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Sammanfattning 
BT Products AB ingår i Toyota-koncernen och är världsledande inom trucktillverkning. BT har flera 
dotterbolag i olika delar av världen som tillverkar truckar, t ex Raymond i USA. Några av de BT-
tillverkade truckarna har ett höjdmätningssystem. Detta höjdmätningssystem är till för att underlätta 
för föraren att positionera gafflarna i höjdled. Föraren måste aktivt ge styrsignal för att en höjdrörelse 
skall tillåtas. Dagens system på BT: s RR truckar mäter endast huvudlyftet.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka konkurrentlösningar och befintliga system, studera 
maskindirektiv och standarder samt att sätta sig in i höjdmätningssystemets användningsområde. I 
examensarbetet ingår även att utreda lämpliga typer av sensorer som kan användas i befintliga 
systemet eller i ett alternativt system. Denna lösning skall jämföras med det befintliga systemet som 
har hög tillförlitlighet och har en rimlig kostnad. Slutligen skall lösningen testas på truck och 
dokumentera lösningens fördelar och nackdelar. 
 
Examensarbetet avgränsas till undersökningar, utvärderingar och tester av sensorer och möjliga sätt 
att utföra höjdmätning på truck. Den valda lösningen kommer i detta arbete inte att installeras i 
trucken utan endast utföras experimentellt. Alternativa lösningar till det valda höjdmätningssystemet 
kommer ändå att presenteras. 
 
De metoder som använts i examensarbetet är BT: s nyckel för riskanalys och delar av Hubkas 
utvecklingsprocedur. Testutföranden är beskrivna i provjournaler och är bifogade i rapporten. 
 
Examensarbetet är utfört på ett systematiskt sätt enligt teorier av Vladimir Hubkas och Mogens 
Myrup Andreasens utvecklingsprocedur. Först gjordes en faktainsamling om givare, konkurrentlös-
ningar och det befintliga systemet. Därefter sammanställdes en kravspecifikation utifrån teorier från 
Hubkas samt maskindirektiv för höjdmätningssystemet. Ett antal olika sätt att mäta lyfthöjden togs 
fram för de olika givartyperna. Med hjälp av datummetoden jämfördes de olika givarna mot sensor-
lagret från SKF i det befintliga höjdmätningssystemet. Utifrån resultatet av datummetoden rang-
ordnades givarna, och tillsammans med respektive mätsätt kunde de lämpligaste höjdmätnings-
systemen fås fram. Med hänsyn till att bristerna i det befintliga systemet inte behandlades med 
datummetoden omvärderades framtagna mätsystemen mot bristerna för det befintliga systemet.  
 
Resultatet blev att mäta hela lyfthöjden på gaffelvagnen och att använda en och samma givare. De 
båda valda alternativa givartyperna utsattes för undersökningar samt testades på truck. En del 
svårigheter som kvarstår är inbyggnaden i stativet eller på gaffelvagnen. En lösning är att placera 
draw-wiren i utskjutningsvagnen och leda ut wiren mellan stativpelarna. Wiren vinklas sedan upp i 
stativet med hjälp av ett styrhjul och fästs i gaffelvagnen. Även om lasern medför ett bra sälj-
argument är en billig laser för långsam för att ingå i ett höjdförvalssystem. Dessutom klarar lasern 
inte av miljötålighetskraven. Övriga mätsystem som inte mäter hela lyfthöjden ärver de brister som 
det befintliga systemet har. Det andra i arbetet framtagna systemet med en draw-wire trumma är 
dyrare än det befintliga. 
 
Slutsatsen blir dock att om BT tar fram ett alternativt system för att mäta höjd bör man konstruera en 
egen wire trumma samt integrera SKF: s sensorlager. 



 



 

 

Abstract 
BT Products AB is a part of Toyota and a world wide leader of manufacturing forklift trucks. BT has 
several subsidiary companies over the world and some of them are manufacturing forklifts, eg 
Raymond in the USA. Some of the forklifts that are manufactured by BT are equipped with a height 
indicator system. This system is to make it easier for the driver to put the forks into the right height. 
The driver must give an active signal to lift the forks. The position system of today is not active 
under the free lift. 
 
The purpose of this thesis is to investigate solutions and existing systems, study machine directives 
and standards and finally to study the field of usability for a height indicator system. The thesis 
should also include the investigation of suitable sensors that can be used in the existing system or in 
an alternative system. This solution shall be compared with the existing system, which has a high 
reliability to a reasonable cost. Finally the solution shall be tested on the truck and the benefits and 
flaws should be documented.  
 
The thesis is limited to investigations, evaluations, and test of sensors and possible ways to use 
height indicator systems in forklift trucks. The chosen solution will in the present work not be 
installed in the forklift but only used experimentally. However a solution for the chosen height indi-
cator system will be presented. 
 
The methods used in this thesis work are the BT key for of risk analysis and parts of Vladimir 
Hubka’s and Mogens Myrup Andreasen’s development process. The test procedures are described in 
the lab journals/charts.  
 
The thesis is performed in a systematical way according to the development procedure. First a 
collection of facts concerning sensors, competitor’s solutions and system presently in use was made. 
Then a set of requirements was established according to Hubka-Andreasen and machine directives 
for the height indicator system. A number of ways to measure the elevation with different sensors 
were established. With the help of the “datum method” the different sensors were compared to the 
sensor in the system presently in use.  
 
According to the results of the datum method the sensors were evaluated and combined with each 
measuring feature, and then the most suitable height indicator system could be composed. Regarding 
that the flaws in the existing system were not calculated in the datum method, the achieved height 
indicator systems were reconsidered towards the flaws in the mast of the forklift trucks. 
 
The result was that the most suitable way to measure the true lifting height was to use only one 
sensor. Both system concepts were exposed to investigations and tests and were tested on the forklift. 
Some remaining difficulties are the implementation in the mast or in the fork carriage. One solution 
is to place the draw-wire in the reach carriage under the battery and guide the wire out between the 
mast beams. The direction of the wire is then changed upwards and attached to the fork carriage. 
 Even though that the laser admits a good sales argument a low cost laser is to slow to be a part of a 
height pre-selection system. Besides, the laser does fail the environment demands. The remaining 
height indicator systems that do not measure the complete height inherit the flaws of the existing 
system. The second system developed in this thesis with a draw-wire is more expensive than the 
existing one. It is sufficient with an incremental sensor making an absolute one unnecessary.  
The conclusion of this thesis are that BT should construct a wire-drum of there own and use the 
existing sensor bearing from SKF. 
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1 Inledning 
 
 BT har idag truckar som använder ett höjdmätningssystem. Detta system är till för att underlätta för 
föraren att kunna positionera gafflarna i höjdled. Systemet medför också att hastigheter för lyft- och 
sänkrörelsen kan optimeras. Höjdförvalet är också till för att minska påkänningar i nacke och rygg för 
föraren.  
 

2 Syfte 
 
 Detta examensarbete syftade till att undersöka alternativa givare som kan användas som för att mäta 
lyfthöjd för truckar. Arbetet syftade också till att undersöka andra konkurrenters truckar.  

3 Uppgiftsbeskrivning 
 

• Sätta sig in i höjdmätningssystemets användningsområde. 
• Studera och utvärdera befintliga lösningar på marknaden. 
• Studera maskindirektiv samt relevanta normer och standarder. 
• Utreda lämpliga sensorer för användning i samband med höjdmätningssystemet. 
• Arbeta fram en/flera alternativ till dagens lösning som har hög tillförlitlighet och ett rimligt 

kostnadsläge. 
• Testa vald lösning på truck. 
• Dokumentera lösningen med dess begränsningar. 

4 Avgränsningar 
 
 Examensarbetet är avgränsat till undersökningen av ett höjdmätningssystem för en trucktyp. Den 
trucktyp som har undersökt är BT:s RR-truckar (Rider Reach). Till testerna användes en reflextruck 
med ett stativ med en maximal lyftvikt på 2,0 ton och med en lyfthöjd upp till max 6,3 meter. 
Examensarbetet är begränsat från andra trucktyper och inbyggnaden av höjdmätningssystemet i 
trucken. Examensarbetet är således inriktat på att ta fram ett eller flera alternativa höjdmätnings-
system och jämföra dessa mot det existerande i Reflextrucken.  
 

5 Metod och källor 
 
 Under examensarbetets gång användes konstruktionsmetodik enligt Vladimir Hubka [1]. Faktasök-
ningen bestod av information från internet, artiklar, böcker samt möten med leverantörer. En truck-
förarutbildning genomgicks för att få en djupare inblick hur trucken fungerar [2]. De alternativa 
systemkoncepten genomgick en riskanalys, denna riskanalys ingår i FMEA. En del av uppgifterna i 
rapporten har givits muntligt på möten med leverantörer eller personal på BT. 
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6 Presentation av BT 
 
Eldrivna truckar är kärnan i BT affärsverksamhet. BT är världsledande på lagertruckssegmentet och 
produktprogrammet omfattar även motviktstruckar. Tillsammans med ägaren Toyota som är världs-
ledande på marknaden för motviktstruckar är BT den största aktören av truckar på marknaden. 
 
Affärsidé 
BT: s affärsidé är att förutse kundernas behov av, och leverera lösningar för, effektiv materialhan-
tering. Med kostnadseffektiva produkter och tjänster ska BT förse kunderna med bekymmersfri 
materialhantering över hela världen. Kunniga och engagerade medarbetare ska med hjälp av modern 
teknik säkra kostnadseffektivitet och generera värdetillväxt för ägarna. 
 
Vision 

• Ha lagertrucksbranschens högsta kvalitet. 
• Ha mycket starka varumärken. Ett på vardera sidan av Atlanten, BT och Raymond 
• Ha produktutbud i paritet med de bästa i branschen. 
• Ha en decentraliserad organisation med stort delegerat ansvar 

 
Strategi 
BT Industries strategi vilar på fem hörnpelare. Strategin syftar till att positionera BT Industries som 
ett ledande företag inom utvalda segment. Den visar riktningen för det arbete som behövs för att 
förverkliga visionen. 
 
 

 
Figur 1 Några av BT:s trucktyper  
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6.1 Historia om BT 
BT grundades 30 mars 1946 av Ivan Lundqvist. BT har som affärsidé att sälja utrustning för bygg- 
och transportindustrin. Redan efter starten specialiserade sig BT på materialhanteringsbranschen och 
1947 kom den första egna produkten. En av de första egentillverkade produkterna var en lyftvagn 
uppfunnen av lyftvagnskonstruktören Ivar Brynse. I samarbete med SJ togs europapallen fram 1949. 
På 50 talet blev europapallen standard och tillsammans med lyftvagnen blev det ett uppsving för BT. 
BT är nu ett ledande varumärke i sin nisch. Fram till 1947 hade BT 15 anställda och en nettovinst på 
200 kronor. Till 1950 hade BT vuxit till 39 anställda men hade en nettovinst på 5 miljoner kronor. På 
60- talet började BT leasa truckar och på så vis knyta affärskontakter. BT är nu känt för en god 
kvalité på sina produkter och kunde starta ett samarbete med SAAB angående hydrauliska detaljer i 
flygplan. 1970 hade BT 1039 anställda och hade en nettoförsäljning på 156 miljoner kronor, BT var 
nu ett världsledande varumärke. BT introducerade 1978 den förarlösa trucken. BT expanderade under 
80- talet till 4720 anställda och med en nettoförsäljning på 3416 miljoner kr. På 90- talet köpte BT 
upp Raymond, som var det ledande varumärket i Nordamerika. BT köpte upp Mechanical Handling 
Consultants under denna period samt inledde ett samarbete med Toyotas materialhanteringsenhet. 
Vid millenniumskiftet köptes BT upp av Toyota men blev kvar som varumärke med egen produktion. 
BT har i dagens läge runt 9000 anställda med en omsättning runt 15 miljarder. Figurerna 1-22 är 
hämtade från BT svenskas hemsida (www.bt-svenska.com). 
 

6.2 Produktsortiment 
Definitionen för en truck [2] är enligt Sveriges Mekanstandardisering (SMS) ett ”Lastbärande eller 
dragande motordrivet fordon” Enligt vägverket (VV) är trucken ett motorredskap. I Arbetsmiljö-
verkets författningssamling (AFS) 86:26 definieras truckar i tre klasser: Lyftande truck, Åktruck och 
Ledtruck. Det finns många typer av truckar och BT producerar många som inte passar in helt i de 
angivna definitionerna men bör omfattas av samma bestämmelser. På nästa sida kommer en beskriv-
ning av BT produktsortiment med början med stödbenstruckar. 
 

6.2.1 Stödbenstruckar 
Stödbenstruckar har en stödyta som ligger inom stödbenen oftast räknat på hjulen och i en triangel. 
Den gemensamma tyngdpunkten skall ligga inom stödytan annars uppstår stabilitetsproblem. De 
främre hjulen ligger infästa i stödbenen och gafflarna ligger över stödbenen. En del av BT produkt-
sortiment är stödbenstruckar men benämns med andra namn.   
 
Lyftvagnar 
Lyftvagnen är en handdragen vagn som med hjälp av styrstången pumpar upp pallen en bit över 
marken, mycket robust, klarar vikter upp till 3000 kg och BT har gett lyftvagnen en 99 årig garanti. 
Den kan förses med en hävarm som ger det främre hjulet ett initialt roterande moment för att starta 
vagnens rörelse framåt eller bakåt, se bild 3 sidan 5. Lyftvagnen klassas inte som truck och kräver 
inte förarbevis för att framföras. Utrustas lyftvagnen med motor klassas den som en truck och 
förarbevis blir ett krav. Saxlyftvagnen är utrustad med en elektrisk eller manuell lyftfunktion. 
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Figur 2 BT Lifter LHM230 

 
Figur 3 BT Pro Lifter LHM230P/QP 

          
Figur 4 BT High Lifter Inox HHM/HHL100I 
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Låglyftare 
Låglyftare är elektriskt motordrivna lyftvagnar. Lyfthöjden är bara 8-10 cm varav namnet låglyftare. 
Ändamålet är att lyfta pallen över marken och transportera den en viss sträcka. De finns gå-, stå-, och 
sittbara modeller. Styrningen kan ske med en arm eller led och den sittbara kan vara utrustad med 
ratt, miniratt eller joy-stick. 

 
Figur 5 Minimover LWE130 
 

 
Figur 6 Stratos SL/SLL 
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Staplare 
Staplare lyfter högre än låglyftarna, maxlyfthöjd är 3-6 meter med vikter upp till 2500 kg. De är el- 
drivna och mycket användbara i lager. De förekommer i olika storlekar från gåbara utan motordrift 
till gå-, åkbara, sittande eller stående med motor drift.  

 
Figur 7 Minimover HWE100 

 
Figur 8 Ixion SWE160D 

 
                    Figur 9 SR 1.35-1.6  
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Ordertruckar eller plocktruckar (OP) 
Plocktruckens användningsområde är att operatören åker runt och samlar ingående komponenter i en 
order från en plocklista i ett lager. Modeller finns från enklare låglyftare till höglyftande där opera-
tören följer med upp med gafflarna. Orderplocktruckar kallas för OP-truckar. 
 

 
Figur 10 Ergomover AC 

 
Figur 11 BT OPUS 

 
Figur 12 OPW 1200 SE/HSE 
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6.2.2 Smalgångstruckar, very narrow aisle trucks (VNA) 
De flesta trucktyper kräver en stor bredd på lagergångar för att svänga intill pallen i ställaget. Det är 
således önskvärt att hålla nere svängradien på trucken för att göra gångarna smalare. Med smalgångs-
struckar har man tagit bort svängradien genom att man skjuter ut gafflarna i sidled och hämtar pallar. 
Lyftförmågan reduceras på grund av mindre motvikt på högre höjder. På maximal lyfthöjd för Vector 
C 15 som är 15 meter har man en maximal lyftkapacitet på 1500 kg. Kombitruckar som t ex. C 10,    
C 12,5 och C 15 är förarlyftande på hög höjd detta innebär att de kan användas som OP-truckar. I 
längdriktningen styrs smalgångstruckar med hjälp av skenor eller urfrästa magnetiska spår i golvet. 
Vector C 15 är även utrustad med midjestyrning. 

 
Figur 13 VECTOR C 12.5 (Combi) 
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Figur 14 VEFLEX VR (VNA) 
 
 

 
Figur 15 VECTOR C 15 (Combi) 
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6.2.3 Motviktstruckar 
Motviktstruckar använder sig av egenvikten för att motverka lastvikten därav namnet. Motvikts-
truckar har inga främre stödben utan gafflarna kommer direkt framför det främre hjulparet. Eldrivna 
motviktstruckar används i huvudsak inomhus. Motvikttrucken i figur 16 kan hantera en last på maxi-
malt 8 ton och en max lyfthöjd på 12 meter men då med reducerad lyftkapacitet till endast 2 ton. 
Diesel och gasoldrivna motviktstruckar används oftast utomhus och kan ha en lyftkapacitet upp till 52 
ton. 

 
Figur 16 TOYOTA 7FBEF 

 
           Figur 17 Toyota 1,5-5,0 med deluxe hytt 
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6.2.4 Skjutstativstruckar, RR-truckar (Rider Reach) 
Skjutstativstruckar är egentligen en kombination av stödbenstruckar och motviktstruckar. Vändradien 
är mindre genom att gafflarna sitter mellan stödbenen och sedan skjuts ut när trucken har kommit 
intill pallen [2], [3]. BT: s skjutstativtruckar har så kallad 360 graders styrning vilket gör det möjligt 
att rotera styrhjulet i önskad riktning. När gafflarna är utskjutna fungerar trucken som motvikt. 
Lyfthöjder finns upp till 11,5 meter och en maximal lyftkapacitet upp till 2500 kg. För att förebygga 
nackskador kan förarhytten tiltas på senare versioner av Reflex truckar. Labtrucken som användes för 
exjobbet var en reflex truck med ett stativ med en maximal lyfthöjd på 6,3 meter och en maximal 
lyftkapacitet upp till 2 ton. Figur 18 och 19 visar principen för hur utskjutningsvagnen fungerar. Figur 
18 och 19 är hämtade från BT: s intranät.  
 

 
Figur 18 Reflex med gafflar upplyfta och utskjutningsvagn ute 
 

 
Figur 19 Reflex med gafflarna upplyfta samt utskjutningsvagn inne 
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6.2.5 Dragtruckar 
Man får inte dra last med en truck och därför har man tagit bort gafflarna, därmed lyftförmågan på 
dessa truckar. Dragtruckar används endast till att dra last. 

 
Figur 20 Toyota Dragtruck CBTY 
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6.2.6 Halvautomatiska truckar 
En halvautomatisk truck styrs med hjälp av laserstyrningsteknik. Trucken memorerar rutten när en 
förare kör den väg som skall läras in (teach-in). Strategiskt utsatta reflektorer hjälper trucken att 
identifiera sin position. Ändringar och tillägg i rutten kan ske i efterhand. Laserstyrnings- och reflek-
torteknik används sedan för att styra trucken vid automatisk drift. 
AL 24 är anpassad för tillverkande företag, där enkla och enformiga transporter upprepas, t ex när 
gods levereras mellan produktionslinjer och lager eller i transportsystem. 

 
Figur 21 Autopilot AL 24 

 
Figur 22 Teach-in utförs på Autopilot AL 24 
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7 Trucktillverkare och underleverantörer till trucktillverkare 
 
Namnen med understruken kursiv text är de största konkurrerande trucktillverkarna. 
 
ABB SAB Hoist Nippon Denso Steinbock 
Abeko Clark Hyster Nissan Still
Advance Club Car JCB NSK Stocka 
Albright Crown JLG NYK-NICHIYU Sukiko 
Allis Chalmers CSV Ferrari Jungheinrich Ottava svetruck 
Ameisa Cushman Kalmar Pimespo  Taylor 
Ameiseh Daewoo Komatsu Prestolite Taylor-Dunn
Asea Dantruck Leroy-Sommair Prime Mover TCM
Atlet Datsun Lift Master Princeton Tennant
Baumann Deca Lift-A-Loft Promac Thrige-Titan 
Bendi Desta Lift-Rite Rapid Toyota 
Bollnäs Drexel Linde Raymond Wagner
Bosch Fantuzzi Logitrans Rocla Valmet 
BT Fenwick Lucas Saxby Yale
Bv Fiat Mach Schabmuller  
Cableform General Electric Manitou Schaltbau  
Cascade Grove Mec Sellick  
Cat Halla Miag Semax  
Caterpillar Heden Mitsubishi Shinko  
CAV Hesselman Mortec Sisu  

 
 
En undersökning valdes att göras på de tre största konkurrenterna i Europa som är Jungheinrich, Still-Wagner 
och Linde. 

http://www.cesab-forklifts.com/
http://www.clarkmhc.com/
http://www.hyster.com/
http://www.crown.com/
http://www.jlg.com/
http://www.cushmanco.com/
http://www.kalmarind.com/
http://www.komatsuforkliftusa.com/
http://www.taylor-dunn.com/
http://www.primemover1.com/
http://www.tcmforklifts.com/
http://www.tennant-europe.com/
http://www.liftaloft.com/
http://www.bendi.com/
http://www.liftrite.com/
http://www.linde-forklifts.com/
http://www.raymondcorp.com/
http://www.bt-forklifts.com/en/
http://www.yale.com/
http://www.manitou.com/
http://www.cascorp.com/
http://www.cat.com/
http://www.mit-lift.com/
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7.1 Analys av andra trucktillverkares lösningar för höjdmätning 

7.1.1 Jungheinrich 
Truckarna som undersöktes från Jungheinrich var en truck av Reach typ ETV216 och en OP-truck 
EKS310. Jungheinrich har ett höjdmätningssystem som bygger på samma princip som BT:s. ETV216 
och EKS310 har ett stålhjul på ett sensorlager som ligger emot en gejder i stativet enligt figur 25-28. 
På ETV216 mäts endast huvudlyftet. På EKS310 kan hela lyfthöjden mätas pga. att denna truck har 
teleskopstativ. Pilarna i figur 23 och 24 anger var sensorerna är placerade i stativen. ETV216 har inte 
höjdmätning som standard. Som tillval finns även en automatisk centrering av sideshift och en auto-
matisk horisontell positionering av gaffeltilt. 
 

 
Figur 23 Jungheinrich ETV216 ( www.jungheinrich.se) 

 
Figur 24 Jungheinrich EKS310 (OP-truck) 
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Figur 25 Bild på ETV216 stålhjul och sensorlager uppe i stativet 
 

 
Figur 26 Bild ner i stativet på ETV316 där höjdmätningssensorn sitter infäst med ett fjäderbelastat beslag 
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Figur 27 Sensorlager med hållare på EKS310 
 

 
Figur 28 Stålhjul som ligger mot en gejder i ett urtag i stativet. 
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7.1.2 Still- Wagner 
Vid undersökning av Still- Wagners truckar hittades endast hur höjdmätningen utförs i Still- Wagners 
kombitruckar. För Reach, se bild 29,och icke operatörslyftande VNA hittades bara information om 
noggrannhet och hur höjden visas i displayen men inte vilken givartyp som används. Still- Wagners 
Combi- och OP-truckar använder en specialtillverkad draw-wire sensor för att mäta lyfthöjden på t 
ex. modeller som MX-X och MX-Q, se bild 30 och 31. Höjdmätningssystemet i kombitrucken har en 
draw-wire trumma med en absolut encoder och en potentiometer. Med en kombitruck är det tillåtet att 
köra med lasten uppe på hög höjd i smalgången, därför måste trucken styras på ett sätt så att bra 
stabilitetsegenskaper uppnås. (Källa www.still.de). Informationen om Micro-Epsilon s specialbyggda 
draw-wire är hämtat från (http://www.sensorland.com/AppPage072.html) 
 

 
Figur 29 Still-Wagner FM25I (Reach)(www.still.de) 
 
Data för FM25I: 

• Höjdmätningssystemet mäter med 3mm:s inkrement. 
• Displayupplösning i 1mm. 
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Data för MX-X/Q: 

• En absolut höjdpositionering med en noggrannhet på ±5mm. 
• Använder både en potentiometer och en encoder. 
• Mäter hela lyfthöjden. 
 

 
Figur 30 Still Wagner MX-X (Kombi) (www.still.de) 
  

 
Figur 31 Micro-Epsilons specialbyggda P600 Draw-wire  
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7.1.3 Linde 
Vid undersökning av Lindes truckar lades särskild vikt vid en ny modell R16X, se figur 32. Denna 
truck har en höjdmätning som sker med hjälp av att när gafflarna lyfts över frilyftet så rör sig en vagn 
som sitter på en skena, se figur 33- 34. På vagnen sitter en ändlig kuggrem infäst. Höjden visas i 
millimeter på displayen. R16X har ingen utskjutningsvagn. Istället används ett system med att hela 
gaffelvagnen förskjuts utåt och som samtidigt vinklar gafflarna. Lindes kuggrems lösning använder 
samma tekniska princip som BT använder för att mäta initiallyftet på Vector C 15, men på C 15 
används en wire istället för kuggrem, wiren sitter då infäst i gaffelvagnen. 
 

 
Figur 32 R16X originella truckkoncept utan konventionell utskjutningsvagn 
 
 

 
 
Figur 33 Kuggremsprincip för R16X 
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Figur 34 Linde R16X kuggremslösning 
 
Data för R16X: 
Kuggremslösning med ett sensorlager. 
Displayupplösning i 1 mm. 
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8 Problembeskrivning 
 
Med det befintliga höjdmätningssystemet som beskrivs i kapitel 9 kan hela lyfthöjden mätas, vilket av 
BT: s truckar som använder sig av två vajrar. Ett exempel på detta är Veflex VR. På BT: s förar-
lyftande kombitruck Vector C 15 används två tekniska principer för att mäta hela lyfthöjden. För 
huvudlyft används samma lösning som för RR (Rider reach), däremot för initiallyftet används samma 
princip som på Linde R16X fast med en wire istället för en kuggrem. 
Om höjdmätningssystemet på RR-truckar ska mäta hela lyfthöjden krävs två separata vajrar, en vajer 
monterad på frilyftet och en vajer monterad på en stativdel. En stor nackdel med detta system är att 
det består av två delar, en för frilyftet och en för huvudlyftet. Det är sedan möjligt att mäta hela 
lyfthöjden. Problemet med detta system är att det tar upp plats i stativet. På RR mäts endast huvud-
lyftet alltså höjden efter frilyftet. När en truck utrustas med ett höjdmätningssystem och en höjd 
indikeras används denna signal till att styra sänkrörelsen för att få en mjuk övergång mellan huvudlyft 
och frilyft. På RR-truckar utan höjdmätningssystem blir övergången hård mellan huvudlyft och fri-
lyftet. Det finns en magnet på hydraulcylindern för frilyftet, se figur 36, en magnetgivare detekterar 
magneten, se figur 35, detta för att bromsa in stativrörelsen vid frilyftsövergången vid lyftning och 
sänkning. 

 
Figur 35 Magnetgivaren i botten på stativet 

 
Figur 36 Magnet monterad på frilyftscylindern 
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 Det stora problemet med att mäta lyfthöjden på truckar är att det finns så många delar i stativen som 
rör sig oberoende av varandra. Olika stativtyper innebär ytterligare problem. En fördel med BT:s 
befintliga höjdmätningssystem är att samma höjdmätningsmodul kan användas på alla trucktyper och 
stativ, det som ändras är infästningar för vajern och vajerlängden. 
 Stativ är en komplex konstruktion. Stativ består av flera delar och används för att lyfta tunga vikter, 
därför kommer stativdelarna att utsättas för olika knäckningsfall. Beroende på vilken del av stativet 
man talar om så har de olika randvillkor och därmed fås olika knäckningsfall. En undersökning av hur 
stativet uppför sig utfördes. Data om stativsvajning hämtades från en provningsrapport om mätning 
av stativsvajning i bromsat läge, testet utfördes av Jonas Andersson på BT Products AB 2005. I prov-
ningsrapporten framgår det att den högsta magnituden för utböjning fås vid när utskjutningsvagnen 
åkt ut i ändläget med last och när sideshift körs från centrerat läge ut till sidan med last. De maximala 
magnituderna för utböjningarna fås när lasten är på den maximala lyfthöjden. Testen utfördes på en 
RR-truck med ett triplexstativ med maximal lyfthöjd på 6,3m. 
 
Definition av riktningar: 
X-led är i gaffelriktning 
Y-led är sidoriktning 
 
Testfall Last (kg) Lyfthöjd (m) Magnitud (mm) 

x-led 
Magnitud (mm) 
y-led 

Utskjutningsvagn ut 1000 6.3 57 3.8 

Utskjutningsvagn in  1000 6.3 39.5 0 

Sidoförskjutning från 
centrum mot vänster  

1000 6.3 5.6 49.8 

Sidoförskjutning från 
vänster till centrum  

1000 
 

6.3 0 28.4 

Tabell 1 Testvärden hämtade från en provningsrapport som behandlar stativsvajning i bromsat läge 
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9 BT: s befintliga höjdmätningssystem 
 

9.1 Beskrivning av det befintliga höjdmätningssystemet 
Det befintliga höjdmätningssystemet består av en wire lindad ett varv runt ett hjul och fäst till en del i 
stativet, denna del av stativet kallas för gejder. Givardelen i systemet består av ett sensorlager från 
SKF som avger 32 pulser per varv, sensorlagret har en uppbyggnad, enligt figur 37. Hjulet som wiren 
löper runt har en diameter på 78.5 mm och sensorlager sitter i detta hjul. Noggrannheten för systemet 
är beroende av diametern på detta hjul. En ökning av diametern av hjulet ger en minskad noggrannhet 
för systemet och tvärtom. För att uppnå maximal noggrannhet för systemet skulle hjulet vara så lite 
som möjligt. Hjulets diameter är anpassad för både mjukvaran och hårdvaran i trucken. 
 Höjdmätningen sker när den inre gejdern för vajern runt hjulet och kullagret roteras, se figur 37. Det 
man mäter med dessa pulser är sträckan som gejdern, som har wiren fäst vid sig, rör sig uppåt. Denna 
rörelse börjar efter frilyftet. Frilyft har man för att kunna lyfta upp gaffelvagnen utan att höja stativet, 
[2] [3]. Truckar med frilyft används när lyfthöjden är begränsad som vid t ex. lastning och lossning i 
containers. Figur 38- 41 är hämtade från SKF:s hemsida (www.skf.com). 
 

 
Figur 37 BT: s höjdmätningsmodul med wiren pålindad på hjulet 
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Figur 38 a) Enradigt spårkullager, b) Magnetiserad impulsring, c) Sensor med sensorhus, d) Kabel 
 
Beroende på hur högt man vill komma har stativen olika längd och olika antal sektioner. Det finns 
stativ med 3 delar dessa stativ kallas för triplexstativ som kan lyfta upp till maximalt 12 meter. 
Vanligast för reflex-truckarna är höjder på ca 6, 8 och 11,5 meter med 2 gejdrar plus fasta stativ-
balkar. Stativen kan utföras olika beroende på max lyfthöjd och maxlast. Ett utförande kan vara att 
man har ett cylinderpar som skjuter upp varje gejder i stativet, duplex. Ett annat utförande är att man 
har ett cylinderpar och en uppsättning av dragkedjor för innergejdern, triplex. Hydraulcylindrarna i 
huvudlyftet och frilyftet har olika diametrar och är proportionalstyrda från samma pumpledning och 
därmed kommer frilyftet att höjas först sedan när ändläget nås börjar huvudlyftscylindararna att lyfta. 
Hydraulcylindararna i dessa truckar är av plunge typ, alltså enkelverkande där returslaget styrs av den 
pålagda vikten. [4]  
 
Man mäter inte lyfthöjden på frilyftet. En induktiv givare sitter och agerar referenspunkt när det är 
dags att börja mäta. Denna höjd är uppmätt och inprogrammerad så att varje gång när frilyftshöjden 
passeras kalibreras höjden. SKF: s sensorlager är inkrementellt dvs. att givaren kan bara ger ut pulser 
och inte någon positionsangivelse. Genom att räkna dessa pulser får man ut en sträcka. Denna sträcka 
summeras med den angivna begynnelsehöjden för frilyftet och man får aktuell lyfthöjd. Om trucken 
får spänningsbortfall med gafflarna i upphöjt läge förlorar höjdmätningssystemet sin höjdangivelse 
eftersom aktuell höjd inte sparas. Detta medför att när spänningen slås på måste gaffelvagnen gå ner 
och vända under frilyftshöjden för att få en höjdindikering på nytt, under tiden visas ingen höjd i 
displayen. 
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Frilyftet består av en hydraulcylinder och en dragkedja med lägesutväxling. Denna cylinder är riktad 
nedåt och har inte lika lång slaglängd som de övriga cylindrarna i stativet detta för att inte ändra 
höjdfrigången på trucken. Denna förkortning kompenseras med en utväxling med hjälp av dragkedjan 
och ett par kedjehjul. Till detta system finns en magnetgivare, enligt figur 35- 36, denna givare skall 
indikera när gaffelvagnen närmar sig frilyftsövergången så att en bromsning av lyfthastigheten kan 
erhållas.  

 
Figur 39 Två olika typer av lyftmastrullar från SKF, dessa produkter påminner om Jungheinrich lösningar 
 
Fördelar med SKF: s givarlager är det låga priset och robustheten. Systemet med wiren är enkel och 
relativt enkelt att montera. Med alla ingående komponenter har detta system en materialkostnad på ca 
700-800 kr. Trots att givarlagret bara har 32 pulser är systemet noggrant. En anledning att lagret bara 
har 32 pulser är att truckens dator inte klarar av högre pulsantal. Man har inte stor noggrannhet på 
mätsystemet då lyft- och sänk hastigheten är stor. Vid hög höj- och sänkhastighet används systemet 
bara att tolka att man rör sig uppåt eller nedåt. Föraren kommer bara att se höjdangivelsen i displayen 
när den ändrar sig i decimeterupplösning uppåt eller nedåt. Detta problem med noggrannheten löser 
sig när en vald höjd nås genom att hastigheten minskas automatiskt och då räcker sensorlagrets 
pulsantal för att ange positionen. 
Det finns en del nackdelar med systemet trots att man kan få ut position, hastighet och acceleration. 
Det är en fördel att kunna återkoppla utsignalen för då kan man bättre effektivisera lyft och höjd 
tiderna. 
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Den givare som används är inkremental och det kan både vara en fördel och nackdel, för beskrivning 
av inkremental encoder se kapitel 12.2 [5]. Fördelen är att den kan rotera i oändligt antal varv, 
nackdelen är att den inte kan ge en absolut lägesangivelse, detta är en nackdel med det befintliga 
systemet. Man har löst detta genom att ha en kalibreringshöjd vid varje passering över frilyftet. Vid 
höjdförval sparas höjderna undan i ett minne. Men om systemet stängs av i upplyft läge kommer 
gaffelvagnen att sänkas pga. läckage och sedan när systemet återstartas är gafflarna på fel nivå. Med 
tanke på detta är det är en fördel att införa en absolut givarsignal i höjdmätningssystemet. 
Den största nackdelen med det befintliga systemet är att man inte mäter frilyftet. Svagheten ligger i 
att man inte vet hur mycket frilyftkedjan töjer sig. Töjning sker både genom slitage och genom belast-
ning. Som det nu är, riskerar man att köra ner gafflarna i golvet istället för att stanna någon 
centimeter ovanför golvet. För att motverka denna längdändring har man speciella servicetillfällen då 
kedjan i frilyftet spänns. Kedjan i frilyftet får töjas 2% sedan byts den ut. Med dagens höjdmätnings-
system har man ingen aning om töjningen i kedjan. Genom att man använder sig av ögonmått för 
frilyftet och börjar mäta efter det att kedjan har töjt ut sig elastiskt är töjningen inte något problem för 
dagens mätsystem. 
Töjningsproblemet gör sig först gällande om man vill mäta hela lyfthöjden utan att man mäter direkt 
på gafflarna eller gaffelvagnen. 
 

 
Figur 40 Pressning av sensorlager på en axel 
 
 

 
Figur 41 Påkrympning av ett sensorlager med hjälp av värme 
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Diametern för sensorlagret och hjulet är 78.5mm till ytan där wiren ska ligga emot. 
Beräkningar av noggrannhet för sensorlagret är gjorda med bakgrund av att vi har antal pulser per 
varv och vi vet diametern på lagret. Upplösningen för lagret ändras mjukvarumässigt genom att läsa 
alla fyra av fyrkantsvågornas flanker på ett pulståg med två fasförskjutna signaler, se formel 2.  
 
Formler för beräkning av noggrannhet för SKF: s induktiva inkrementala sensor-
lager 
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Formel 1 Beräkning av noggrannhet för SKF: s sensorlager med 32pulser/varv 
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Formel 2 Beräkning av noggrannhet för SKF: s sensorlager med 64 pulser/varv 
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9.2 Beskrivning av IP-klassning 
Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange både graden av skydd mot åtkomst av 
strömförande delar och hur vatten- och dammtät artikeln är. 
För ytterligare beskrivning om provningsmetoder för kapslingsklass, se www.sp.se. 
 
EX: I ett datablad står det att en sensor har IP-klass 67  
Första siffran: Dammtät.  
Andra siffran: Tål tillfällig nedsänkning i vatten utan att ta skada.
 
Första siffran: 
0 Inget skydd. 
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm. 
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm. 
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm. 
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm. 
5 Dammskyddad 
6 Dammtät 
 
Andra siffran: 
0 Inget skydd 
1 Skyddad mot droppande vatten. 
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln. 
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke. 
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten. 
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. 
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10 Framtagning av preliminär kravspecifikation för systemet och 
givare 
 
Framtagningen av kravspecifikationen är gjord enligt en checklista enligt Vladimir Hubka och 
Mogens Myrup Andreasen, [1]. 

10.1 Preliminär kravspecifikation höjdmätningssystem 
Funktion: 
 
Syftet med systemet är att mäta lyftförloppet, inklusive frilyftet.  Krav 
Systemet ska kunna mäta hastighet, acceleration och position.  Önskemål 
Systemet ska kunna användas till alla RR-stativ.   Lista 
 
Funktionsbestämmande egenskaper: 
 
Systemet ska ha hög noggrannhet.    Krav 
Systemet ska ha hög upplösning.    Krav 
Systemet ska bra repeterbarhet.    Krav 
Systemet ska ha kort mättid.    Krav 
Systemets ska vara robust och miljötåligt enligt BTP D08-08.  Krav 
Systemets dimensioner ska vara anpassat för att få plats på truck/stativ. Krav 
 
Brukstidsegenskaper: 
 
Systemets livslängd och användande ska vara enligt BTP D08-08,2.1. Krav 
Underhåll och service ska vara enligt BTP D08-08,3.   Krav 
 
Tillverkningsegenskaper: 
 
Tillverkning sker möjligt hos tillverkningsföretag. 
BT står för verktygskostnaden för framtagning av ny typ av produkt. Anm. 
Systemet ska provas innan serietillverkning.   Krav 
 
Distributionsegenskaper: 
 
Transport och lagring enligt BTP D08-08,2.7,2.9.   Krav 
 
Leverans och planeringsegenskaper: 
 
Uppskattad volym ska vara 5000 st/år för systemet.   Krav 
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Säkerhets och ergonomiska egenskaper: 
 
Systemet ska inte skymma sikten för föraren.   Krav 
Systemet får inte störa truckens funktion.   Krav 
Systemet ska innehålla anordningar för att skydda föraren.  Krav 
 
Lagegenskaper: 
 
Systemet ska följa BTP D08-08.    Krav 
Systemet ska följa maskindirektiv.    Krav 
Systemet ska inte göra patentintrång.    Krav 
 
Skrotnings och återvinningsegenskaper: 
 
Systemet ska bestå av material och komponenter enligt BTP D08-08, 6. Krav 
Systemet ska kunna ingå i BT: s reproduktion.   Önskemål 
 
Ekologiska egenskaper: 
 
Systemet ska bestå av material och komponenter enligt BTP D08-08, 6. Krav 
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10.2 Preliminär Kravspecifikation med mätetal   
Mätlängd   15 000 mm 
 
Repeterbarhet  (önskemål om så liten variation som möjligt) 
 
Noggrannhet   +/-5 mm 
 
Mättid   <30 ms 
 
Random vibration  EN60068 

Acceleration   2 g 
Frekvenser   5-500 Hz 
    

 
Bump   IEC 68-2-29    

Pulsform Halvsinus 
   Acceleration  30 g 
   Pulstid  6 ms 
 
Kapslingsklass  EN 60 529 

Elektronisk enhet IP 54 
   Givare  IP 67 
 
Fukt 98% kondenserandefuktighet enligt   

IEC 68-2-30 
 
Temperatur   Användning  -35˚C till +70˚C 
   Lager  -40˚C till +85˚C 
 
 
Nominal supply voltage  24, 36 eller 48V DC. 
 
Lista över stativ till RR-truckar samt lyft/sänkhastigheter som vårt system ska var kompatibla 
med. 
 
Stativ Maxlyfthöjd (mm) Maxlyftvikt(ton) Diameter 

hydraulcylindrar(mm)
1 5000-7000 1.5 35 
2 11000 2.0 40 
3 12000 2.5 45 
 
Maxhastigheter: 
Lyft  0.7m/s 
Sänk 0.6m/s enligt prEN 1726-1 kap 5.6.2.4 Lowering speed limitation. 
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11 Framtagning av metoder för att mäta lyfthöjd 
 
Tre olika metoder att mäta höjd på en skjutstativtruck med frilyft: 
 

• Frilyft 
• Huvudlyft 
• Total lyfthöjd 

 

11.1 Frilyft 
 
1. Mät på roterande komponenter på gaffelvagn 

• Analoga potentiometergivare 
• Single och multiturn, absoluta encoders 
• Inkrementala encoders 

 
2. Mät i/på hydraulcylindern. 

• Draw-wire givare 
• Induktiva linjärgivare 
• Magnetostriktiva linjärgivare 
• Linjär potentiometergivare 
• Mikrovågor 

 
3. Mät på gaffelvagnen 

• Draw-wire givare  
• Lasergivare monterad på gaffelvagn 
• Ultraljudsgivare 
• Magnetisk mätskala 

 

11.2 Huvudlyft 
1. Mät på roterande komponenter i stativ 

• Analoga potentiometergivare 
• Single och multiturn absoluta encoders 
• Inkrementala encoders 

 
2. Mät gejdrarnas förflyttning: 

• Draw-wire givare 
• Kuggremsprincip och roterande givare 
• Befintlig mätprincip 
• Stålhjul med encoder mot gejder 
• Magnetisk mätskala 
• Lasergivare 
• Ultraljudsgivare 
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3. Mät på hydraulcylindrarna för huvudlyftet 
• Draw-wire givare 
• Induktiva linjärgivare 
• Magnetostriktiva linjärgivare 
• Linjär potentiometergivare 
• Mikrovågsgivare 
• Lasergivare 

 

11.3 Total lyfthöjd 
För att mäta totala lyfthöjden kan man tänka på två sätt, antingen använder man sig av ett system som 
består av flera givare för att kunna mäta hela lyfthöjden eller använder man sig av ett system som 
består av en givare som klarar att mäta hela lyfthöjden. För att mäta total lyfthöjd med ett system som 
består av flera givare kan principerna användas som står i 11.1-11.2. 
 
1.Total lyfthöjd med ett system med en givare 
 

• Mät med laser på gaffelvagnen eller mäta med laser upp mot reflektor på gaffelvagnen 
 

• Draw-wire på gaffelvagnen 
 

• Mät i/på hydraulcylindrarna för frilyftet och huvudlyftet 
 

• Mät på roterande komponenter på gaffelvagnen eller på stativ 
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12 Givarelement 
 
Nedan kommer en beskrivning av lämpliga givarelement som kan amvändas för att mäta höjd. Givar-
elementen är uppdelade i tre huvudgrupper, linjära, roterande och reflekterande. Priser som nämns i 
12.1 har erhållits av Marcus Andersson på Stacke hydraulik och Håkan Bolsöy på Regal Components 
AB. 

12.1 Linjärgivare 
 Stacke hydraulik 
 
Vid en undersökning av montering av potentiometer, induktiva och magnetostriktiva givare i hydraul-
cylindrar kontaktades BT: s leverantör av hydraulcylindrar. Stacke hydraulik kan leverera hydraul-
cylindrar med färdigmonterade givare. För att montera en linjärgivare i en hydraulcylinder måste 
kolvstången vara ihålig. Det finns två alternativ för att åstadkomma detta. 
 
Alternativ 1: 
 
Alternativ ett är att borra ur kolvstången. Pga. att det är långa hål med små diametrar som ska borras 
används en teknik som kallas långhålsborrning. Vid långhålsborrning används speciella maskiner. 
Stacke hydraulik lägger ut denna bearbetning hos ett företag som heter KMV (Kungsörs mekaniska 
verkstad AB). KMV har långhålsborrningsmaskiner som klarar borrdjup från 300 – 13 000 mm. Pris 
för denna bearbetning ligger på ca. 200-300 kr/m. 
 
Alternativ 2: 
 
Alternativ två är att använda hålad stång. Tillverkning av hålad stång sker genom att från ståltill-
verkning tas stålet till göt- och ämnesvalsning, sedan utförs tester för att hitta ytfel och inre fel med 
hjälp av magnetfält och ultraljud. Sedan slipas eventuella ytfel bort. Efter detta stadium har man en 
stång. Nästa steg i tillverkningsprocessen är att stängerna värms till 1200 grader, sedan dubbas ett 
märke i änden på stången. Sedan körs stångämnet i ett hålverk, detta hålverk består av roterande 
valsar och en dubb för att driva upp hålet. Väggtjockleken bestäms i ett så kallat kasselverk. Därefter 
följer valsoperationer som bestämmer den hålade stångens ytterdiameter och rakhet. De sista stegen 
efter detta är svalning och sedan beroende vad den hålade stången ska användas till så följer 
alternativt kallvalsning, grovsvarvning, värmebehandling. Pris för hålad stång ligger på ca. 80-100 
kr/m. 
 

12.1.1 Potentiometergivare 
Potentiometern är en varierbar resistor, [5]. Principen för potentiometern är att man har en 
huvudledning som är resistiv. Med hjälp av en glidsko försedd med metalliska fingrar återmatas 
strömmen via en returledning till jord, se figur 44. Om man mäter på tre ledningar kan man få en 
procentuellt mått på hur mycket av potentiometern som används. Med denna metod blir mätgivaren 
oberoende av temperatur. Nackdelen är att glidbanan har en begränsad längd ca 1 meter. Fördelen 
med potentiometern är att den är robust om man bortser från ett visst slitage. Den är lättillverkad och 
lätt att montera, den är billig och har en god mätnoggrannhet.  
Linjära potentiometergivare, se figur 42-43, används bla. för att mäta hydraulcylindrars rörelse och 
monteras på eller inuti cylindern. Det finns dessutom flera olika speciallösningar för den linjära typen 
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av potentiomergivare. En av dessa är en typ som används för inställning av bilsäten. Denna givare är 
uppbyggd av en ingående axel samt en växellåda som gör om den roterande rörelsen till en linjär 
rörelse. Den linjära rörelsen känns av med hjälp av potentiometerns fingrar på en plast-kolblandad 
bana. Om potentiometern används rätlinjigt benämns den som linjärgivare. Fördelen med att montera 
en linjärgivare inuti cylindern är att den blir skyddad. Nackdelen är att man måste borra ur 
kolvstången, enligt figur 45. Linjära potentiometergivare kan användas upp till 1m. Priset för en linjär 
potentiometergivare låg på ca.1000kr för en givare på 1m. En linjär potentiometergivare har en 
mätnoggrannhet på ±0.1mm. 

 
Figur 42 PS 6300 linjär potentiometergivare 

 
Figur 43 CAD-bild på en PS 6500 

 
             Figur 44 6500 Genomskärning av elektronikdel av PS 6500 
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Figur 45 En linjär potentiometergivare i en hydraulcylinder med urborrad kolvstång 
 

12.1.2 Induktiva linjärgivare 
Induktiva linjärgivare fungerar enligt principen med en spänningsatt spole som man tolkar hur 
mycket av spolen som används, [5]. Det finns två sätt att detektera hur mycket av spolen som 
används. Det ena är att skärma av spolen med hjälp av ett aluminiumrör. Det andra är att föra in en, 
järnkärna, en stav av järn i spolen. Fördelen med induktiva linjärgivare jämfört mot potentiometer 
givare är att den är beröringsfri och har en slaglängd på max 2 meter. Induktiva linjärgivare har en 
mätnoggrannhet på ±0.5 mm + temperaturkoefficienten. Nackdelen är att induktiva linjärgivare är 
temperaturberoende och är dyrare än potentiometergivare. Induktiva linjärgivare kan byggas in i 
hydraulcylindrar. Men även denna givare kräver en urborrad kolvstång i hydraulcylindern. Pris för en 
2 m induktiv linjärgivare låg på 3000kr. Figur 46- 47 visar en induktiv linjärgivare från Regal 
Components AB. 
 

 
Figur 46 Induktiv linjärgivare RCL40 från Regal Components AB 
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Figur 47 Närbild på RCL40 
 

12.1.3 Magnetostriktiv linjärgivare 
 Magnetostriktiv givare består av en elektronikdel, givarstav och en magnet, enligt figur 48. 
Elektronikdelen ger ut en puls som leds via givarstaven till en magnet, pulsen reflekteras tillbaka av 
magneten via givarstaven in i elektronikdelen, se figur 49. Sträckan som pulsen färdas är beroende på 
var magneten befinner sig på givarstaven. Eftersom man känner till tiden och hastigheten kan man 
beräkna fram sträckan. Magnetostriktiv givare har fördelar i längre slaglängd, upp till 7,5 meter. De 
är mycket noggranna, ±0.01 mm och har en mycket snabb mättid. Nackdelen är att de är temperatur-
beroende. Pris för en magnetostriktiv givare låg på ca. 800-2000kr 
 

 
Figur 48 Magnetostriktiv linjärgivare GYLT max mätlängd 7.5m 
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Figur 49 Principbild för Regals magnetostriktiva linjärgivare 
 

12.2 Roterande givare 
 
12.2.1 Optisk inkremental encoder 
En optisk inkremental encoder är uppbyggd av en skiva med etsade streck eller en hålskiva där hålen 
är placerade med ett visst avstånd från varandra. Dessa streck eller hål blockerar ljus och de öppna 
delarna kommer att släppa igenom ljus. När skivan snurrar kommer fotodioder att känna av när 
skivan släpper igenom ljus och när den inte gör det. Detta förlopp ger att man får ut pulser. Två 
fotodioder kan placeras strategiskt så att man får två 90 graders fasförskjutna pulser på utsignalen, 
detta ger att givaren blir riktningskännande. Antal pulser per varv styrs av utseendet på skivan i 
givaren, samt av ljuskällan och fotodioden. Om man t. ex har en inkrementell encoder med 1024 
pulser per varv fås noggrannheten. 
 Formel 3 gäller för både induktiva och optiska inkrementala encoders. Oftast utförs inkrementella 
encoders med en indexpuls en gång eller flera gånger varje varv. Dessa indexpulser är till för att 
kontrollera givarens värde varje varv ifall räknaren skulle tappa bort sig. 
 
 

puls
grader316.0

varv1
grader360

pulser1024
varv1

=×
 

Formel 3 Denna formel ger vinkeln i grader om antal pulser är kända för en inkremental encoder. 
 

12.2.2 Induktiv inkremental encoder 
En induktiv inkremental encoder har en skiva med sinusformade kopparbanor. Principen för denna 
typ av givare är att mäta skillnader i det magnetiska fält som uppstår och göra om detta till pulser. 
Avkänningselementen är placerade så att man får ut två pulståg som är 90 graders fasförskjutna mot 
varandra plus en eller flera indexpulser per varv.  
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12.2.3 Optisk absolut encoder 
Absolut och inkremental är varandras motsatser. Med en absolut encoder får en absolut positions-
angivelse, med en inkremental fås en relativ positionsangivelse från en viss referens. 
En absolut encoder består av en eller flera kodskivor med ett visst antal positionsplatser, det vanliga 
är att en större skiva läser en unik position inom varvet och ett antal nedväxlade skivor sköter 
indikering av vilket varv man är på. En absolut encoder kan vara utrustad med etsade kodskivor med 
binär eller graykod. De vanligaste absoluta encodrarna har en utformning så att man får 8192 
positioner per varv samt klarar att visa dessa positioner under 8192 varv. Detta ger att användnings-
området för denna typ av givare är begränsat med det antal varv givaren kan snurra innan 
positionerna tar slut. En annan variant är att använda en singleturn encoder och med hjälp av pro-
grammering räkna varven. I figur 50 pekar den röda pilen på en absolut encoder från Heidenhain AB 
som heter ROQ425. 
 

 
Figur 50 Heidenhains ROQ 425 (Heidenhain AB) 
 

12.2.4 Induktiv absolut encoder 
Till skillnad från de inkrementella encoders som bara ger ut pulser anger den absoluta en unik 
position. Till den absoluta induktiva encodern låter man två skivor vara vända mot varandra. Den ena 
är försedd med kopparrektanglar som bildar en yttre ring på skivan. Samma skiva har ett kopparspår i 
en halvcirkel innanför de rektangulära koppar- plattorna. Den andra skivan består av ett antal 
sinusformade kopparspår lagt i cirklar. Även dessa sinusformade cirklar bildar en inre och en yttre 
ring. Antalet sinusslingor är färre i den inre ringen än i den yttre. Ena skivan är spänningssatt och 
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inducerar pulser till det andra när ett av hjulen roterar. I de yttre ringarna, rektanglarna och den 
sinusformade cirkeln, skapas pulserna. Ju fler rektanglar och sinusslingor som finns i cirklarna desto 
fler pulser och positioner, enligt figur 51 Det är det njurformade spåret vänt mot den inre cirkeln som 
anger positionen, se figur 52. De induktiva roterande givarna har en sämre upplösning än de optiska. 

  
Figur 51 En bild av hur skivan med kopparbanor ser ut i en induktiv absolut encoder (Heidenhain AB) 
 
Figur 52 En bild av hur motstående skiva är utformad med kopparplattor i en induktiv absolut encoder 
(Heidenhain AB) 

 

12.3 Draw-wire givare 
En Draw-wire givare består av en fjäderbelastad vajertrumma, en viss sträcka vajer och en roterande 
givare. När vajern dras ut roterar vajertrumman som i sin tur gör så att den roterande givaren ger en 
utsignal. Dragvajeranordningen består av en bandfjäder, vajertrumma, genomgående axel, lagringar, 
vajer, ett vajerclips eller ögla, och en inkapsling oftast ett anodiserat aluminiumhus, se figur 53. En 
dragvajer givare kan utrustas med en inkremental eller en absolut encoder. Dragvajer givare finns i 
mätlängder från 1 m upp till 50 m. Olika tillverkare har olika utseenden på Draw-wire givare mycket 
pga. användningsmiljöer och utseende för trumman och returfjädern. 
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Tillverkare och leverantörer av Draw-Wire system: 
 

• Micro-Epsilon  Penny+Giles 
• SICK   Waycon 
• Celesco  LIKA 
•  

 
En stor fördel med denna typ av givare är att den går att montera på trucken och sedan leda fram 
vajern med någon typ av styrning. Vajern kan sedan fästas på gaffelvagnen och mäta hela lyft-
sträckan. Problemen med töjning i kedjor och övrigt glapp i stativet mäts med denna typ av givare 
eftersom vajern kan fästas på gaffelvagnen. 
 

 
Figur 53 Olika draw-wire givare och vajertrummor från Micro-epsilon. 
http://www.micro-epsilon.com/en/Sensors/Draw-Wire/
 
 

12.4 Reflekterande mätmetoder 

12.4.1 Allmänt om laser i höjdmätningssystemet 
Laserns fördelar i ett höjdmätningssystem är att man kan mäta hela lyfthöjden direkt. Utförandet av 
mätningen kan ske på två sätt. Antingen fäst lasern i gaffelvagnen och man mäter ner till golvet eller 
omvänt. Användandet av en reflektor underlättar både för att hitta ett område med fri sikt och till 
själva reflekteringen. Att sätta reflektorn på gaffelvagnen och lasern nere vid foten av stativet under 
lättar för kabeldragningen. Man vinner en ledning i kabelvindan som kan användas till annat. 
Framförallt tas problemet med töjningen bort om man mäter hela lyfthöjden. Man skulle kunna 
indikera töjningen i kedjan med höjdmätningssystemet och då få reda på när det är dags att spänna 
kedjan. Att använda lasern för att mäta på liknande sätt som det befintliga systemet är inte aktuellt. 
Den fördelen som lasern har gentemot andra givare är just möjlighen att mäta hela lyfthöjden. 
Nackdelarna med mätning med laser är att elektroniken i lasergivaren är långsam och inte har så hög 
noggrannhet. Om en högre snabbhet och noggrannhet krävs får man vara beredd på en högre prislapp. 
Laserstrålen är känslig för hindrande föremål. Inget får komma i vägen och bryta strålen. Lins och 
reflektor är känsliga för störningar som damm, olja, vatten och isbildning. 
 

http://www.micro-epsilon.com/en/Sensors/Draw-Wire/
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Laserdioder används som ersättare för andra kraftigare och dyrare tekniska lösningar. Laserdioder 
kan ersätta radar-, fotocell- och lasersystem. Mättekniken är liknande den som används vid äkta 
lasermätning. Man mäter den tid som diodljuset tar för att sändas ut och komma tillbaka efter att den 
har reflekterat på målet. Vid sämre underlag behövs en reflektor. Användningsområden för diodlaser 
är bla. avståndsmätning och hastighetsmätning t ex. för polisens fartkontroller. Vidare används 
laserdioder för kollisionsdetektering, höjdmätning, luftburen lasermätning, integrering i kamera-
system för fordonsigenkänning, fordonsklassificering, och profilmätning. Laserns nackdelar är att den 
är störningskänslig. Om något kommer i vägen bryts ljuset, detta kan vara damm, vatten, isbildning 
eller oönskade föremål som kommer in i ljusstrålen. 
 

12.4.2 Ultraljud 
Ultraljudsprincipen kan kortfattat beskrivas att man sänder ut en ljudpuls och tolkar ekot. För att detta 
skall fungera behövs det en sändare och en mottagare. Mest berömd är den metod inom foster-
diagnostiken i sjukvården. Generellt kan man säga att man mäter den tid det tar för ekot att komma 
tillbaka och tolkar eko-signaturen. 
 Vid distansmätning behöver man bara uppskatta den tid det tar för ekot att komma tillbaka. Man 
sänder ut ca. 16 st pulser på 49,5 kHz och på mottagaren håller en basspänning på 200 Volt 
likspänning. Signalbehandlingen är lite komplicerad, dels måste man se till att sändaren inte ger 
överhörning och mottagaren tolkar detta som ett eko, man måste veta ungefär vad man skall lyssna 
efter och när. Vid korta avstånd när ekot kommer fortare än 2,38 millisekunder cirka 40 cm (1.33 fot) 
måste dämpningen i transducern vara tillräckligt stor, detta för att kunna skilja mellan utgående 
ringsignal och inkommande. Man kan lyssna efter ekot som ett singeleko eller som ett multipelt eko. 
Vid singeleko tar man tiden för ekot att komma tillbaka och eftersom man vet hastigheten på ljudet 
kan man få fram sträckan till det reflekterande föremålet. Vid sättet att mäta multipelt eko kan man 
skilja på föremål som ligger minst 76.2 mm ifrån varandra.  
 förutom temperaturen påverkas ultraljudet av avståndet från sensorn. Andra faktorer som påverkar är 
målets storlek, yta och vinkeln på träffytan. Är vinkeln för stor reflekteras ekot bort från sensorn. 
Ultraljud har en begränsad mätlängd men är i gengäld okänslig för yttre störningar. 
 
Att använda sig av ultraljudsprincipen i ett höjdmätningssystem blir komplicerat. Även om ultraljudet 
är svårstört kommer det bli svårt att få ett eko som man kan urskilja från andra ekon. Att bygga in 
ultraljudet i cylindrarna ger många obekanta variabler. Trycket i cylindrarna är inte konstant och att 
temperaturen på oljan ändras. Ultraljudet har en begränsad mätlängd på 10,7 meter hos den bästa 
givaren av de undersökta leverantörerna. Genom att använda sig av en ultraljudsgivare i stativet för 
att mäta huvudlyftet kommer antagligen att ge för många ekon som man måste filtrera bort. Liknande 
problem uppstår för frilyftet. Med mätprincipen för ett multipelt eko skulle det dock vara möjligt. Att 
jämföra två ekosignaturer mot varandra och ta bort de ekon som inte ändrar sig i tid och plats emot 
varandra, skulle man kunna få fram det läge som man har lyft föremålet till, i vårt fall en pall, 
gafflarna eller gaffelvagnen. Den korta mättsträckan och prisskillnaden mot det befintliga systemet är 
nackdelar med ultraljud. Men framför allt det svårtolkade ekot talar emot att använda sig av ultraljud i 
ett höjdmätningssystem för truckar.  
 

12.4.3 Mikrovågsgivare 
Denna givare är gjord för att sitta monterad inuti bottenpluggen i en hydraulcylinder, se figur 54. 
Metoden med mikrovågsgivare är att man sänder ut högfrekventa vågor i 3 till 6 pulser. Dessa vågor 
studsar mot kolven och tillbaka till mikrovågsgivaren. Mikrovågsgivaren är således utrustad med 
sändare och mottagare. Fördelen med att bygga in mikrovågsgivaren i cylindern är att givaren blir 
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skyddad. Cylindern både skyddar givaren för omgivningen och omgivningen från mikrovågorna. 
Mätmetoden med mikrovågor är oberoende av tryck och temperatur. Givaren är endast beroende av 
cylinderdiametern och diametern på mikrovågsantennen som ändras med diametern på hydraul-
cylindern. Fördelen med mikrovågsgivaren mot de tidigare nämnda linjära givarna är att man slipper 
att borra ur kolvstången. Nackdelen är att elektronikdelen för tillfället är ganska stor men kan läggas 
utanför cylindern. En annan stor nackdel är att man inte bara kan mäta på hydraulcylindrarna i stativet 
eftersom det finns töjning i kedjan i frilyftet och andra glapp i systemet. 
När den första ASIC:en är klar till sommaren 2006 kommer priset för denna givare att sjunka från 
4000- 5000 kr/cylinder till 1500- 2000 kr/cylinder. Mikrovågsgivaren kan användas för avstånd upp 
till 50m. Denna givare har en del fördelar, låg kostnad pga. att kolvstången inte behöver vara urborrad 
samt en bra noggrannhet på en lång mätsträcka. Mättnoggrannheten är ±0,01 mm i luft och ±0,1 mm i 
hydraulolja. 
 

 
Figur 54 Principbild för uppbyggnaden för mikrovågsgivaren (Regal components AB). 
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13 Utvärdering av givartyper 
 
Den första utvärderingen som gjordes var en jämförelse av andra givartyper mot SKF:s sensorlager, 
se bilaga 1. Den första utvärderingen tog ej hänsyn till mätfel pga. stativets egenskaper. Den andra 
utvärderingen som gjordes var med avseende mot BT:s krav för givare, se bilaga 2.  

13.1 Analys av utvärdering 
Utvärderingen som genomfördes jämförde endast andra givartyper mot det befintliga sensorlagret 
från SKF. Den första utvärderingen som gjordes tog inte hänsyn till glapp i stativet och töjning i 
kedjor. Efter diskussioner med personal på BT kom det fram att mätning direkt på gaffelvagnen är det 
bästa alternativet, enligt utvärderingen stämmer således inte vårt resultat pga. stativets egenskaper. 
Mikrovågsgivaren mäter längdförändring inuti hydraulcylindrar, men om höjdmätningen sker i 
hydraulcylindarna mäts endast kolvens rörelse. Nackdelen med detta sätt att mäta höjden är att 
töjning i kedjorna och övrigt glapp inte tas med i mätningen. Med höjdmätning direkt på gaffel-
vagnen får man automatiskt med töjning och glapp. Mätgivare som går att använda för detta är draw-
wire- och lasergivare. Stativen på skjutstativtruckarna består av många delar, en huvuddel som sitter 
fast hela tiden och beroende på vilken typ av stativ en eller flera gejdrar. I frilyftet sitter en kedja med 
en lägesutväxling, denna kedja töjer sig vid användning.  
 På det sättet stativen är uppbyggda uppstår glapp i konstruktionen, stativdelarna får olika böjmoder 
beroende på höjd och belastningsfall. På grund av dessa omständigheter är det bäst att mäta höjden 
direkt på gaffelvagnen. Det lämpligaste sättet att mäta lyfthöjd på en truck är att endast använda sig 
av ett system som mäter hela lyfthöjden. Vilket utesluter de givare som kräver en uppdelad mätning 
av lyfthöjden, en uppdelad mätning kräver mer datakraft, mer kablageplats, och plats för montering 
av givare. Vid mätning av höjden kommer stativets egenskaper att spela en stor roll. Beroende på vad 
man har för last kommer stativets ingående delar att uppföra sig olika.  
 

13.2 Valda alternativa givare 
Detta ger oss två alternativa givartyper att gå vidare med. Dessa två är draw-wire- och lasergivare. En 
enklare FMEA (riskanalys) gjordes för de båda valda mätsystemen, se bilaga 3 och 4. 
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14 Sammanställning av undersökta givare 
Nedanstående givare utvärderades mot SKF:s sensorlager, se bilaga 2 . I en jämförelse av pris för 
givarna var det befintliga höjdmätningssystemet som hade lägst pris. Av de roterande givare som har 
tagits fram som alternativ behöver de även en lös vajertrumma för att kunna mäta hela lyfthöjden då 
tillkommer ca 6000 kr på priset för givaren. Sedan tillkommer övriga infästningsdetaljer och 
maskinelement. 

14.1 Sammanställning av absoluta roterande givare 
Absolut Encoder Multiturn (extrem upplösning, läste av skakningar i bordet) 
ROQ 437 (Heidenhain) 
Speciellt gränssnitt EnDat 2.2, kräver en CanOpen gateway. 
Inkremental och absolut 
Positioner per varv   33554432 (25 bits) 
Varv    4096 (12 bits) 
Kapsling   IP 67 hus, IP 64 vid axelände (IEC 60529) 
Vibration   30g, 20-2000Hz (EN 60068-2-6) 
Stöt   100g/200g, 6ms/2ms (EN 60068-2-27) 
Temperatur   -40°C /+85°C 
EMC   ? 
Pris   700-1000kr 
 
Absolut Encoder Multiturn (monterad på micro-epsilon wirelådan) 
ROQ 425 (Heidenhain) 
Speciellt gränssnitt EnDat 2.1, kräver en CanOpen gateway. 
Inkremental och absolut 
Positioner per varv   8192 (13 bits) 
Varv    4096 (12 bits) 
Kapsling   IP 67 hus, IP 64 vid axelände (IEC 60529) 
Vibration   30g, 20-2000Hz (EN 60068-2-6) 
Stöt   100g/200g, 6ms/2ms (EN 60068-2-27) 
Temperatur   -40°C/+85°C 
EMC   ? 
Pris   700-1000kr 
 
Absolut Encoder Multiturn 
ATM 60 (SICK)  
CanOpen adapter 
Programmerbar upplösning 
Positioner per varv   8192 (13 bits) 
Varv    8192 (13 bits) 
Repeterbarhet   0.1° 
Kapsling   IP 67 med axeltätning 
Vibration   20g, 10-2000Hz (EN 60068-2-6) 
Stöt   100g, 6ms (EN 60068-2-27) 
Temperatur 

Användning  -20°C/+85°C 
Lagring  -40°C/125°C 

EMC   DIN EN 61000-6-2 
   DIN EN 61000-6-3 
Pris   3411kr 
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14.2 Sammanställning av Draw-wire givare 
Draw-wire 
BTF 13 (SICK)   
CanOpen interface 
Upplösningen beror på encodern 
 
Linearitet   0.05% av vald wire-längd 
Repeterbarhet   ±1 mätsteg 
Max mätlängd   20m 
Wirediameter   0.81mm 
Fjäderretur kraft  
 Min  10N 
 Max  20N 
Kapsling  

wire-mekanism IP 64 
 Encoder  IP 67 
Vibration   20g, 10-2000Hz (EN 60068-2-6) 
Stöt   100g, 6ms (EN 60068-2-27) 
Temperatur 

Användning  -20°C/+70°C 
Lagring  -40°C/100°C 

EMC   DIN EN 61000-6-2 
   DIN EN 61000-6-3 
Pris   10000kr med encoder 
 
Draw-wire 
WDS-15000-P115 (Micro-epsilon)   
Analog eller CanOpen interface 
Upplösningen beror på encodern 
Linearitet   ±1.5mm 
Repeterbarhet   ±1 mätsteg 
Max mätlängd   20m 
Wirediameter   1.0mm 
Fjäderretur kraft  
 Min  8N 
 Max  25N 
Kapsling   IP 65 (inkopplad) 
Vibration   20g, 10-2000Hz (IEC 68-2-6) 
Stöt   100g, 6ms (IEC 68-2-27) 
Temperatur 

Användning  -20°C/+80°C 
Lagring  ? 

EMC   DIN EN 61000-6-2 
   DIN EN 61000-6-3 
Pris   6000-10000kr med encoder 



 

51 

 

14.3 Sammanställning av Lasergivare 
Lasergivare 
ILR1021-30 (Micro-epsilon)   
Analog utgång   4-20mA 
Mättid   30ms 
Linearitet   ±60mm 
Repeterbarhet   10 mm 
Max mätlängd   30m 
Kapsling   IP 67 
Vibration/Stöt   EN 60947-5-2 
Temperatur 

Användning  -10°C/+50°C 
Lagring  -40°C/+80°C 

EMC   ? 
Pris   3180kr 
 
Lasergivare 
DL60 (SICK) 
Analog utgång   4-20mA 
Mättid   130ms 
Noggrannhet   ±15mm 
Upplösning   12 bit, vid 24 m =7 mm 
Repeterbarhet   ±7mm 
Max mätlängd   30m 
Kapsling   IP 67 
Vibration/Stöt   ? 
Temperatur 

Användning  -25°C/+55°C 
Lagring  -25°C/+75°C 

EMC   ? 
Pris   2950kr 
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15 Provning av valda komponenter 
 
Draw-wire: 
Micro-Epsilon P115-5000, med Heidenhain ROQ425 absolut encoder och Positip 880display. 
SICK BTF13 med ATM60 absolut encoder med CANopen interface. 
 
De tester som valdes att genomföras på draw-wire givarna var: 

• Undersökning av monteringsmöjligheter för draw-wire givare på BT:s RR-truckar. 
• Utdragskraft för vajern vid olika temperaturer (Micro-Epsilon P115-5000). 
• Test av IP-klass (Micro-Epsilon P115-5000). 
• Repeterbarhet för stativ på labbtruck (Gen5). 
• Inkoppling av SICK BTF13 på truckens CAN-bus. 
• Sänktest för hydraulik  

 
Laser: 
SICK DL60 (analog utsignal 4-20mA) 
BT:s egen labblaser DME3000 från SICK (RS232 utgång) 
 
De tester som valdes att genomföras på lasergivarna var: 

• Test för att se hur stor reflektorplatta som behövs pga. svaj i stativ med och utan last. 
• Testa hur bra DME3000 kan mäta höjden på max lyfthöjd 6.3 m med och utan last. 
• Testa hur bra DL60 kan mäta höjden på labbtruck på grund av långsam mättid. 
• Störningstest med damm och vatten på DL60. 

 

15.1 Undersökning av monteringsmöjligheter för draw-wire givare på 
truck 
Ett stort problem med draw-wire är att stor plats krävs för placering på truck. Ett annat problem som 
uppkom vid undersökning av stativet var hur vajern skulle ledas och styras till gaffelvagnen. Det 
bästa alternativet för att föra fram vajern till gaffelvagnen är att leda den runt stativet. Ett annat mer 
komplicerat alternativ är att leda fram vajern genom hålet som syns i figur 55. I figur 56 visar en vy 
underifrån på gaffelvagnen. Utskjutningsvagnen skulle kunna vara en möjlig plats att montera en 
Draw-Wire, enligt figur 57. 
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Figur 55 Bilden visar alla tre stativ delarna samt infästning för vajern i BT:s befintliga system, pilen visar ett 
alternativ för att leda ut vajern. 
 

 
Figur 56 En bild underifrån av gaffelvagnen i stativet 
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Figur 57 Monteringsalternativ för draw-wire på utskjutningsvagn 
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15.2 Provjournal för mätning av utdragskraft för vajer utan encoder 
 
Test för mätning av utdragskraft av vajer i Micro-epsilon P115 vajerlängd 5 meter. Testet utfördes i 
RT, -20°C -35°C (vid test i -35°C gjordes på två olika tester ett utan vatten i trumman och ett med 
vatten i trumman) 
 
Testutrustrustning:  Mecmesin force gauge BT nr. 8057 
  Mecmesin dataplot 

2 tvingar 
  4 provvikter 
  1 rullbord 
  Klimatkammare 2 Heraeus Vötsch,miljölab. 
  Lånad vajertrumma Micro-epsilon P115 från Heidenhain AB. 
Testutförande: 
För testet fästes vajertrumman på ett rullbord med hjälp av en tving. Rullbordet placerades sedan 
enligt mätskalan på golvet. Kraftmätaren lades upp i samma höjdplan som vajerns utdragsdamask. 
Innan påbörjat test träddes kraftmätarens krok om vajerns fästögla. När testet påbörjades drogs 
rullbordet iväg i vajerns utdragsriktning. Tiden för loggningen av testet testades fram. En testtid på 17 
sekunder valdes, loggprogrammet ställdes in med 10 mätningar per sekund. För att förhindra 
störningar i startögonblicket av testen lades en 1 sekund till som fördröjning. Fem mätningar per 
temperatur genomfördes. För att ett bra mätresultat skulle fås krävdes en uppmätt sträcka på golvet, 
annars blev vajern fullt utdragen och en kraftspik erhölls i slutet av varje mätning, se diagram 1. Vid 
testet i -35°C användes en vattenspruta att spruta in vatten i trumman. Testuppställningen var enligt 
figur 58-60. 
 
Testuppställning: 
 

 
Figur 58 Kraftmätaren hålls kvar med handkraft på provvikt. 
 



 

58 

 
Figur 59 En annan sidovy av testuppställningen 
 

 
Figur 60 En uppmätt sträcka på golvet användes som referens för att se när vajern drogs ut. 
 
Testresultat: 
Det är många faktorer som spelar in i utläsningen av bra värden för varje mätning som t ex. golvets 
jämnhet, hastigheten som rullbordet drogs med under testet mm. Ändå gav dessa tester mycket bra 
värden på utdragskraften. Dessa kraftmätningar stämmer överens med vad Micro-Epsilons datablad 
anger angående utdragskraften, alla mätningarna hamnade kring ca 15- 18 N enligt diagram 2-6. Den 
angivna maxkraften i databladet var 16N. Vid mätning i RT och -20°C märktes ingen märkbar 
skillnad på utdragskraften för vajern. En ökning på utdragskraften märktes i -35°C. 
 Vid testet med vatten i trumman i -35°C bildades is i trumman och vajern gick inte dra ut, enligt 
diagram 7. Vid varje mätning uppkom en speciell karakteristik för utdraget av vajern. Diagrammen 
2- 6 visar en tydlig övergång mellan två lutningar. Detta fenomen uppstod vid varje mätning och 
beror förmodligen på fjädermekanismen i vajertrumman.  
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Diagram 1 Denna figur visar kraftspiken som uppstår för fullt utdragen vajer. 
 
 
 

 
Diagram 2 Mätning i RT av utdragskraft, maxvärde i denna mätning blev 15.98N 
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Diagram 3Mätning i RT av utdragskraft, maxvärde i denna mätning blev 15.73N 
 

 
Diagram 4 Mätning i -20°C av utdragskraft, maxvärde i denna mätning blev 15.64N 
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Diagram 5 Mätning i -20°C av utdragskraft, maxvärde i denna mätning blev 16.13N 
 
 
 

 
Diagram 6 Mätning i -35°C, maxvärde för denna mätning blev 17.16N 
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Diagram 7 Denna mätning visar när försök görs att dra ut vajern när det är is i trumman. 
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15.3 Provjournal för mätning av utdragskraft för vajer med encoder 
 
Test för mätning av utdragskraft av vajer i Micro-epsilon P115 vajerlängd 5 meter. 
 
Testutrustrustning:  Mecmesin force gauge BT nr. 8057 
  Mecmesin dataplot 

2 tvingar 
  4 provvikter 
  1 rullbord 
  Klimatkammare 2 Heraeus Vötsch,miljölab. 
  Lånad vajertrumma Micro-epsilon P115 från Heidenhain AB. 
  Absolut encoder, HEidenhain ROQ 425 
 
Testuppställning: Samma som i kapitel 15.2 
 
Testutförande: 
Testuppställningen av utrustning är samma som i förra testet enligt kapitel 15.2. Första delen av testet 
gjordes med naturlig kondens i vajertrumman. Draw-wire givaren sattes in i kyla i en timme, sedan 
togs den ut i RT i en halvtimme. Detta gjordes för att naturlig kondens skulle bildas inuti trumman. 
När kondensen hade bildats sattes dragvajern in i -35°C i en timme innan testet utfördes.  
 
Testresultat: 
När första utdragstestet skulle köras hade vajern frusit fast i tätningsdamasken som sitter vid vajerns 
utlopp. Området där vajern frusit fast hettades upp så att vajern lossnade, efter detta kördes första 
testet. Under den första mätningen erhölls ett oregelbundet utseende på resultatgrafen. Detta fenomen 
beror på att is hade bildats inuti trumman men inte av samma grad som vid vattentestet. Vid de efter-
följande mätningarna fick resultatgraferna ett normalt utseende. Erhållna värden på utdragskraften 
stämde överens med tidigare mätningar i -35°C utan encoder. En ökning på ca 1N uppstod vid 
mätning vid -35°C. 
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15.4 Provjournal för test av IP-klassning för micro-epsilon P115 
 
Testutrustning:  Micro-Epsilon P115-5000 hopmonterad med ROQ425 (encoder) samt 

adapterplatta. 
 
Steg ett :  Encoderns tätning av draw-wire huset. 
 
Utförande:  
Först rengjordes fästytorna från fukt, damm och fett. Därefter monterades encodern på adapterplattan 
sedan sattes de fast på draw-wire trumman. Draw-wiren besprutades sedan runt om i olika vinklar 
med en vid stråle. En tid på en minut gavs för att vattnet skulle få tid att tränga in. Innan 
demonteringen torkades vattnet av för att förhindra att vatten skulle tränga in vid borttagningen av 
adapterplattan. I micro-epsilons datablad för P115 uppges att det är encodern monterad på adapter-
lattan som bestämmer draw-wire givarens IP-klass. Eftersom encodern är klassad för IP67 skulle 
draw-wire trumman få samma IP-klass. 
 
Resultat:   
Lite vatten lade sig i spalten till adapterplattan men inget vatten hade trängt in mellan adapterplattan 
och drag wiren.  
 
Slutsats.   
Med encoder och adapterplattan kan draw-wiren betraktas som tät, encoderns IP-klass bestämmer 
draw-wire trummans IP-klass. 
  
Steg två: Test av igenomrinning utan encoder och adapterplatta. 
 
Utförande:  
Vatten hälldes i trumman för att undersöka om det rann igenom bakstycket på trumman. 
 
Resultat:  
Det sipprade lite genom bakstycket, resten av vattnet lade sig i trumman. För att få ut vattnet var 
trumman tvungen att vändas med ytan som adapterplattan ska monteras på nedåt. 
 
Slutsats:  
Enbart draw-wire trumman klarar inte IP-klassningen, det är förts med monterad adapterplatta och 
encoder som kapslingsklassen uppfylls. 
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15.5 Provjournal för test av repeterbarhet för stativ 
 
Test för att fastställa stativets repeterbarhet på labbtrucken. 
 
Testutrustning: Draw-wire trumma Micro-epsilon P155 5m  
  Absolut encoder Heidenhain ROQ 425 
  Heidenhain Positip 880 (Display) 
  Kablage 

Labbtruck (Gen5) 
 
Testutförande: 
Det gjordes 40 mätningar med draw-wiren för att testa repeterbarheten mot det befintliga höjd-
ätningsystemet för . Det framkom att det var stativets repeternoggrannhet som uppmättes. Mät-
ningarna gjordes på så vis att gaffelvagnen lyftes från marknivå till en höjd på 4,30 meter. Denna 
höjd var inställd som maximal lyfthöjd. När en ny höjd ställs in som lyftbegränsning så ställer sig 
stativet en centimeter högre. T ex. när höjden ställdes till 4,30 så gick gafflarna upp till 4,31. 
Maxhöjden uppnåddes med full lyfthastighet och mättes med hjälp av drag wiren. Denna variation 
mäts inte i det befintliga höjdmätningssystemet. Det som uppmättes var stativets repeterbarhet utan 
last på gafflarna. 
 Nollnivån i diagrammet är maxhöjden och mätpunkterna visar skillnaden mot den satta lyfthöjden. 
För att få en bekräftelse av repeterbarheten utfördes mätningar på tre olika höjder. De höjder som 
valdes ut var 4,31 m, 3,50 m och 2,30 m. 
 
Testuppställning:  
Figur 61-63 visar testuppställningen med P115-5000, ROQ425 och infästning på labtrucken. 

 
Figur 61 Vajertrumma monterad på gaffelvagn på labbtruck, utgående axel för montering av encoder med 
adapterplatta. 
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Figur 62 Vinklad arm av stålplåt infäst med tre skruvar i befintliga hål på gaffelvagn. 
 

 
Figur 63 Draw-wire med monterad absolut encoder ROQ425 från Heidenhain 
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Testresultat: 
Nollnivån i diagrammen är höjden 4300 mm och mätpunkterna visar skillnaden mot maxhöjden. 
Under testet blev alltid lyfthöjden 4,31 meter på truckens display, den verkliga lyfthöjden varierade 
enligt det externa mätsystemet med drag wiren. Diagram 8 gav en variation på 7 mm. Den högsta 
höjden som uppmättes var på 4311 mm och den lägsta var på 4304 mm. Flest antal höjdangivelser var 
på 4306 mm och 4307 mm.  
För stativet detekterades att man har en variation på +1 mm och -6 mm på en total lyfthöjd på 4,30 
meter på en mätserie på 40 mätningar. En andra mätserie om 100 mätningar genomfördes också. 
Repeterbarheten blev densamma för de båda mätserierna. Repeterbarheten för stativet för labbtrucken 
blev enligt de båda mätserierna 7 mm. När sedan den andra höjden 3,50 m ställdes in och testet 
kördes blev variationen också 7 mm variationen blev samma som för 4,31 m 
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Diagram 8 Graf över repeterbarhet för 40 mätningar 
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-10

-8

-6

-4

-2

0
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97

Mätning

Va
ria

tio
n 

i m
m

 
Diagram 9 Test av repeterbarhet för stativ med en mätserie med 100 mätningar 
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Mätvariation för mäthöjd 3.51 meter
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Diagram 10 Repeterbarhet för en mätserie på 50 mätningar på höjden 3.51m 
 
 

 
Diagram 11 En sammanställning av mätningarna med minvärde, medelvärde och maxvärde 
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15.6 Provjournal för läckagetest av hydraulik 
Testutrustning:  Heidenhain Positip 
  Heidenhain ROQ425 
  Micro-epsilonP115-5000 
  Labtruck (Gen5) 
  Infästning för draw-wire på truck 
Testutförande: 
 Labbtruckens gafflar lyftes till två olika höjder och sedan stängdes trucken av. Sedan fick trucken stå 
i en timme för att se hur mycket hydrauliken läckte. 
 Höjderna som gafflarna lyftes till var 1 m och 2,55 m. Enligt standard EN1726-1:1998 5.6.3.1 
Hydraulic lifting system får hydrauliken för lyftcylindarna läcka 100 mm på 10 minuter 
 
Testresultat: 
 Vid det första testet på 1000 mm sänktes gafflarna till 945 mm på en timme, en sänkning med 55 
mm. Vid det andra testet sänktes gafflarna från 2550 mm till 2514 mm på en timme, för denna 
mätning blev gafflarnas sänkrörelse 36 mm.  
 

15.7 Provjournal för inkoppling av BTF 13 i labtruck 
Testutrustning: Dator med Canalyzer 5.1 installerat 
  Memorator 
  Draw-wire BTF13 
  Absolut encoder ATM60 
  AG 626 CO, CANopen-adapter 

Skarvkablage för inkoppling mot labtruck enligt figur 64 

 
Figur 64 Kopplingsschema för skarvkablage för inkoppling mot canbussen 
 
Testutförande: 
 Ett kablage byggdes för att kunna koppla in encodern mot can, för att koppla in systemet mot bussen 
användes två MIC kontakter en hane och en hona. Kontakterna användes för att skapa ett skarv-
kablage för att seriekoppla BTF13 och ATM60 på canbussen i trucken. Målet med detta test var 
koppla in encodern mot can och visa en höjdangivelse i displayen. Encodern ställdes in manuellt med 
dip-switch. Encodern ställdes in med NodID 8, baudrate 125kb/s och termineringsmotståndet bort-
kopplat.  
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Testuppställning:  

 
Figur 65 BTF13 och ATM60med kablage infäst på sidan av stativet 
 

 
Figur 66 En bild framifrån där BTF13 sitter infäst på sidan av stativet 
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Testresultat:  
 BTF13 monterades på sidan av stativet enligt figur 65 och 66, vajern fästes in i en plåt som sattes fast 
i gaffeloket. När BTF13 hade blivit monterad på labtrucken byggdes ett kablage till ATM60 och 
CAN-adaptern, sedan kopplades systemet in på truckens canbuss. Med hjälp av Göran Valfridsson på 
BT programmerades trucken så att mätresultatet från BTF13 visades i truckens display. Detta system 
gav alltså en indikering av hela lyfthöjden. På grund av att tiden var begränsad för ex-jobbet, fortsatte 
inte implementeringen av detta system i labtrucken. Detta system kunde annars ha använts för att 
styra stativets acceleration och inbromsning.  
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15.8 Provjournal för mätning av höjd och hastighet med DME3000 
 
Testutrustning:  DME3000 
  Labbtruck Gen5 
  Infästning för DME3000 
  Reflektortejp 

Mätdator med labview-program (dator vid lyfttorn) 
  testvikt på 1007 kg 
 
Testuppställning: 
 DME 3000 fästes på sidan av stativet på labtrucken enligt figur 67. En reflektor fästes på gaffeloket 
enligt figur 68. 
 

 
Figur 67 DME 3000 monterad på sidan av stativet 
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Figur 68 DME 3000 på stativ, reflexplatta med rexlextejp på gaffelok 
 
Testutförande:  
Testet utfördes i ett lyfttorn. Labbtruckens stativ hade en max lyfthöjd på 6,3 m. Lyft- och sänk- 
rörelsen utfördes med maximal hastighet. Reflektorplattan placerades så att laserstrålen centrerades. 
Testet utfördes utan last och med en last på 1007 kg. Detta gjordes för att få en uppfattning för hur 
stor reflektorplatta som behövdes. Det gjordes mätningar med och utan truckens höjdmätningssystem, 
för att få en uppfattning hur höjd och hastighetskurvorna ändrades. 
 
Resultat:  
När test utan last kördes så vandrade laserpunkten över reflektorplattan pga. stativets utböjning. När 
ett lasersystem monteras på trucken är det viktigt att lasergivaren placeras så att laserpunkten hamnar 
i mitten på reflektorn men pga. att reflektortejp används kan reflektorn vinklas utan att lasergivaren 
påverkas så länge som strålen träffar tejpen. Testet visade att en reflektorplatta på 70x70mm är 
tillräcklig för ett stativ med en max lyfthöjd på 6,3 m. 
 När testen med last utfördes var laserpunkten stabil under lyftrörelsen, men när stativet nådde sitt 
övre ändläge uppstod en svängning som gjorde att laserpunkten rörde sig fram och tillbaka på 
reflektorplattan. I diagrammen 12-15 visas höjd och hastighetsmätning med DME3000. Mätningarna 
gjordes med och utan truckens höjdmätningssystem. Diagrammen 16 och 17 visar skillnaden mellan 
hastigheterna vid lyft och sänkrörelserna med och utan last. I diagram 22 och 23 visas skillnaden för 
utseendet på hastighetsvariationen vid lyft och sänk för en mätning utan last och en mätning med last. 
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Diagram 12 Hastighetsmätning med DME3000 
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Diagram 13 Höjdmätning med DME3000 
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0 kg last med truckens höjdmätningssystem ej inkopplat i sänkrörelsen 
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Diagram 14 Hastighetsmätning med DME3000, utan truckens höjdmätningssystem nedåt 
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Diagram 15 Höjdmätning med DME3000, utan truckens höjdmätningssystem nedåt 
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Diagram 16 Pilarna visar hastighet i rörelsen nedåt samt i frilyftet med mjuk övergång 
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Diagram 17 De Pilarna visar hastighet i rörelsen nedåt samt i frilyftet utan mjuk övergång 
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Mätning  av höjd med inbromsning med 
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Diagram 18 Pilen pekar på frilyftsövergången när höjdmätningssystemet är inkopplat 
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Diagram 19 Pilen pekar på frilyftsövergången när höjdmätningssystemet inte är inkopplat 
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 Mätningar med 1007 kg last 
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Diagram 20 En graf över hastighetsförändring med 1007 kg last 
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Diagram 21 En graf över höjdförändringen med 1007 kg last 
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Hastighetsskillnader för fallen med last och utan last: 
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Diagram 22 Jämförelse med 1007 kg last 
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Diagram 23 Jämförelse utan last 
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15.5 Provjournal för mätning av lyfthöjd med DL60 
 
Test för att utvärdera laser med en mättid på 130 ms. 
 
Testutrustning: Laser DL60 130ms max mätsträcka 24 m 
  Reflextejp 
  Spänningsaggregat, Delta Electronica power supply ES030-10 
  Textronics TDS3014B BT nr. 9057 
  1k ohms motstånd 
  Kablage 
  Labtruck 
 

 
Figur 69 Kopplingsschema för inkoppling av DL60 
 
Kablagets aktiva ledningar kopplades till en sockerbit. Stift 5 (grå ledning) är en multifunktion som 
innebär att om man spänningssätter stift 5 stänger man av laserstrålen. Stift 4 (svart ledning) är en 
digital utgång. Stift 5 och 4 uteslöts således vid inkopplingen till sockerbiten. Matningen på 24 volt är 
på stift 1 (brun ledning). Mellan jord på stift 3 (blå ledning) och den analoga utgången på stift 2 (vit 
ledning) kopplades ett 1 k ohms motstånd. 
 Laserns mätområde väljs med hjälp av teach in funktionen. Begynnelsepunkten ges 4 mA och slut-
punkten ges 20 mA. Den analoga utsignalen varierar således mellan 4 mA och 20 mA beroende på 
mätsträckan mellan lasern och reflektorplattan. Genom att mäta spänningen över motståndet som 
varierar mellan 4- 20 V kan mätsträckan detekteras. Ett oscilloskop med en spänningsprob användes 
till att mäta spänningen över motståndet, se figur 69. Testuppställningen för lasern var enligt figur 70-
72. 
 



 

84 

 
Figur 70 En bild på testuppställning för DL60 med reflektorplatta 
 

 
Figur 71 DL60 infäst på truckens stativ 
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Figur 72 Bild framifrån trucken för att visa reflektorplattans infästning 
 
Testutförande: 
Mätningar för DL60 liknade de tidigare testerna för repeterbarheten för stativet. Två vanliga 
mätningar gjordes för att ha som ursprungsmall för avvikelser i följande test. Test med höjdmätnings-
systemet avstängt, dammtest, vattendroppar, vattendimma, vilket visas i figur 73-76. Mätningar på 
4,30 m utfördes också men med höjdmätningssystemet i trucken inkopplat, detta för att jämföra med 
mätning med DME3000 för att jämföra utseendet på kurvorna. 
 
Testresultat: 
Med höjdmätningssystemet avstängt kunde man tolka en skarpare kontrast i övergången mellan 
huvudlyftet och frilyftet. Av dammtestet framkom det att lasern slutade att fungera när det blev för 
mycket damm på fönstret. Det fanns ett tillfälle när vibrationerna gjorde så att dammkornen flyttade 
på sig och tidvis släppte igenom eller hindrade laserstrålen. Vattentestet gav att vattendroppar på 
fönstret inte hindrar laserstrålen medan en vattenhinna på fönstret stör ut laserstrålen. Laserstrålen 
störs inte av dimma dvs. små vattendroppar. I datablad för lasern stod det att den klarar av 
reflektionsvinkel på 15 grader. Vid test av att vinkla reflektorplattan slutade DL60 att fungera först 
vid ca. 85 graders lutning. Vibrationer och lutning av masten påverkar således inte lasermätningarna. 
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Figur 73 Mätning av höjd på 3.5m med DL60, höjdmätningssystemet i trucken inkopplat 
 

 
Figur 74 Mätning av höjd på 3.5m med DL60, höjdmätningssystemet i trucken inte inkopplat under sänkrörelsen 
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Figur 75 Mätning av hur lasern störs av vattendroppar i sänkrörelsen 
 

 
Figur 76 Mätning med en vattenhinna på lasern, vibrationer under höj- och sänkrörelsen gör så att höjdkurvan 
framträder 
 
Kommentar: 
Laserns placering ur störningssynpunkt kan med fördel placeras på gaffelvagnen. Men nackdelen blir 
en svårare kabeldragning. Täckning av vatten stör ut laserstrålen men inte mindre vattendroppar. 
Svängningarna som uppstår när gafflarna höjs eller sänks detekterade inte lasergivaren, antagligen på 
grund av signalbehandling inuti givaren eller pga. för dålig samplingstid. Enligt mätresultatet klarar 
lasern av höjdmätningarna bra. Men att använda en laser med en mättid på 130 ms lämpar sig inte för 
höjdförval. Om lyfthastigheten är 0,7 m/s så förflyttas man 91 mm innan nästa höjd kan mätas. Vill 
man ha en mätning på varje centimeter får inte lyfthastigheten överskrida 0,08 m/s. 
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16 Egna koncept för höjdmätningssystem 
 
De egna koncepten togs fram efter att ha studerat standardlösningar som finns på marknaden. 

16.1 Långsmal och gängad trumma med inbyggt sensorlager från SKF 
 

 
Figur 77 Koncept med lång gängad trumma, sensorlager  (röd pil) och en bandfjäder 
 
Detta koncept bygger på samma princip som Draw-wire givarna. Denna idé bygger på en lång gängad 
trumma, SKF:s sensorlager samt en bandfjäder. För att lättare få plats med givaren görs trumman mer 
avlång och smal, för att ytterligare spara plats byggs SKF: s sensorlager in som en lagring till 
trumman, enligt figur 77. 
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16.2 Koncept för en vajertrumma och en extern encoder i stativet 
 
Ett förslag till placeringen av en wire-trumma är i ett sidoförflyttat stativ, enligt bilderna 78 och 79   

 
Figur 78 Vajertrumma infäst på stativ och vajern uppdragen till gaffelvagnen 

 
Figur 79 Utformning av stativet för att få plats med en draw-wire 
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16.3 Trumma med metallband eller vajer 
 

 
Figur 80 Koncept för en trumma med en vajer eller ett metallband 
 
För att denna trumma ska fungera behövs en bandfjäder för återmatning av band eller vajer. Denna 
idé bygger på samma princip som för draw-wire givarna. I detta fall är det tänkt att trumman görs 
smalare och med ett större djup, enligt figur 80. 
 Med detta koncept placeras inte sensorn på trummans axel, den placeras på en punkt utanför 
trumman. Sensorn påverkas inte av att vajern eller bandet läggs på lager när den sitter placerad 
utanför trumman. 
 
Alternativa metoder för avkänning av längdförändring av vajer eller band: 
Sensorlager från SKF 
Inkremental encoder 
Absolut encoder 
Hall-givare 
 
Alternativa metoder för utformning av metallband eller vajer: 
Utstansade hål i bandet 
Inlagda spår på bandet 
Inlagda magnetiska avvikelser i bandet 
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17 Resultat 
 
I undersökningen framkom det att absoluta sensorer är att föredra, men till det nuvarande höjdmät-
ningssystemet räcker det med en inkrementell sensor. Många av de undersökta givarna hade antingen 
för korta mätområden eller skulle bli för kostsamma. Enligt utvärderingen (bilaga 1) var draw-wire 
och mikrovågsgivarna de bäst lämpade sensorerna för att användas i trucken. Efter utvärdering av 
system för att mäta höjd framkom det att det var bäst att mäta hela lyfthöjden med en och samma 
givare mot gaffelvagnen pga. plats för kabeldragning, infästningsmöjligheter på stativ och stativets 
egenskaper. Mikrovågsgivarna föll bort på grund av dessa argument, annars rekommenderas denna 
lösning starkt vid endast mätning av huvudlyftet. Det resultat som kvarstår är att det endast finns två 
alternativa lösningar, antingen en med laser eller en med en draw-wire. 
 
Lasern fungerar tills displayen blir helt täckt av något, antingen stora vattendroppar, vattenhinna eller 
damm, vilket medför att laserns placering bör vara på gaffelvagnen och mäta ner på reflektorplattan. 
Ett annat alternativ för laserns placering är att sätta en spegel som ändrar laserstrålens riktning 90 
grader. På detta sätt kan risken för att täckas av damm och vatten minskas. Resultatet för lasern blev 
att om endast höjd ska mätas fungerar denna givare bra men pga. den långa mattiden får denna givare 
ett begränsat användningsområde. För att kunna använda lasergivare i en trucks höjdförval krävs en 
givare med en snabbare mättid och en bättre noggrannhet. Visserligen klarar lasern av IP 67 men inte 
BT:s temperaturkrav. 
 
Enligt testerna fungerar draw-wiren i truckmiljön. Inget av testerna gav ett negativt resultat som 
omöjliggjorde en höjdmätningslösning med en draw-wire. Den enda risken är om det blir isbildning i 
trumman. Med en rättvänd trumma får man en naturlig dränering genom wire-hålet och isbildning 
skall därmed inte vara något problem. Testerna visade att kondens som blev nedkyld inte kunde störa 
ut trummans funktion. Det finns således inga hinder för ett system med en draw-wire funktion, men 
de undersökta trummorna är dyra jämfört med det befintliga höjdmätningssystemet. Dimensionerna 
på draw-wire givarna i standard utförande tar upp för mycket plats. För att en Draw-wire ska kunna 
användas i BT:s truckar måste dimensionerna ändras och priset bli lägre. 
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18 Slutsats 
 
Beroende på hur BT ställer sig till att mäta hela lyfthöjden eller bara huvudlyftet finns det alternativa 
lösningar. Nöjer sig BT med att bara mäta huvudlyftet och behåller det befintliga systemet, bör det 
också kompletteras med en induktiv givare som indikerar när gaffelvagnen kommer nära marken. 
Enligt examensarbetet är det bättre att mäta huvudlyftet genom att mäta i hydraulcylindrarna med 
mikrovågsgivare. 
 
I examensarbetet framgår det att det är en fördel att kunna mäta hela lyfthöjden med en och samma 
givare. En alternativ lösning skulle kunna vara att man använde sig av en laser. Enligt tester fungerar 
lasern som hjälpmedel för föraren att kunna få en rätt höjd. Men för att kunna reglera ett höjdförval är 
lasern för långsam och en snabbare laser blir dyrare. En lösning med en laser vore om man kunde ta 
fram en laser som har en tillräcklig snabb mättid, under 30 ms, och dessutom klarar av temperatur-
variationerna samt är billig. 
 
Det lämpligaste sättet att mäta hela lyfthöjden med en och samma givare visade sig vara med en 
draw-wire. En sådan lösning är mycket exakt och har en bra repeterbarhet. De risker med draw-wiren 
som uppdagades under examensarbetet var att axelkopplingen kunde slira om fästskruven lossnar. 
Trumman slutar att mata ut wiren om det blir en för kraftig isbildning i trumman. Isbildning på grund 
av kondens och användning under sträng kyla visade sig vara riskfritt. Ett så stort vattenflöde som 
kunde ge en alltför kraftig isbildning skall inte kunna uppstå om draw-wiren är rätt monterad. Att 
något kan störa wiren mekaniskt är dock alltid en riskfaktor. De nämnda riskerna betraktas som ringa 
och en lösning med en draw-wire rekommenderas. Enda nackdelen är att priset jämfört med det 
befintliga systemet blir högt. 
 
Slutsatsen med examensarbetet är att tillråda ett höjdmätningssystem med en egentillverkad draw-
wire trumma och att använda en inkrementell givare med indexpuls.  
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19 Diskussion 
 
Tekniskt sett är det en väldigt liten höjdvariation som uppstår på grund av variationer i stativet och i 
kedjorna mm. Enligt tester i examensarbetet är det en variation på 7 mm vid en höjd på 4,31 meter, 
som det nuvarande systemet inte kan registrera. Det finns ett system med två vajrar i Veflex VR, detta 
system mäter hela lyfthöjden. Ett uppdelat system kan vara att föredra emot att enbart mäta i 
huvudlyftet. Genom att mäta hela lyfthöjden kan stativets och gafflarnas rörelser optimeras. 
 
Det finns en fördel med ett fungerande höjdmätningssystem i frilyftet. Man får en riktigt bra hjälp när 
gafflarna närmar sig marken. Dessutom når lastpallen golvet före gafflarna och genom att mäta ner 
mot marken underlättas sänkförloppet. En annan fördel som man får när man mäter nära marken är att 
man kan få en indikering på hur mycket kedjan har töjt sig. När en ny kedja monteras fås ett avstånd 
mellan gaffelklacken och golvet, om detta avstånd skulle mätas av höjdmätningssystemet skulle en 
varning för kedjetöjning kunna läggas till i manöverpanelen i trucken. Med en absolut givare kan 
denna varning fås vid start av trucken. Med en inkremental givare fås varningen först efter att 
referenspunkten ställts in och att man får en avvikelse mot ett inlagt begynnelsevärde. 
 
 Att mäta med mikrovågsgivare i hydraulcylindrar är ett bra sätt för att mäta längdändring. Man kan 
förutom indikeringen av höjdändring få system som automatiskt ställer in funktioner som sideshift, 
gaffelspridning och tilt. Att på hög höjd få gafflarna i horisontellt läge på ett snabbt och enkelt sätt 
ger bättre produktivitet samt mindre belastningsskador för föraren. Materialkostnaden för mikrovågs-
givare är större än för SKF: s inkrementella sensorlager. Det man sedan får tänka på är övriga 
kostnader för montering av de befintliga höjdmätningssystemet. Hydraulcylindrar kan beställas med 
monterade givare, detta sänker monteringstiden på BT. BT kanske finner att mikrovågsgivare är ett 
bra alternativ till det befintliga höjdmätningssystem, eller för att användas till andra applikationer i 
truckar. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Utvärdering av givare enligt datum metoden 
Pulsgivare Pulsgivare (absoluta) Vinkelgivare Draw-wire   Linjärgivare   

Kriterier 
SKF:s 
lager 

Inkrementala 
med indexpuls Singleturn Multiturn 

Potentiometer-
givare Inkremental Absolut 

Potentio-
meter Induktiv 

Max mätlängd  0 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 
Upplösning  1 1 1 1 1 1 1 1 
Mättid  0 0 0 0 0 0 0 0 
Inbyggnad i stativ  0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 
Mäta endast 
frilyft  0 0 0 0 0 0 -1 -1 
mäta huvudlyft M 0 0 0 0 0 0 -1 -1 
Mäta hela 
lyfthöjden A 0 0 0 0 1 1 -1 -1 
Noggrannhet L 0 1 1 1 1 1 1 1 
Störkänslighet L 1 1 1 0 1 1 1 -1 
Robusthet  -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
Mäta på 
befintliga 
roterande delar 
på stativ 

 

0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
Mäta på 
befintliga rörliga 
delar på stativ 

 
0 0 0 0 1 1 1 1 

mäta i 
hydraulcylindrar  0 0 0 0 0 0 1 1 
Mäta på 
hydraulcylindrar  0 0 0 0 1 1 1 1 
Monteringstid  0 0 0 0 0 0 0 0 
Summa 0 1 1 1 -1 3 3 0 -2 

Förklaring: 0 är lika bra som SKF:s lager, + eller – är bättre eller sämre än SKF:s lager som används som mall, [1].  



 

 

Fortsättning av utvärdering enligt datum metoden 

    

 
Linjär pulsgivare 

  
Mätprinciper för tidsmätning (time of flight) (reflekterande 

tidsmätning)    

Linjärgivare    Ultraljud 
Laser 
     

Kriterier 
Befintlig 
höjdmätningsmodul Inkrementala

  
Absolut Magnetostriktiv mikrovågor 

Utan 
reflektor Med reflektor 

Utan 
reflektor    

Max mätlängd  -1 -1 -1 1 -1 1 1    
Upplösning  1 1 1 1 0 -1 -1  Placering efter utvärdering 
Mättid  0 0 0 0 -1 -1 -1  1. +6 Mikrovågor   
Inbyggnad i 
stativ  -1 -1 -1 -1 -1 0 1  2.+3 Draw-wire, Magnetostriktiv  
Mäta endast 
frilyft  -1 -1 0 1 0 0 0  4.+1 Pulsgivare  
Mäta huvudlyft M 0 0 0 1 0 0 0  5.  0 Linjär pot. 
Mäta hela 
lyfthöjden A 0 0 0 1 1 1 1  6. -1Laser   

Noggrannhet L 1 1 1 1 0 1 1  
7. -2 Induktiv linärgivare, och 
linjär absolut pulsgivare  

Störkänslighet L -1 1 1 1 -1 -1 -1  
8. -4 Linjär inkremental 
pulsgivare och ultraljud  

Robusthet  -1 -1 0 1 -1 -1 -1   
Mäta på befint-
liga roterande 
delar på stativ 

 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1    

Mäta på be-
fintliga rörliga 
delar på stativ 

 
0 0 1 -1 1 0 -1    

Mäta i 
hydraulcylindrar  0 0 1 1 -1 0 0    
Mäta på 
hydraulcylindrar  0 0 1 0 1 1 1    
Monteringstid  0 0 0 0 0 0 0    
Summa 0 -4 -2 3 6 -4 -1 -1    
Förklaring: 0 är lika bra som SKF:s lager, + eller – är bättre eller sämre än SKF:s lager som används som mall,[1]. 



 

 

Bilaga 2 Utvärdering av givare mot BT: s krav 
 

 
Företag Komponentnamn 

Förklaring: X är att komponenterna klarar av kraven och tom ruta att de inte gör det. Ett – betyder att uppgift saknas. 

  

Beslutsmatris för givare     

Regal 
components 
AB Rega-
sense 
microwave 

Regal 
components AB 
Rega-sense GY 
serie 

SICK, 
BTF13 

Micro-epsilon   
P115 

SICK          
DL-60 

Micro-epsilon 
ILR1021-30 

Heidenhain 
AB ROQ 425 

SICK, ATM 
60 

Mätprincip         Mikrovågor Magnetostriktiv Draw-wire  Draw-wire Laser Laser 
Absolut 
multiturn 

Absolut 
multiturn 

Max mätlängd 15000mm     x x x x x x x x 
Repeterbarhet +/- 5mm     x x x x   x x 
Upplösning 10mm       x x x x x  x x 
Mättid 10-30ms       x x x x  x x x 

Vibration   
2g,50-
500Hz     x x x x - x x x 

Stöt    30g,6ms     x x x x - x x x 
Kapslingsklass IP 
67       x x x  x x x x 
Temperaturområde Användning -35˚C till +70˚C x x     x  
    Lager -40˚C till +85˚C x x x x  x x x 
befintligt stativ kan användas     x x x x x x x x 
befintliga hydraulcylindrar kan användas     x x x x x x 

 
 



 

 



 

 

 

Bilaga 3 Riskanalys (konstruktions-FMEA) för höjdmätningssystem med 
dragvajer givare 

 
Datum och plats: 2006-05-10, BT Products AB Mjölby 
Uppföljning:  
 
Deltagare: Kristian Ohlsson, Magnus Ödkvist 
 
Analysens syfte: Att med utgångspunkt för tekniska lösningar för ett höjdmätningssystem med 

dragvajer- givare, på ett tidigt stadium identifiera eventuella tekniska problem och 
risker inom avgränsat område 

Analysens mål:  
• att identifiera de felrisker, som kan äventyra eller skapa problem för funktions-

säkerheten eller för kvalitén / livslängden 
• att bedöma konsekvenserna / effekterna av och orsakerna till felen 
• att gradera riskerna utifrån felfrekvens/felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 

upptäcktsannolikhet 
• att bedöma om och föreslå eventuella åtgärder 

 
Avgränsning: Höjdmätningssystemets placering och monteringssätt är väl avvägd och uppskattad 

efter tester med dragvajer på truck. Avgränsat område är dragvajer givare, 
infästning av dragvajer givare, styrning av vajer och infästning av vajer. 

   
Arbetsgång:  Analysen gjordes enl. FMEA riskanalysmodell, där felfrekvens, allvarlighetsgrad 

och upptäcktsannolikhet bedömdes med en 3-gradig skala enl. nedan. 
 
Riskgradering: Felfrekvens (sannolikhet att risken ska leda till fel eller skada) 

1  uppträder sällan / liten sannolikhet,  2  medel,  3  uppträder ofta / stor sannolikhet 
 

 Allvarlighetsgrad  (av problemet eller skadan) 
 1  lindrigt,  2  medel,  3  allvarligt problem / allvarlig skada 

 
 Upptäcktssannolikhet  (sannolikhet att risken upptäcks innan skadan sker) 

1  upptäcks alltid / ofta,  2  ibland,  3  upptäcks aldrig / sällan 
 
 
Olika typer av riskorsak som behandlades: 

 Störningar 
 Konstruktionskraven 
 Konstruktionslösningarna 
 Design-Utformningen 
 Materialval 
 Tillverkningsmetoder 
 



 

 

 

  

Id Risk Orsak Konsekvens 
Bedömn. 
F x A x U Risk- 

faktor 
Åtgärd 

 
Infästning av 
vajertrumma 

     

 Skruvförband mellan 
dragvajertrumma och 
fästplatta lossnar 

Fel dimensionerad 
infästning 

Dragvajer givaren 
lossnar 

1x3x1 3 Låsning av skruvförband. 

 
Vajertrumma 

     

 Bandfjäder i trumman 
går av 

Fel dimensionerad, 
utmattning av 
material, överlast. 

Vajer matas ej in, 
felaktig 
positionsangivelse 

1x3x1 3 Mekanisk utformning av 
fjäder, Livslängdsprov på 
fjäder, i låg temperatur. 

 Vajer fryser fast i 
tätningsdamask  

Fel materialval i 
tätningsdamask 

Vajer går att dra ut 
ur trumman men 
sliter sönder 
damasken. 

2x2x2 8 Byte av material i 
damask, samt 
omkonstruktion av 
damask 

 Vatten tränger in i 
vajertrumman 

Felaktig 
monteringsriktning, 
låg kapslingsklass 

Kortare livslängd, 
korrosion i 
trumman, isbildning 
på fjädermekanism i 
fryshus 

1x2x3 6 Vajerutgång  nedåt, extra 
dräneringshål. 

 
Vajer 

     

 Brott på vajer. Slitning av vajer 
mot stativdel eller 
kedja. 

Brott, felaktig 
positionsangivelse, 
personskada 

1x3x1 3 Skapa frigång för vajer i 
stativ 

 Vajer hoppar av 
styrhjulen. 

Fel dimensionerat 
styrhjul 

Vajern dras ej in i 
trumman, felaktig 
positionsangivelse, 
vajerbrott vid 
fastlåsning. 

1x3x2 6 Ändra utformning av 
styrhjul. 

 
Infästning för vajer 
mot gaffelvagn 

     

 
Vajer lossnar från 
infästningen på 
gaffelvagnen 

Fel dimensionerad 
infästning 

Tillbaka rusning av 
vajer, felaktig 
positionsangivelse 

1x3x1 3 Omkonstruktion av 
infästning 

 
Encoder 

     

 Encoderns axel slirar 
när vajern dras ut och 
in 

Felaktig 
axelkoppling mellan 
vajertrumma och 
encoder 

Systemet ger 
felaktig 
positionsangivelse 

1x3x2 6 Byte till en robust 
axelkoppling. 

 
Övrigt 

     

 Kablage kläms, skavs - 
skadas/bryts. 

Handhavande fel, 
nötning vid 
vridning. 

Trucken får ej 
någon 
höjdindikering. 

3x3x1 9 Hölje på kablage, 
konstruera mjuka radier. 

Kommentarer. 
Prov av utdragskraft för vajer utfört i RT, -20 och -35 
Inför gänglåsning med Loctite på infästningar. 



 

 

 

Bilaga 4 Riskanalys (konstruktions-FMEA) för höjdmätningssystem med 
lasergivare och reflektor 
 
Datum och plats: 2006-05-09, BT Products AB Mjölby 
Uppföljning:  
 
Deltagare: Kristian Ohlsson, Magnus Ödkvist 
 
Analysens syfte: Att med utgångspunkt på en teknisk lösning för ett höjdmätningssystem med laser, 

på ett tidigt stadium identifiera eventuella tekniska problem och risker inom 
avgränsat område 

Analysens mål:  
• att identifiera de felrisker, som kan äventyra eller skapa problem för funktions-

säkerheten eller för kvalitén / livslängden 
• att bedöma konsekvenserna / effekterna av och orsakerna till felen 
• att gradera riskerna utifrån felfrekvens/felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 

upptäcktsannolikhet 
• att bedöma om och föreslå eventuella åtgärder 

 
Avgränsning:  Med hänsyn för tidsbrist i ex-jobbet installerades aldrig höjdmätningssystemet i 

trucken. Denna riskanalys är således baserad på en uppritad modell i trucken. 
Höjdmätningssystemets placering och monteringssätt är dock väl avvägd och 
uppskattad efter tester hur lasern uppför sig på trucken. Utifrån detta så behandlar 
inte riskanalysen alla komponenter utan bara behandlar att det är ett skruvförband. 
Vidare är inte tillverkningsmetoder behandlad eftersom lösningen inte är vald. 

   
Arbetsgång:  Analysen gjordes enl. FMEA riskanalysmodell, där felfrekvens, allvarlighetsgrad 

och upptäcktsannolikhet bedömdes med en 3-gradig skala enl. nedan 
 
Riskgradering: Felfrekvens (sannolikhet att risken ska leda till fel eller skada) 

1  uppträder sällan / liten sannolikhet,  2  medel,  3  uppträder ofta / stor sannolikhet 
 

 Allvarlighetsgrad  (av problemet eller skadan) 
 1  lindrigt,  2  medel,  3  allvarligt problem / allvarlig skada 

 
 Upptäcktssannolikhet  (sannolikhet att risken upptäcks innan skadan sker) 

1  upptäcks alltid / ofta,  2  ibland,  3  upptäcks aldrig / sällan 
 

Olika typer av riskorsak som behandlades angående placering för laser och reflektor i trucken:  

 Störningar 
 Konstruktionskraven 
 Konstruktionslösningarna 
 Design-Utformningen 
 Materialval 
 Tillverkningsmetoder 
 



 

 

 
 

Id Risk Orsak Konsekvens 
Bedömn. Bedömn.
F x A x U Risk- 

faktor
Åtgärd efter åtg. Risk- 

faktor 
 

Fästanordning 
för lasern 

       

1 Skruvförband 
mellan lasern 
och fästpunkt 
lossnar. 

Vibration  Felaktig 
positionsangivelse  
 

1x3x1 3 Låsning av 
skruvförband. 

1x1x1 1 

2 Fästanordning 
rubbas ur läge 

Stöt slag under 
användning eller 
montering 

Laserstrålen blir 
inte lodrät 

1x2x1 2 Fästanordningen 
förses med 
lättåtkomliga 
trimmplan 

1x1x1 1 

 
Laser givaren 

       

3 Damm på 
fönstret till 
givaren 

Smutsig miljö  Ingen 
positionsangivelse  
 

2x3x1 6 Torka av fönstret. 2x3x1 6 

4 Vatten droppar 
på fönstret till 
givaren 

Vattenbildning 
pga 
värmeväxling.. 

Felaktig 
positionsangivelse 

3x3x1 9 Torka av fönstret 
och 
avrinningsskydd 

3x3x1 9 

5 Frost eller 
isbildning på 
fönstret till 
givaren 

Vattenbildning 
pga 
värmeväxling.. 

Felaktig 
positionsangivelse 

2x3x1 6 Tempererad zon 
som förhindrar 
värmeväxling 

1x1x1 1 

 
Laserstrålen 

       

6 Laserstrålen 
bryts 

Främmande 
föremål kommer 
i kontakt med 
laserstrålen 

Felaktig 
positionsangivelse 

1x3x1x 3 Utsatta vägbanor 
för lasern skall 
vara skyddad  

1x2x1 2 

7 Delar av stativet 
kommer för 
laserstrålen 

Utböjning eller 
svaj i stativet  

Felaktig 
positionsangivelse 

1x2x1 2 Skapa plats för 
laserstrålen 

1x1x1 1 

8 Laserstrålen 
missar reflektor 
plattan 

Utböjning eller 
svaj i stativet 

Felaktig 
positionsangivelse 

1x2x1 2 Väldimensionera
d reflektorplatta  

1x1x1 1 

 
Reflektorn 

       

9 Damm på 
reflektorn som 
gör reflektorn 
mörkare 

Smutsig miljö  Felaktig 
positionsangivelse 
p ga minskad 
reflektion  

3x3x2 18 Torka av 
reflektorplattan. 
(Jonblås ide) 

3x3x2 18 

10 Frost eller 
isbildning på 
reflektorn till 
givaren som ger 
en svagare 
reflektion 

Vattenbildning 
pga 
värmeväxling.. 

Felaktig 
positionsangivelse 

2x2x2 8 Tempererad zon 
som förhindrar 
värmeväxling 

1x1x1 1 

11 Reflektorn slås 
av under 
körning 

Föremål hamnar 
under trucken 

Felaktig 
positionsangivelse 

1x3x1 3 Reflektor plattan 
monteras ej 
under 
frigångshöjden 

1x1x1 1 



 

 

 
 Fästanordning 

för reflektorn 
       

12 Skruvförband 
mellan 
reflektorn och 
fästpunkt 
lossnar. 

Vibration. Reflektorn lossnar. 1x3x1 3 Låsning av 
skruvförband. 

1x1x1 1 

 Övrigt        
 Kablaget        
13 Kablaget går 

sönder 
Nötning i 
kabelvindan för 
frilyftet  

Felaktig 
positionsangivelse 

3x2x2 12 Delad 
kabeldragning för 
kabelvindorna 

1x1x1 1 

Kommentarer. 
 
Id 12 Vid en lösning med reflektorn på gaffelvagnen måste reflektorn gå fritt men ändå inte 
sticka ut för långt från stativet 
 
Id 13 Vid en lösning med lasern monterad nertill i stativet blir kabeldragningen enklare och 
detta problem skulle undvikas. 
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 Höjdmätningssystem

Height indicator system
Kristian Ohlsson, Magnus Ödkvist

BT Products AB ingår i Toyota-koncernen och är världsledande inom trucktillverkning. BT har flera dotterbolag i olika delar av världen
som tillverkar truckar, t ex Raymond i USA. Några av de BT-tillverkade truckarna har ett höjdmätningssystem. Detta höjdmätningssystem är
till för att underlätta för föraren att positionera gafflarna i höjdled.

Syftet med examensarbetet är att undersöka konkurrentlösningar och befintliga system, studera maskindirektiv och standarder samt sätta
sig in i höjdmätningssystemets användningsområde. I examensarbetet ingår även att utreda lämpliga typer av sensorer som kan användas
i befintliga systemet eller i ett alternativt system. Denna lösning skall jämföras med det befintliga systemet som har hög tillförlitlighet
och har en rimlig kostnad. Slutligen skall lösningen testas på truck och dokumentera lösningens fördelar och nackdelar.

Examensarbetet avgränsas till undersökningar, utvärderingar och tester av sensorer och möjliga sätt att utföra höjdmätning på truck. Den
valda lösningen kommer i detta arbete inte att installeras i trucken utan endast utföras experimentellt. Alternativa lösningar till det valda
höjdmätningssystemet kommer ändå att presenteras.

De metoder som använts i examensarbetet är BT: s nyckel för riskanalys och delar av Hubkas utvecklingsprocedur. Testutföranden är
beskrivna i provjournaler och är bifogade i rapporten.

Examensarbetet är utfört på ett systematiskt sätt enligt teorier av Vladimir Hubka´s och Mogens Myrup Andreasen´s utvecklingsprocedur.

Ett antal olika sätt att mäta lyfthöjden togs fram för de olika givartyperna. Med hjälp av datummetoden jämfördes de olika
givarna mot sensorlagret från SKF i det befintliga höjdmätningssystemet. Utifrån resultatet av datummetoden rangordnades givarna, och
tillsammans med respektive mätsätt kunde de lämpligaste höjdmätningssystemen fås fram. Med hänsyn till att bristerna i det befintliga
systemet inte behandlades med datummetoden omvärderades framtagna mätsystemen mot bristerna för det befintliga systemet.

Resultatet blev att mäta hela lyfthöjden på gaffelvagnen och att använda en och samma givare. En lösning är att placera en draw-wiren i
utskjutningsvagnen och leda ut wiren mellan stativpelarna. Även om lasern medför ett bra säljargument är en billig laser för långsam för
att ingå i ett höjdförvalssystem. Övriga mätsystem som inte mäter hela lyfthöjden ärver de brister som det befintliga systemet har.

Slutsatsen blir dock att om BT tar fram ett alternativt system för att mäta höjd bör man konstruera en egen wire trumma samt integrera
SKF:s sensorlager.

Höjdmätningssystem, Mikrovågsgivare,Cylindergivare,Draw-wire
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