolvarna att röra sig mot husets centrum 
när axelns övre, utstickande del vrids medurs.

När kuggaxeln och kolvarna har rätt ingrepp,kontrollera
att rörelserna går lätt och att en rotation på 90 grader 
kan uppnås utan att kolvarna åker ut ur ställdonshuset.
Detta är viktigt!
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FÖRSIKTIGHET: På storlekarna 40 till 50 med ”limit 
stops” måste gaveln med ”limit stop” monteras
först. När ”limit stop” skruvarna monterats, mata fram 
dem via styrstängerna och skruva in dem i gaveln. 
Sätt tätningsbrickan, stödsbrickan och låsmuttern på 
plats och montera sedan gaveln med luftinloppet. 
Detta ska utföras enligt anvisningarna nedan.

Montera o-ringen (15A) och sätt tillbaka ställdonets 
gavlar (5 eller 5A och 5B. Se till att tappen mellan 
huset och gaveln passas in korrekt till varandra 
(enbart storlekarna 10-50).

OBS: För ställdon med fjäderretur, se §15 om 
montering av fjädrar innan gavlarna monteras.

OBS: Du kan underlätta monteringen av gavlarnas o-
ringar genom att använda en liten mängd 
universalsmörjmedel, t.ex. petroliumgel, som håller 
o-ringarna på plats och förhindrar att de faller ned 
eller kläms fast.

Var noga med att o-ringen monteras i gavelns spår på 
Rev. R2 och tidigare ställdon.

Byt lägesindikatorn (17). Se avsnitt 6.

15. STÄLLDON MED FJÄDERRETUR
När man återmonterar fjädrarna i ett enkelverkande 
don var noga med att fjädrarna monteras på exakt 
den position i gaveln där den satt innan den demon- 
terades.

VIKTIGT: Om färre antal fjädrar än vad som är 
standard används i gavlarna ska dessa fjädrar 
placeras i enlighet med tabellen nedan. 
Värdena är för standardlufttryck och för lägre lufttryck 
än standard. 

Notera: Maximalt lufttryck ändras inte.

Om ett enkelverkande don repareras på grund av att 
fjädrar gått sönder, byt då samtliga fjädrar och andra 
delar som gått sönder.

När man byter fjädrar i ett enkelverkande don, 
placera då fjädrarna i de två gavlarna och fetta 
grundligt in vaje fjäder. Använd mycket fett!

Med fjädrarna pekande uppåt och stående i gaveln, 
placera donhuset över fjädrarna och den korrekt 
gaveln (gavlarna passar enbart på en sida av huset 
då en tap är monterad på respektive gavel vilken 
passar med ett borrat hål i huset).

Tvinga ned huset över fjädrarna genom att fästa två 
gavelskruvar för hand genom gaveln. Rotera skruv- 
arna med små och jämnstora rörelser. Så fort gaveln 
sitter temporärt fast i huset rotera då donet över till 
normalt läge och därefter skruva åt de fyra skruvarna 
med likvärdigt moment. Skruva lite åt gången på varje 
skruv för att undvika att fjädrarna knäcks.

Viktigt: Positioneringsspetsar finns ingjutna i 
kolvarna för storlekarna 25 till 50. Fjädrarna måste 
passas in över dessa. Om detta görs säkerställs att 
fjädrarna  får korrekt orientering och korrekt kontakt 
med gavel och hus.

På samma sätt som beskrivits i tidigare stycke, 
montera in de nya fjädrarna i den andra gaveln.

Notera: För modellerna 40 till 50 med ”limit stops” kan 
enbart förspända fjädrar användas.

Enkelverkande ställdon i storlek 05 med ett lufttryck på 5,5 bar, har
fyra fjädrar (två i varje gavel). Vid luftförsörjning på 4,5, 4,0 eller 3,0 
bar ska den inre fjädern i varje gavel tas bort.

Serie 40 storlek 10-42

4,5 bar – 8 fjädrar - 4 per gavel Ta bort mittfjädern

4,0 bar – 8 fjädrar - 4 per gavel Ta bort mittfjädern

3,5 bar – 6 fjädrar - 3 per gavel Använd 3 st diagonalt

3,0 bar – 4 fjädrar - 2 per gavel Använd 2 stycken i motstående hörn

Serie 40 storlek 45-50

4,5 bar – 20 fjädrar – 10 per gavel
Ta bort nödvändigt antal fjädrar med 

början i mitten. 
De återstående fjädrarna ska vara så 

jämnt fördelade som möjligt.

4,0 bar – 20 fjädrar – 10 per gavel

3,5 bar – 20 fjädrar – 8 per gavel

3,0 bar – 12 fjädrar – 6 per gavel.
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16. STORLEK 05 SPRÄNGSKISS/DELAR/MATERIAL

Antal Beskrivning

1 1 Hus

2 1 Kuggaxel

3 2 Kolvar

4 2 Styrstänger

5 2 Gavlar

5A 1 Gavel för magnetventilblock (inlopp)

5B 1 Gavel för gränslägesbrytare

5C 8 Skruvar för gavlar (metriska)

10 1 Trycklager

11 1 Märkskylt (inte på bilden)

12 2 Ställskruvar för kolv

13 2 Rörpluggar

Antal Beskrivning

14A 2 Inre fjädrar (se tabell sida 13)

14B 2 Yttre fjädrar (se tabell sida 13)

15A 2 O-ringar för gavlar

15C 2 O-ringar för kolvar

15D 1 Övre o-ring för kuggaxel

15F 1 Axelklämma

15G 1 Övre drevlager

17 1 Lägesindikator

18 1 Monteringsskruv för indikator

19 1 Anliggningspackning

20 1 Anliggningsplatta för magnetventil

21 1 Monteringsskruvar för platta (metriska)

För beställning av rätt delar, ange ställdonets storlek, modell och revisionsnummer. Använd de standardbenämningar 
som anges ovan.
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17. STORLEK 10–50 SPRÄNGSKISS/DELAR/MATERIAL

I hopsättningssatsen ingår 
detaljerna 15A till 15H samt 6, 9, 
10 och rostfria stålbrickor. Färgen 
på en del utbytesdelar, som t.ex. 
lager, kan avvika från de delar som
demonterats.

Antal Beskrivning

1 1 Hus

2A 1 Kuggaxel, storlek 10 till 20

2B 1 Kuggaxel, storlek 25 till 50

3 2 Kolvar

4 2 Styrstänger

5A 1 Gavel för magnetventilblock (inlopp)

5B 1 Gavel för gränslägesbrytare/”limit stops”

5C 8 Skruvar för gavlar (metriska)

6 6 Gavel/kolvlager

9 1 Tryckbricka, rostfritt stål

10 9 Trycklager

11 1 Märkskylt

12 2 Ställskruvar för kolv

14 10 Fjäder

Antal Beskrivning

15A 2 O-ringar för gavlar

15B 6 O-ringar på styrstång

15C 2 O-ringar för kolvar

15D 1 Övre o-ring för kuggaxel

15E 1 Undre o-ring för kuggaxel

15F 1 Spirallåsring

15G 1 Övre drevlager

15H 1 Undre drevlager

15J 1 Stoppring mot utstötning

17 1 Lägesindikator

18 2 ”Limit stops” skruvar

19 2 ”Limit stops” muttrar

20 2 Stödbrickor (endast storlekarna 25 till 50)

21 2 Tätningsbrickor

För beställning av rätt delar, ange ställdonets storlek, modell och revisionsnummer. Använd de standardbenämningar 
som anges ovan.




