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Förord 

Detta examensarbete har genomförts våren 2018 på Rototilt Group AB i Vindeln.  

Jag vill tacka min handledare på Rototilt Morgan Karlsson för chansen att visa vad jag kan genom 
att få göra mitt examensarbete hos Rototilt Group AB. Jag vill också tacka Morgan för goda råd 
genom hela arbetet och för hans villighet att svara på mina frågor. Jag vill också tacka övrig 
personal på Rototilt för det varma välkomnandet jag fick från den första dagen jag spenderade i 
Vindeln. Slutligen vill jag tacka min handledare Sven Rönnbäck från Umeå universitet som jag 
bollat med mycket under hela arbetet och som varit till stor hjälp. 

Joel Nyberg, Umeå den 28 maj 2018  
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Sammanfattning 

Rototilt Group AB är ett företag i Vindeln utanför Umeå som utvecklar tiltrotatorer. Rototilt är 
världsledande i sin bransch men strävar alltid mot att utveckla en ännu bättre produkt. Det 
inkluderar att lösa de problem som kunden stöter på ibland. Vid för höga momentkrafter kan 
kugghjulet bryta sönder gängan på skruven som driver kugghjulet vilket resulterar i en 
oanvändbar produkt.  

Detta arbetes syfte var att ta fram ett koncept för mätning för krafter i skruven. När kraften når 
över en viss gräns ska föraren meddelas så hen kan avbryta operationen innan haveri sker.  

En nulägesanalys gjordes och en sammanställning av olika sensorer som skulle kunna vara en del 
av en lösning. Detta byggdes det vidare på vilket ledde till ett antal koncept som sedan 
betygsattes utifrån ett antal viktiga parametrar såsom smidighet, tålighet och noggrannhet. 

Det resulterade i ett koncept som fick högst betyg och då var mest lämpat för vidareutveckling.  
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Abstract 

Rototilt Group AB is a company in Vindeln outside Umeå Sweden, which develops tiltrotators. 
They are world leaders in their segment and strives to develop even better products. It includes 
solving the problems that the customers occasionally encounter. If the torque is too high, the 
gear can break the thread on the screw that drives the gearwheel, resulting in a damaged 
product.  

The purpose of this work was to develop a concept for measurement of forces on the screw. 
When the torque reaches a certain limit, the driver must be notified so that the operation can be 
interrupted before a breakdown occurs.  

A status analysis was made and a compilation of different sensors that could be part of a solution 
was identified. This was further investigated which led to a few concepts which were then 
assessed based on a few important parameters such as agility, tolerance and accuracy. 

This resulted in one concept, ranked higher than the others and considered to be the most 
suitable for further development.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Examensarbetet utförs på Rototilt Group AB som ligger i Vindeln. Rototilt är världsledande när 
det kommer till tillverkning av tiltrotatorer, maskinfästen, skopor och tillbehör för grävmaskiner. 
Produktutvecklingen är det viktigaste för att ligga i framkant på marknaden och Rototilt arbetar 
därför väldigt nära världens största tillverkare och återförsäljare av grävmaskiner. 

Under användandet av en grävmaskin uppstår det stora påfrestningar på både verktyg och arm. 
När man dessutom använder sig av en tiltrotator finns det ännu fler saker som kan haverera. För 
tillfället finns inget system för kraftmätning av krafter som påfrestar tiltrotatorn på onaturliga 
sätt. Men behovet av något liknande är stort för att undvika haverier och minska 
underhållskostnader och i slutändan kunna sälja en mer slagkraftig produkt på marknaden. 
Kraftmätningen ska också kunna översättas till en signal som varnar föraren om kraften blir för 
hög så denne kan avsluta operationen innan olycka sker. 

I figur 1 syns den del av tiltrotatorn som arbetet kretsar runt och där ser vi skruven och snäckan 
som är de två delar som arbetet kommer handla om.  

 

Figur 1) Tiltrotatorn i genomskärning som visar skruven och snäckan(kugghjulet) 

 

1.2 Syfte och problemställning 

Att Rototilt ska få en produkt som de kan lova har hög hållfasthet och lång livslängd med hjälp av 
bra material, smarta ingenjörsmässiga lösningar och tillförlitliga system. Rototilt vill ha bästa 
produkten på marknaden och detta skulle kunna hjälpa företaget på vägen. Maskiner som är 
enklare att köra med varningssystem som larmar vid farlig användning.  

1.3 Mål 

1.3.1 Primära mål 

Huvudmålet med detta projekt är ta fram ett koncept på hur man skulle kunna mäta den 
belastning som tiltrotatorn utsätts för i drift. Dessa krafter kan om de blir för stora orsaka haveri i 
växellådan och göra tiltrotatorn oanvändbar. I konceptet ska det också finnas med ett system 
som kan larma föraren av maskinen om belastningen blir för stor. Konceptet ska ligga till grund 
för en framtida produkt som löser det ovan beskrivna problem. 
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1.3.2 Sekundära mål 

Om tid finns börja vidareutveckling utifrån någon av de potentiella lösningar som arbetet 
kommer ge. Andra målet är att utföraren ska få utökade kunskaper och förståelse om 
tiltrotatorns uppbyggnad, samt få en inblick i Rototilts verksamhet och hur en ingenjörs dagliga 
arbete kan se ut. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningarna på detta projekt inkluderade att arbetet var tidsbegränsat till 10 veckor och 
resultatet ska innehålla ett koncept som visar på en lösning av kraftmätning av tiltrotator. Inget 
krav på fortsatt arbete. 
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2. Teori  

2.1 Tiltrotatorns funktion 

En tiltrotator är ett hydrauliskt hjälpmedel för grävmaskiner. Den sitter mellan grävarmen och 
redskapet och kan ses som en handled. Precis som man hör på namnet så kan den rotera, 
oändligt många varv, och lutas upp till plus minus 40 grader. Detta medför en förenklad uppgift 
för maskinföraren som inte bara kan få ökad noggrannhet utan också kan komma åt på ställen 
där det till exempel är för trångt att omplacera maskinen. De kommer i alla möjliga storlekar 
beroende om kunden har en liten grävare för sin egen tomt, eller för företag som har stora 
maskiner på över 30 ton [1,2]. I figur 2 visas en av de större tiltrotatorerna i Rototilts utbud. 

 

Figur 2) Rototilts produkt Rototilt® R8 [3]. 

Det som detta arbete har fokuserat på är den röda delen av tiltrotatorn, där rotationen sker. 
Rotationen sker med hjälp av en snäckväxel, som används för nedväxling av varvtal men ökning 
av momentet. Snäckan, som redskapet är monterat i, drivs av den motordrivna snäckskruven 
som får snäckhjulet att rotera. Snäckväxeln är självhämmande så när motorn inte driver kan inte 
snäckan rotera. Det är en väldigt vanlig teknik inom maskinteknik, hittas till vardagen på gitarrer 
som hjälpmedel att stämma gitarren genom att spänna strängarna [4]. I figur 3 illustreras 
principen. 

 

 

Figur 3) Här syns skruven och snäckan i en snäckväxel [5] 
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2.2 Givartyper 

2.2.1 Piezoelektrisk sensor 

Den piezoelektriska effekten uppfanns redan sent 1800-tal av Pierre Curie. Upptäckten gick ut på 
att om man utsätter kristaller för dragning eller tryck så skapades en elektrisk potential. Denna 
upptäckt har lett till många viktiga uppfinningar, bland annat en kristalloscillator som med hjälp 
av den mekaniska resonansen hos ett piezoelektriskt materials vibrerande kristall för att skapa en 
elektrisk signal med en exakt frekvens. Detta kan användas i klockor för att hålla en jämn fart på 
uret. Men det dröjde till 1950 innan tekniken användes till sensorlösningar inom industrin. Idag 
används de inom det flesta kategorier, vare sig det är flygindustrin eller i pekskärmar. 
Piezoelektriska sensorer kan vara väldigt små, eller tunna [6,7].  

Materialets inneboende egenskaper utnyttjas ofta i konstruktionen av kraft-, tryck- och 
spännings-mikrosensorer. Principiellt används de piezoelektriska och piezoresistiva effekterna i 
mikromekaniska anordningar [8]. Sensorer där tekniken piezoelektronik är väldigt mångsidiga och 
har därför ett väldigt stort användningsområde. Tekniken kan användas både i passiva och aktiva 
sensorer. En grundläggande idé bakom sensorns funktion är att vissa typer av kvartskristall, när 
de används som resonatorer i elektriska oscillatorer, byter resonansfrekvensen när de är 
mekaniskt laddade [9]. I praktiken kan man se kristallen som ett litet batteri om man klämmer på 
den. En sida får en positiv laddning och den motsatta sidan en negativ laddning. Kopplas de två 
sidorna ihop så flödar elektriciteten i ledningen. Denna laddningsskillnad kan man mäta och 
översätta till en kraft som är linjär mot sidornas laddning. Detta fungerar också åt motsatt håll, 
om en spänning skulle appliceras över dess motsatta ytor så skulle blir kristallen deformeras. 

I figur 4 visas hur den piezoelektriska kristallen reagerar på både kompression och töjning. 

 

Figur 4) Enkel modell som visar hur töjning och kompression påverkar kristallen och framkallar laddningar [10].  
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2.2.2 Induktiv givare 

Den induktiva givaren används för positionering och detektering av metaller, genom metoder för 
elektromagnetisk induktion. En magnetisk flödeskoppling mellan två spolar kan ändras genom 
rörelse av ett objekt och därefter omvandlas till spänning [9]. Den är uppbyggd av en 
induktionsslinga som med elektrisk ström skapar ett högfrekvent magnetfält från givarens yta. Då 
ett metalliskt föremål närmar sig sensorn så absorberar den en del av den elektromagnetiska 
energin vilket får givarens oscillator att minska i amplitud på grund av en försvagning i 
magnetfältet. Brukar också kallas switch för att den enbart kan vara aktiv eller inaktiv. 
Räckvidden ökar linjärt beroende på föremålets magnetiska egenskaper [11,12]. 

Fördelar inkluderar att den är helt kontaktfri vilket ger nästintill inget slitage samt att den är tålig 
vid vibrationer. Den induktiva sensorn är inte heller känslig för svåra miljöförhållanden vilket gör 
den lämplig för många applikationer utomhus. Utsignalen omvandlas till användbar information 
av en extern styrenhet, till exempel en PLC. De klassas oftast av frekvensen och har ett 
användningsområde mellan 10 Hz och 20 Hz för växelström och mellan 500 Hz och 5 kHz för 
likström. Den effektiva räckvidden är dock inte så lång och kan ses som en svaghet. De större har 
en räckvidd på drygt 50 millimeter men specialtyper finns för något längre räckvidd [11].  
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2.2.3 Trådtöjningsgivare 

En trådtöjningsgivare utnyttjar de fysiska egenskaperna hos en elektrisk ledning och dess 
beroende av ledarens geometri. När en elektrisk ledare sträcker sig inom gränserna för dess 
elasticitet så att den inte bryts eller permanent deformeras, blir den smalare och längre, 
förändringar som ökar dess elektriska motstånd från början till slutet. Och tvärtom, när en ledare 
är komprimerad så ökar dess diameter, som i sin tur minskar dess elektriska resistans. Denna 
förändring i motstånd i ledaren kan mätas och översättas till en kraft.  

En typisk trådtöjningsgivare består av en lång, tunn ledande tråd på ungefär 0,02 mm i ett 
sicksackmönster av parallella linjer. Denna tråd täcks av ett påklistrat lager av folie med en 
tjocklek mellan 0,02 till 0,1 mm. Själv klistret måste vara starkare än tråden så inte klistret 
släpper då töjning sker [13]. Detta ökar inte känsligheten, eftersom den procentuella 
förändringen i resistans för en given stam för hela sicksackningen är densamma som för ett enda 
spår. Ett enkelt linjärt spår måste emellertid vara extremt tunt för att kunna överhettas (vilket 
skulle både ändra sitt motstånd och få det att expandera) eller drivas med mycket lägre spänning 
vilket gör det svårare att mäta resistansförändringar exakt [14,15]. 

Tekniken ger mycket information och trådtöjningsgivare är användbara inom många områden. 
Det finns alla möjliga typer som mäter på samma sätt men ser olika ut beroende på vad som ska 
mätas, vare sig om det bara är linjärt eller det är fleraxlig spänning. Men i detta arbete så är det 
bara spänning axiellt i skruven som ska mätas så en enklare variant som syns i figur 5 kan vara en 
lösning [16]. 

 
Figur 5) Enkel linjär trådtöjningsgivare [17].  
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3. Metod  

Under detta examensarbete så har den större delen av tiden tillbringats på Rototilt Group AB i 
Vindeln. En kontorsplats med dator och CAD-licenser har tillhandahållits av Rototilt till studenten. 
Arbetet har i stora drag skett med följande upplägg. Utredning av den nuvarande situationen. 
Bestämmande av viktiga parametrar. Framtagning av olika koncept på lösningar. Bedömning av 
de framtagna koncepten. Val av koncept. Kontinuerliga avstämningsmöten med Rototilt Group 
AB samt handledare från skolan Sven Rönnbäck och slutligen rapportskrivning. 

3.1 Nulägesanalys 

Projektet började med att samla på sig ytterligare information om vad som skulle göras och vad 
som väntades av mig från Rototilt Group AB. När vi hade kommit överens mer exakt om vad 
arbetet skulle innehålla så var jag redo att köra igång på riktigt. Där började det med en analys av 
hur läget för närvarande såg ut på företaget. Om något tidigare hade gjorts för att lösa problemet 
och i så fall vad. Det kändes viktigt för att det kanske fanns något att fortsätta på för att slippa att 
köra fast på samma ställen som någon annan kanske också kört fast.  

Denna del innehöll också undersökning av tidigare liknande arbeten för att möjligt få inspiration 
och någon hjälp på vägen. Kanske någon till och med gjort något som är så pass liknande att jag 
får veta vad som är lönlöst att sätta sig in i eller kan leda mig på rätt spår. Det var något jag inte 
kunde slopa utan det kändes som att det verkligen kunde vara till hjälp.  

Här märktes det snabbt att skruvens möjlighet till förflyttning är väldigt liten. Det är små 
toleranser som om de är större än ursprungsmåttet sitter den helt fast i princip. Det syns i figur 6 
till vänster på figuren. Som max spel då lagren, som visas som det gröna i figuren, är som smalast 
finns det 0,1 mm att spela på. Sen är den ytterligare förflyttningen enbart komprimering av 
material beroende på hur styva de är.  

Sen kan vi se att det inte finns mycket utrymme mellan locket till vänster och skruven för att 
montera några större givare och då måste huset förlängas och locket sitta längre ut på 
konstruktionen. 

 

Figur 6) Tiltrotatorn i genomskärning genom från skruven från sidan. 
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3.2 Tidigare arbeten 

En undersökning gjordes på om några liknande arbeten har gjorts tidigare. Detta för att få en lite 
skjuts i starten samt att undvika att göra jobb som inte leder någon vart som någon annan 
tidigare har gjort. På så sätt kan man spara in mycket tid och istället lägga den tiden på något 
som leder arbetet framåt. Denna undersökning skedde genom sökning på diverse hemsidor där 
tidigare examensarbeten har lagts upp med olika sökord, men också enkla sökningar på 
sökmotorer. 

3.3 Parametrar 

För att kunna bestämma vilket lösningsalternativ som var mest lämpat för att lösa problemet så 
tänktes det smart att betygsätta alla möjliga lösningar på ett antal olika parametrar. Då lämpade 
det sig att göra ytterligare en brainstorming för att undersöka vilka saker som kunde tänkas tala 
för eller mot varje möjlig lösning. Denna gjordes i samarbete med både handledare Morgan 
Karlsson från Rototilt Group AB och handledare Sven Rönnbäck från Umeå universitet.  

• Plats 

• Lättmonterad 

• Oljetålig 

• Tålighet 

• Noggrannhet 

• Egenskaper 

3.3.1 Förklaringar 

Plats – Helt enkelt hur stor den är och om den skulle vara i vägen för något. Det står också för 
vilka förändringar i konstruktionen som skulle behövas göras för att få till en bra lösning.  

Lättmonterad – Precis som det låter, hur enkel monteringen och implementering av sensorn är. 
Det räknas också in hur enkelt det skulle vara att justera sensorn så den varnar vid rätt tillfälle. 

Oljetålig – Hur bra sensorn klarar av att utsättas för varm olja som huset där snäckväxel befinner 
sig är fylld utav? Det är stora temperaturskillnader i huset. 

Tålighet – Generell tålighet mot till exempel vibrationer som det är gott utav i konstruktionen 

Noggrannhet – Hur bra sensor är det för att mäta så små förflyttningar? 

Egenskaper - Dess mätande egenskaper, har den några övriga egenskaper som är bra? Mäter den 
på ett speciellt sätt? 

3.4 Konceptgenerering 

För att inte missa några möjliga lösningar och bara undersöka det som kändes som den troligaste 
lösningen från början, gjordes en brainstorming så att så många teorier som möjligt skulle 
undersökas. Detta inkluderade att besöka hemsidor till stora tillverkare av industrisensorer samt 
kontakt med några av dessa för att få mer experthjälp med problemet. Jag visste att, även om de 
inte kan komma med en klar lösning, så kunde de hjälpa mig långt på vägen.  

Efter undersökningen var avklarad så gällde det att verkligen sätta sig in i varje möjlig lösning och 
lära sig så mycket som möjligt om tillämpningar och egenskaper. undersökningen bidrog 
utvecklade varje lösning till mer av ett koncept, där placering och annat var bestämt. Detta så 
man hade bra grund att stå på inför bedömning av de parametrar som tagits fram för att kunna 
rangordna alla lösningar.  

3.5 Bedömning koncept 

När ett antal olika koncept var framtagna så var det dags för betygsättning utifrån de olika 
parametrar som tagits fram tidigare. Tanken var att det kanske skulle vara svårt att själv utifrån 
undersökningen bestämma ett helhetsbetyg som skulle visa vilket alternativ som var mest 
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lämpad. Utan istället ge betyg i mindre kategorier där det är enklare att ge ett betyg och sedan 
sammanställa alla betyg till ett medelbetyg eller summa där den med högst poäng med största 
sannolikhet skulle vara den mest lämpade lösningen.  

3.6 Val 

Efter en ingående bedömning av alla koncepten fanns tillräckligt med information från 
betygsättningen så ett koncept kunde väljas till det som arbetet ser som det bäst lämpade att 
fortgå med om intresse hos uppdragsgivare anser det intressant och något som skulle kunna leda 
någon vart. Då gjordes ett slutgiltigt koncept som ses som resultatet för arbetet och det som ska 
presenteras.   



 

10 

 

4. Resultat 

4.1 Konceptförslag 

4.1.1 Induktiv sensor 
Detta förslag går ut på att montera en induktiv sensor i locket på tiltrotatorn, väldigt simpelt. 
Sensorn ska då sitta mot skruven med ett sådant avstånd att den inte signalerar, men när 
skruven trycks mot sensorn av yttre pålastningar på snäckan så signalerar sensorn på grund av att 
skruven då bryter det magnetfält som den induktiva sensorn skickar ut. Den induktiva sensorn 
skulle sitta centrerat i locket som syns till vänster i bilden. I figur 7 visas genomskärning av 
platsen där den induktiva sensorn skulle monteras.  

 

Figur 7) Zoomning på genomskärning av skruven 

4.1.2 Piezoelektrisk givare 

Att använda en tunn piezoelektriska givare mellan kransen på skruven och de tätningar som sitter 
mellan locket, som klämmer fast skruven, och skruvens krans. Detta illustreras i figur 8 med en pil 
som pekar på där sensorn skulle sitta. När då skruven trycks utåt av kraft från snäckan så skulle 
den lilla förflyttningen. I figur 8 visas genomskärning av platsen där den piezoelektriska sensorn 
skulle monteras. 

 

Figur 8) Zoomning på genomskärning av skruven, pilen pekar på området där den piezoelektriska givaren skulle 
monteras. 
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4.1.3 Magnetoelastisk vinkelgivare 

Den magnetoelastiska sensorn är bra för detta ändamål för sin noggrannhet och kontaktfria 
mätning. Just det kontaktfria är viktigt på grund av den rotation som snäckan gör vilket kan vara 
oändlig åt båda håll. Lösningen går ut på att bara mäta när motorn som driver skruven står still. 
Alltså när snäckan står still. Den ger ett ökat värde för ökad vridning och ställs in när tillräcklig 
vridning har gjorts för att utsätta skruven för sådan kraft att den bryts. Den skulle alltså vara 
centermonterad i snäckan och där mätdonet är monterat på det övre fästet av tiltrotatorn som 
sitter fast i grävmaskinsarmen. Den under delen som mätdonet mäter av sitter på undre 
snabbfästet där redskapen sitter. I figur 9 visas genomskärning av platsen där den induktiva 
sensorn skulle monteras, alltså i centrum på kugghjulet. 

 

Figur 9) Genomskärning från toppvy, pilen pekar på den plats där den magnetoelastiska vinkelgivaren i detta fall skulle 
monteras.  
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4.1.4 Trådtöjningsgivare 

Detta koncept går ut på att mäta förflyttningen av skruven med hjälp av en trådtöjningsgivare. 
Men eftersom trådtöjningsgivaren inte kan sättas på ytan av skruven för det skulle inte fungera 
på grund av skruvens rotationer. Därför tänkte en stav monterad i ett lager där pilen pekar i figur 
10. Staven skulle i andra änden sitta fast i locket på huset. Då skulle skruven kunna rotera fritt 
och stav skulle hållas still, och då kan staven monteras med trådtöjningsgivare. På så sätt snurrar 
inte kablarna runt sig själv och bryts av när skruven fortsätter rotera. När då skruven utsätts av 
ett tryck från snäckan så måste den också komprimera eller förlänga staven. Då mäts stavens 
töjning med givaren och en skulle töjningen vara tillräckligt stor så skickas en signal till föraren 
och operationen avbryts innan haveri sker.  

 

Figur 10) Zoomning på genomskärning av skruven, pilen pekar där stavens, där givaren ska monteras på, ska monteras 
på skruven. 

4.2 Utvärdering konceptförslag 
I tabell 1 visas en sammanställning av bedömning av de olika förslagen utifrån de pratametrar 
som ansågs viktiga för ett bra koncept. 5 poäng representerar bästa betyg och 1 sämsta. Streck 
betyder brist på information eller ej möjlig att betygsätta. 

Tabell 1) Tabell över betygsättning utifrån parametrar för de olika förslagen 
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5. Diskussion 

5.1 Reflektioner om arbetet 

Jag skulle säga att arbetet inte gått så bra som jag hade önskat, jag känner att det var 
svårdefinierat från början. Detta ledde till en någon seg start. Faktasamlingen var som väntat svår 
då det inte finns så mycket generell information om sensorer utan allt är väldigt specifikt till 
vilken tillverkare och återförsäljare som man tittar på. Så den tog upp mycket tid, betydligt mer 
än vad jag tänkt. Det skulle jag säga har tagit upp nästan all tid. Men samtidigt var det något som 
jag inte kunde lämna åt sidan och fortsätta med senare eftersom hela arbetet skulle bygga på 
den. Det stora problemet var att jag kunde bestämma mig för ett alternativ som jag kände skulle 
lösa problemet men varje gång så insåg jag efter mer noggranna efterforskningar att det var 
något som skulle sätta käppar i hjulet. Alltid var det något som blev fel.  

Det var alltid väldigt svårt att hitta något konkret om vissa typer av sensorer eftersom det mesta 
är specialbyggd. Eftersom jag alltid var så inställd på att lösa problemet så släppte jag inte riktigt 
det utan trampade på i samma spår kändes det som. Därför blev det en sen start med rapporten 
och sammanställningen av de koncept jag funderat på men inte visat sig fungera.  

5.2 Analys av varför de olika koncepten inte fungerade  

Inget av de fyra koncept som jag tittat på under projektets gång visade sig fungera i den 
utformning som det var tänkt. Det var ett antal olika anledningar som jag går igenom i 
kommande avsnitt.  

I tabell 1 redovisades resultatet från bedömningen av de olika koncepten. Betygen är min egna 
bedömning utifrån den kunskap jag samlat på mig under tiden för detta arbete. Anledningen till 
att det saknas betyg vissa parametrar för tre av givarna är på grund av att just det är anledningen 
till att förslaget inte kommer fungera. Därför var det svårt att ge det ett betyg annat än noll eller 
inget alls. Då tyckte jag att det markeras tydligast utan ett betyg.  

Den induktiva givaren har fått det bästa resultatet men den hade ett alldeles för stort problem 
för att ändå räknas som det som var närmast en fullklar lösning 

5.2.1 Induktiv sensor 

Till en början såg det ut som att den induktiva givaren skulle bli den bäst lämpade för problemet. 
Det som talade för var dess kontaktfria mätning, som också var väldigt exakt. Det behövdes 
verkligen när det var så pass små förflyttningar på skruven som skulle mätas. Problemet är att 
den bara mäter förflyttningar som görs mot den eftersom något måste störa dess magnetfält. Då 
skulle en likadan givare behövas sättas på andra sidan skruven vilket det inte alls finns plats för 
på grund av att motorn som driver skruven sitter där. 

5.2.2 Piezoelektrisk givare 

Här är det samma problem som med den induktiva sensorlösningen. Det skulle behövas två 
stycken, en på varsin sida av skruvens krans. Sedan skulle sensorn behöva vara lika stor som 
lagren där den ska sitta och ihålig. Detta för att när skruven trycks på utav snäckan så är 
förflyttningen nödvändigtvis inte rakt axiellt. När man inte mäter i centrum måste man därför 
mäta hela yttre kanten runtom och få någon medelförlyttning som då kan mätas. Detta var inget 
jag lyckades hitta så det är oklart om det är möjligt att göra så.  

5.2.3 Magnetoelastisk vinkelgivare 

Denna lösning kändes riktigt bra. Sensorn jag hittade var perfekt för ändamålet. Tills jag förstod 
att utrymmet i snäckans centrum tas upp av en svindel för styrning av vissa redskap. Då var det 
bara att skrota idén för det är inget som kan göras annorlunda här för att lösa det.  
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5.2.4 Trådtöjningsgivare 

Att använda sig av en trådtöjningsgivare var det som kändes allra bäst, allra längst. Jag hade 
kontakt med återförsäljare för att veta exakt vilken jag skulle ha. Staven skulle vara av ett 
material med låg värmeutvidgning för att undvika att den påverkas allt för mycket av den stora 
värmeskillnaden i huset. Men sen upptäckte jag att jag behövde en så pass lång för att mäta den 
förflyttning som skruven gjorde. Det blev orimligt lång förlängning av huset vilket skulle innebära 
alldeles för stora hinder för produkten.  

5.3 Etiska, sociala och ekonomiska perspektiv 

Om ett koncept med möjlig lösning hade levererats så hade det funnits många fördelar för 
produkten från några olika perspektiv. De ekonomiska hade självklart stått för den största 
förbättringen då det hade medfört en slitstarkare produkt som Rototilt hade kunnat tjäna mer 
pengar på och kunden hade inte haft haverier som försenar arbetet vilket innebär att pengar 
förloras. Angående de sociala aspekterna så skulle lösningen, genom mindre haverier, skapa 
mindre aggressioner hos förare som får maskiner som håller bättre samt så skulle relationen 
mellan Rototilt och kunden bli bättre på grund av en bättre och mer tillförlitlig produkt. Vad jag 
kan förstå så skulle det inte innebära några förändringar etiskt för företaget eller produkten.  

5.4 Slutsats 

Till en början såg det ut som att den induktiva givaren skulle bli den bäst lämpade för problemet. 
Det som talade för var dess kontaktfria mätning, som också var väldigt exakt. Vilket verkligen 
behövdes när det var så pass små förflyttningar på skruven som skulle mätas. Problemet med 
den är dock att den bara mäter förflyttningar som görs mot den eftersom något måste störa dess 
magnetfält. Då skulle en likadan givare behöva sättas på andra sidan skruven vilket det inte alls 
finns plats för på grund av att motorn som driver skruven sitter där.  

Det bästa alternativet visade sig tillslut vara trådtöjningsgivaren. Den är väldigt simpel även fast 
den till en början av arbetet verkade väldigt komplicerad och det var svårt att se dess 
användningsområden. Men just att den kunde mäta både när den förlängs och komprimeras. 
Den är också perfekt för mätning av små längder då ledaren är dubbelvikt så pass många gånger 
att den lilla förflyttningen på skruven som komprimerar trådtöjningsgivaren ändå förkortar 
ledaren väldigt mycket vilket ger ett stort utslag på givaren.  

Jag tror problemet går att lösa, av någon eller några med mer erfarenhet inom ämnet än vad jag 
kom in med i arbetet. So nämnt i avsnittet om ”Framtida arbete” så tror jag lösningen ligger i att 
föra en diskussion med tillverkare av givare och sensorer för att får en produkt framtagen 
speciellt för detta problem.  
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5.5 Framtida arbete 

Detta är definitivt något som kan byggas vidare på. Jag är helt säker på att problemet går att lösa. 
Kanske inte så att det blir implementerat i varje produkt men det finns verkligen en chans att det 
kan bli så. Då vore det häftigt att det jag har påbörjat här kan ligga till grund för en fortsättning. 
Eftersom min tanke var att ha ett ganska generellt tankesätt på de sensorer som jag såg som 
möjliga lösningar kanske ingen var perfekt för jobbet men jag är säker på att en tillverkare kan 
specialtillverka något som faktiskt skulle kunna bli riktigt bra. 

Jag trodde till en början av arbetet att jag skulle hinna med början på en fortsättning som också 
nämndes i projektplanen. Jag hade ingen aning hur svårt det skulle vara. Och det har jag fått höra 
av min handledare från universitet också att det inte varit någon lätt uppgift jag har tagit på mig. 
En stor anledning till att jag inte mäktat med en fortsättning själv är tid.  

Under tiden från senaste konceptets bromskloss veckan innan redovisningen så fanns det inte tid 
för att skapa ett nytt koncept att redovisa då mycket annat såsom granskning av kamraters 
rapporter, samt egen rapportskrivning har tagit upp all tid. Därför har jag inte ett koncept som 
visar på en lösning utan det som jag kommit fram till är istället vad som inte fungerar. Skulle 
Rototilt vilja fortsätta att försöka lösa detta problem så finns detta arbete att utgå ifrån för att 
slippa följa upp spår som jag har visat inte kommer fungera. ’ 

Sammanfattningsvis så tror jag framtiden för denna problemställning ligger i fortsatt kontakt med 
tillverkare och återförsäljare av givare och sensorer för att tillsammans kunna ta fram något 
specialtillverkat för just detta ändamål. 
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