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Sammanfattning 

 

IKG Östra Sverige AB var i behov av ett arbetsprov som nyanställda ska genom gå när de 

söker anställning hos IKG. Anställningsprovet togs fram för att testa de nyanställdas 

kunskaper i elteknik och styrteknik. Anställningsprovet gick ut på att nivåreglera en tank 

utifrån en funktionslista. 

 

Uppgiften med detta examensarbete är att vidareutveckla ett anställningsprov så att 

anställningsprovet kan sätta i bruk. I vidareutvecklingen ingår det att ta fram underlag till 

arbetsprovet, underlaget som ska tas fram består av arbetsritningar, apparatlista, kabellista 

och I/O-lista.  

 

Till IKG Östra Sverige AB togs det fram flera förslag på komponenter och utifrån 

komponenterna som valdes gjordes det arbetsritningar och en apparatlista. 

Arbetsritningarna utfördes i en äldre version av Elmaster design som är ett el-

ritningsprogram. Kabelmärkning gjordes för att kunna följa upp ritningarna och en kabellista 

gjordes för att underlätta installationen. En I/O-lista arbetades fram för att få reda på hur in- 

och utgångar påverkade styrprocessen i tanken. 
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1 Inledning 

 

Examensarbetet är ett avslutande moment inom utbildningen Elteknik och automation (120 

hp) vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, ITN. Arbetet skall ha samband med 

tidigare kurser under programmet. För detta examensarbete ligger sambandet i Elsystem 

och CAD, Ellära och Industriella styrsystem. 

 

IKG Östra Sverige AB är ett konsultbolag som är placerat i Östergötlands län som finns i 

Norrköping, Linköping, Mjölby samt Finspång. IKG Östra Sverige AB tillhör en koncern som 

heter IKG Koncernen AB som ligger i Västerås, IKG Koncernen är även moderbolaget för IKG. 

IKG Östra Sverige AB har cirka 30 anställda personer, deras inriktning är elteknik och 

automation, systemutveckling samt mekanik. I figur 1 visas logotypen för IKG. 

  Figur 1. Logotyp för IKG. 

1.1 Bakgrund 

 

IKG Östra Sverige AB var i behov av en vidareutveckling av ett arbetsprov som skall användas 

vid nyanställning för att testa deras kunskaper inom elteknik och styrteknik. Arbetsprovet 

går ut på att fylla en tank som ska nivåregleras med hjälp av fyra nivågivare och fyra pumpar, 

tre av pumparna ska sitta i ena tanken och den sista pumpen i en annan tank, vilket leder till 

att detta system ska pumpas runt, se figur 2. 

 
  Figur 2. Hur rundpumpningen skulle kunna se ut. 

 

IKG Östra Sverige AB behöver framtagande/vidareutveckling av ett anställningsprov för el 

och styrteknik till nyanställda. Arbetet som utfördes var att ta fram underlag till 

anställningsprovet, i form av prissammanställning, arbetsritningar och apparatlistor.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla ett arbetsprov för de nyanställda på 

IKG. Arbetsprovet är ett nivåstyrt system som omfattar;  

 Göra ett fullständigt arbetsprov teoretiskt som sedan skall kunna leda till en 

uppbyggnad i praktiken.  

 Komponenter ska tas fram för att få en utrustning som ska kunna styras via PLC. 

Genom att ta fram förslag till arbetsprovet skall koncepten utvärderas och förbättras. 

 

Frågeställningar: 

• Arbetsprov som ska tas fram underlag för går ut på att styra fyra stycken pumpar som 

kommer att regleras av nivågivare, styrningen kommer att ske via ett PLC 

(Programmerbart styrsystem). 

• Korrekt märkning av kabel är viktigt. Ta reda påhur apparaterna fungerar. För att få 

dessa apparater att stämma överens med de andra apparaterna för att inte erhålla 

något elfel. 

• Målet är att få bygga ihop systemet för anställningsprovet praktiskt om det skulle 

finns tid över efter det teoretiska jobbet. 
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1.3 Metod och källor 

 

För att få förståelse för uppgiften så gjordes en förstudie av ett tidigare utfört arbete 

rörande framtagning av ett anställningsprov inom elteknik och automation. Förstudien 

gjordes på framtagen funktionsbeskrivning och arbetsritning från IKG östra Sverige AB som 

gick ut på att ta fram underlaget till det utförda projektet.  

 

Arbetsritningarna konstruerades i programmet Elmaster design. Apparatlistor, kabellistor 

och I/O-lista (Inputs/Outputs) skrevs och bearbetades i ordbehandlingsprogrammet 

Microsoft Office Word. Det söktes i olika kataloger efter passande utrustning till 

arbetsprovet. Katalogerna som användes för framtagandet av utrustning var ELFA, Conrad 

och SIEMENS. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I rapporten behandlades inte systemprovning, programmering av PLC och uppbyggnad av 

anläggningen. Detta på grund av tidbrist i examensarbetet. 
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2 Genomförande 

 

Detta kapitel behandlar PLC, spänningsaggregat, ingående givare, utgående manöverdon, 

relä och kabelnumrering.  

2.1 Förstudie 

 

Examensarbetet påbörjades med en förstudie för att få en klar bild över projektets krav samt 

tidigare utförande. I kraven framgick vad IKG Östra Sverige AB hade för önskemål på 

produkterna till examensarbetet. De tre första punkterna tillhör kravspecifikationen och den 

sistnämnda punkten är ett krav som skall finnas med i arbetsritningarna: 

 

• PLC 

• Spänningsaggregat 

• Ingående givare 

• Utgående manöverdon  

• Relä 

• Kabelnumrering  

 

 

2.2 Funktionsbeskrivning 

 

2.2.1 PLC 

 

PLC är en förkortning för Programmable Logic Controller och är ett Programmerbart 

styrsystem. 

Ett PLC är en dator som används ofta i fabriksmiljö eftersom dessa PLC kan styra processer, 

med andra ord kan man säga att PLC:et är hjärnan bakom hur systemet styrs.  

 

PLC:et är uppbyggd med dessa huvuddelar:  

 In- och utgångar: används för att ta emot och skicka ut signaler. 

 Minnet: programmen i PLC:et som sparar de logiska funktionerna  

 Logiska enheten: den läser av de logiska funktionerna i minnet samt räknar de värden 

den får in med funktionerna. Den logiska enheten är en räknare som räknar med 

hjälp av de logiska uttrycken. 

 

PLC:et fungerar så att den tar in signaler via ingångarna och med hjälp av de logiska 

funktionerna som programmeras in och läggs i minnet, den logiska enheten räknar ut vad 

som skall reagera eller inte reagera på insignalerna och svarar genom att sända ut signaler 

till utgångar.  Det finns olika typer av PLC och de finns i många olika utföranden samt 
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storlekar och prestanda till exempel finns det PLC med en annan sort av in och utgångar som 

t.ex. är digitala och analoga. Med digitala menas det att dem är av eller på, det finns inget 

mellan värde och med analoga menas det att mellan värdena kan vara vad som helst. Det 

finns PLC som tar emot växelspänning, likspänning eller de som klarar av att ta både växel- 

och likspänning de används för olika ändamål. Vissa PLC klarar inte av att driva givare och 

andra enheter med den inre strömmen som redan finns i PLC:et och då används relä eller 

externa spänningskällor för att hjälpa till. 

 

PLC:et som användes i projektet heter S7-1212C AC/DC/RELAY där S7 står för serie 7 och 

1212C står för modell, se figur 3. S7-1212C är tillverkat av SIEMENS och har ett internt 

programminne på 1MB vilket leder till att S7-1212C klarar av ett program på ungefär 1 

miljon tecken. 

              Figur 3. PLC 1212C från SIEMENS [1]. 

 

S7-1212C finns i två olika utföranden; AC/DC/RELAY och DC/DC/DC. I detta projekt användes 

AC/DC/RELAY för att kunna använda nätspänningen som matningsspänning till PLC:et. DC 

står för likspänning och RELAY är reläutgångar där man styr en kontakt som matas externt så 

PLC:n skickar inte själv ut någon spänning[1]. 

Anslutningspunkter på S7-1212C visas i figur4. 

 
Figur 4. Anslutningspunkter på S7-1212C. 
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2.2.2 Spänningsaggregat 

 

Spänningsaggregat används för att mata viss utrustning med en likspänning. Dessa består av 

transformator, likriktare, filter samt någon form av regulator. 

 

Spänningsaggregatet är redan förinställt på en speciell spänning när man köper ett DIN-

monterat spänningsaggregat. Spänningsaggregatet som användes heter DRP-240-24 och 

DRP står för DIN Rail Power Supply, se figur 5. DRP-240-24 har en matningsspänning på 230V 

AC som omvandlas sedan till en likspänning på 24V som ska skickas till relä, nivågivare, 

pumparna och PLC:et. DRP-240-24 är inte inställd direkt på 10A utan det går att skifta mellan 

0-10A (ampere).[2]. I figur 6 visas DRP-240-24 blockschema. 

 

 

 
  Figur 5. Spänningsaggregat DRP-240-24 [2]. 

 

 

 

 

 

  Figur 6. Blockschema över DRP-240-24.  
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2.2.3  Ingående givare 

 

Nivågivaren är en sensor för att mäta vätskenivå i t.ex. en tank. Detta omvandlas till en 

ström- eller spänningssignal som skickas vidare till ett system där systemet känner av dessa 

signaler och behandlar värden.  

 

Nivågivarna som valdes blev fyra stycken "RSF80 24V DC" som är gjorda för att läsa av nivån i 

vatten, se figur 7. "RSF80" är gjord så att om den vänds upp och ner så blir den slutande och 

när den är i vanligt tillstånd så är den brytande. Med slutande innebär det att den sluter vid 

aktivering när vattnet uppnår en viss nivå och vid brytande tillstånd så bryter den när nivån 

går över nivågivaren. RSF80 är tillverkat av Cynergy3 och har en arbetstemperatur mellan -

ヲヰ…+ヱヰヰ0C vilket gör att den fungerar bra i vatten. RSF80s material är polypropylen som är 

en termoplast vilket leder till att den är hårdare, starkare och klarar av att ta upp vätska 

väldigt bra.[3] 

  

Figur 7. Nivågivare RSF80[3]. 
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2.2.4 Utgående manöverdon 

 

Valet av fyra stycken pumpar blev tre stycken dränkbara 24V DC 10L/min och en dränkbar 

24V DC 20L/min, se figur 8 och 9. Detta val gjordes för att det inte skulle bli för dyrt samt att 

pumparna inte skulle pumpa ut för mycket med vatten. Pumparna är 38 mm breda och 104 

mm höga, vilket gör att tankarna inte behöver vara alltför stora och de klarar max 600C 

vattentemperatur. Pumparna går på likström vilket gör att det är ett bra val till projektet 

eftersom det används likström till in- och utgångarna på PLC:et. Den dränkbara 24V DC 

20L/min-pumpen ska sitta i en separat tank och pumpa tillbaka vattnet till den andra tanken 

för att inte få samma konstanta värde i första tanken. För att lösa det väljs en pump som kan 

pumpa lite mer.  

 
Figur 8. Dränkbar pump 10L/min[4].  Figur 9. Dränkbar pump 20L/min[5]. 

 

2.2.5 Relä 

 

Det finns flera olika typer av relä som elektromagnetiska relä, självhållande relä, impulsrelä 

och tidsrelä. Reläet består av en spole, drivankare och kontaktställ. När spolen laddas upp 

drar drivankaret och då växlar kontaktstället. Ett relä kan styra slutande och öppnande av en 

annan krets, där ström och spänning kan vara större, det behöver dock inte vara så. Det relä 

som används i projektet är ett monostabilt relä d.v.s. att reläet deaktivers när knappens 

sändare släpps.  

 

Reläna som användes heter G2R-1 24V DC och klarar av 10A, varför valet av ett 10A relä är 

för att spänningsaggregatet ger ut 10A. G2R-1 är tillverkat av OMRON.[6] 
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2.2.6 Kabelnumrering 

 

Kabelnumrering är gjord för att kunna följa diverse kablar som har kopplats, om någon kabel 

skulle ha blivit skadad så finns all numrering på arbetsritningarna vilket gör att kablarna kan 

bytas ut fort. Numreringen är till för att dra ner på arbetstiden och minimera risken för att 

koppla fel i en anläggning. Kabelnumreringen säger inte vilken sorts kabel det handlar om, 

för att få reda på vilken slags kabel det är finns kabellistan. Kabelnumrering hittas i bilaga 3 

samt i bilaga 1 och bilaga 2 (ritningarna).I detta examensarbete användes intern numrering 

vilket även kallas för "nollnummer t.ex. 01, 0100". 
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2.3 Färdigställande 

 

Syftet med detta kapitel är att ge en sammanställning över de ingående dokument som blev 

resultatet av detta examensarbete. 

2.3.1 Apparatlista 

 

För att sammanställa alla produkter som användes i examensarbetet gjordes en apparatlista. 

I apparatlistan finns artikelnummer, antal, vart produkterna är tillverkade och dess längd 

samt bredd. Detta leder till stor hjälp för företaget att hitta produkter till arbetsprovet, om 

någon produkt blir skadad eller slits ut så går produkterna att hitta fort och enkelt i 

apparatlistan. Apparatlistan som gjordes återfinns i bilaga 4. 

 

2.3.2 Ritningar 

 

Till en början fanns inga ritningar till arbetsprovet varför några ritningar gjordes som stöd för 

att se hur inkopplingen skulle ske. Detta skall hjälpa installatören att se hur de ska koppla in 

produkterna för att inte få något uppstående fel. Ritningarna ska ge en klar översikt på alla 

komponenternas kontakter, även de kontakter som inte används. Ritningarna som gjordes 

återfinns i bilaga 1 och 2. 
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3 Resultat 

 

I arbetsprovet gick det ut att styra fyra stycken pumpar som ska regleras av fyra stycken 

nivågivare och styrningen kommer att ske via ett PLC. Detta innebar att ta fram underlag till 

arbetsprovet, typ av pumpar, nivågivare samt PLC. 

 

Underlaget har tagits fram till arbetsprovet och med bekräftelse från IKG Östra Sverige AB 

att underlaget ser bra ut till arbetsprovet var kravet uppfyllt. 

 

Märkning av kabel ska sättas ut på arbetsritningarna. Apparaterna ska anslutas med 

varandra för att inte få något uppstående elfel och vara en fara för allmänheten. 

 

Korrekt kabelmärknings har gjorts och ta reda på hur dessa apparater fungerar samt hur de 

ska anslutas. För att inte få något uppstående elfel så har en noggrann undersökning gjorts 

på apparaterna och hur de ska anslutas. 

       

Målet var att få bygga ihop anställningsprovet praktiskt och styra hela processen via en dator 

samt se om produkterna som valdes fungerar till anställningsprovet, men på grund av 

tidsbrist så uteblev den praktiska uppbyggnaden av anställningsprovet.   
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4 Analys och diskussion 

 

Detta examensarbete var intressant med tanke på hur de olika kraven skulle utföras, 

eftersom vi fick fria händer att gå till väga hur vi ville. Detta gav oss en förståelse hur det kan 

se ut i arbetslivet när man ska göra ett litet större projekt och vilka faktorer som kan ingå när 

man utför arbetet. Faktorerna kan vara val av produkter, hur stor ekonomi samt hur lång tid 

kommer arbetet ta. Vi försökte följa en tidsplan som vi hade gjort upp, men tyvärr så 

uppstod vissa förseningar i tidsplanen vilket gjorde det svårt att följa tidsplanen. 

 

Samarbetet med vår handledare Emil Muda på IKG Östra Sverige AB fungerade bra och den 

hjälpen Emil kunde ge oss var till stor hjälp för resultatet på examensarbetet. 

Tyvärr så fanns det inte så mycket tidigare underlag till arbetsprovet, dock tyckte vi att det 

var positivt med tanke på att det gav lite utmaning att göra en vidareutveckling av 

arbetsprovet. När ritningarna skulle utföras i Elmaster design så uppstod det lite problem 

men som till slut ordnade sig, förvisso skulle ritningarna kunna utföras med andra olika 

program t.ex. EasyEL men det skulle ta längre tid att lära sig och i sådant fall gå utanför 

tidsramen på examensarbetet. Tyvärr så uteblev uppbyggnad av systemet och 

programmering av PLC på grund av tidsbrist. 
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Bilaga 1. Elritning Apparat 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Elritning Manöverdon 

 



 

 

Bilaga 3. Kabellistor 

Kabellista 1 (Apparatskåp) 

Märkning Komponent 1 Uttag 1  Komponent 2 Uttag 2 

1011 X1 1 K5 L1 

1021 X1 2 K5 N 

1031 X1 3  K5 GE 

1012 X1 1 T1 L (3) 

1022 X1 2 T1 N (2) 

1032 X1 3 T1 FG (1)  

2011 K1 14 X2  1 

2021 K2 14 X2  2 

2031 K3 14 X2  3 

2041 K4 14 X2  4 

2051 K5 3L+ X2  5 

2061 X2 5 X2  6 

2071 X2 6 X2  7 

2081 X2  7 X2  8 

2091 K5 3M X2  9 

2101 X2 9 X2  10 

2111 X2  10 X2  11 

2121 X2  11 X2  12 

2131 K5 Input .3 X2  13 

2141 K5 Input .2 X2  14 

2151 K5 Input .1 X2  15 

2161 K5 Input .0 X2 16 

 

Kabellista 2 (Nollnummer) 

Märkning Komponent 1 Uttag 1 Komponent 2 Uttag 2 

0001 T1 V+ (1) K1 11 

0002 K1 11 K2 11 

0003 K2 11 K3 11 

0004 K3 11 K4 11 

0005 T1 V+ (1) K5 3L+ 

0006 T1 V- (4) K5 M 

0007 K5 1M K5 3M 

0008 T1 V- (4) K1 A1 

0009 K1 A1 K2 A1 

0010 K2 A1 K3 A1 

0011 K3 A1 K4 A1 

0012 K5 Output .0 K1 A2 

0013 K5 Output .1 K2 A2 

0014 K5 Output .2 K3 A2 

0015 K5 Output .3 K4 A2 

0016 K5 M K5 1M 

 



 

 

Kabellista 3 (Manöverdon) 

 

 

Märkning Komponent 1 Uttag 1 Komponent 2 Uttag 2 

2012 X2  1 M1 + 

2022 X2  2 M2 + 

2032 X2  3 M3 + 

2042 X2  4 M4 + 

2052 X2 5 B0 + 

2062 X2  6 B1 + 

2072 X2 7 B2 + 

2082 X2 8 B3 + 

2092 X2 9 M1 - 

2102 X2 10 M2 - 

2112 X2 11 M3 - 

2122 X2 12 M4 - 

2132 X2 13 B0 - 

2142 X2  14 B1 - 

2152 X2  15 B2 - 

2162 X2  16 B3 - 

 

  



 

 

Bilaga 4. Apparatlista 

 

  



 

 

Bilaga 5. I/O-lista 

I/O-LISTA 

Inputs 

.0 Till vid nivå 2 (B0) 

.1 Till vid nivå 3 (B1) 

.2 Till vid nivå 4 (B2) 

.3 Av vid 2/3 nivå 4 (säkerhetsgivare)(B3) 

Outputs 

.0 Huvudpump på (M1) 

.1 Sekundärpump på (M2) 

.2 Sekundärpump 2 på (M3) 

.3 Påfyllningspump på (M4) 

 


