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Abstract 

 

This work has been done in collaboration with Hjort Conveyor. A company in Helsingborg 

which manufactures conveyor systems for the transportation of goods in process industries.  

 

The project was to develop a cost-effective control system for an application for vertical 

transportation. The functional requirement has been control for parallel drive between two 

hoists and the possibility for separate drive. 

 

This report covers our work with selecting of components, programming the control system 

and installing the system. Testing of the system has been done at a test facility at Linde 

Metallteknik AB.  

 

The project has met all the requirements and the test facility is currently used in the 

production of Linde Metall AB.  
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har gjorts i samarbete med Hjort Conveyor, ett företag i Helsingborg som 

tillverkar conveyorsystem för transportering av gods inom processindustrin.  

 

Vårt uppdrag har varit att ta fram ett kostnadseffektivt och kommersiellt hållbart styrsystem 

till deras applikation för lodrät transportering.  Funktionskraven har varit parallellreglering, 

enkeldrift, samt reglering av balk i vinklat läge. 

 

Denna rapport omfattar vårt arbete med val av komponenter, programmering av 

styrprogrammet och installation av systemet. Även drifttagningen, som sketts på en 

testanläggning hos Linde Metallteknik AB tas upp.   

 

Projektets samtliga krav har uppfyllts och testanläggningen används idag i produktion hos 

Linde Metallteknik AB. 
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Förord 
 

Examensarbetet har utförts under våren 2010 till Hjort Conveyor i Helsingborg. Det har varit 

ett omfattande examensarbete där mycket av det vi lärt oss i utbildningen har utnyttjas. Men 

vi har även stött på nya tekniska områden som vi inte har varit i kontakt med tidigare. Detta 

har skapat ett utmanade och intressant projekt.  

Vi skulle vilja tacka Hjort Conveyor som har gett oss förtroendet att utveckla våra idéer på 

deras bekostnad.  

 

Vi skulle även vilja tacka följande personer och företag som har bidragit med kunskap som 

har gjort projektet till vad det är idag: 

 

 

Arne Sikö, Halmstad Högskola (Handledare) 

Hans Persson, Hjort Conveyor (Uppdragsgivare) 

Anders Linde, Carl A. Nilsson AB 

Hans Johansson, Carl A. Nilsson AB 

SIGBI system AB i Helsingborg 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Hjort Conveyor är ett materialhanteringsföretag som konstruerar och säljer hiss- och 

transportsystem för hängande laster. Deras produktutbud omfattar bl.a. handbanor, golv- och 

takconveyrar. Hissystemen för den sistnämnda finns i två olika typer av utföranden, en enkel 

telfer med minst två mekanisk sammanbundna lyftpunkter eller två telfrar som styrs separat. 

Fördelen med två telfrar är att man får nästan helt obegränsad lyftlängd, högre lyftkapacitet 

samt att den blir lättare att montera då den mekaniska delen är mindre.  

Dagens konstruktion består av två separata telfrar vars motorer styrs med varsin 

frekvensomformare. Avståndet mellan balken och telfern mäts med hjälp av inkrementella 

givare placerade på motorerna. För att skydda telfrarna mot överlast är de försedda med 

slirkoppling. Detta orsakar fel vid positionsbestämningen, då mätningen sker innan 

kopplingen på motorns fläktsida. När positionsfelet blir för stort måste återställning ske 

manuellt. 

Företaget vill kunna reglera de separatstyrda telfrarna till parallelldrift, samt kunna ställa dem 

i ett vinklat läge utan att de tappar sin vinkel vid höjning och sänkning [1]. 

1.2 Syfte 

Examensarbetet skall resultera i en automatiserad parallell- och skevreglering mellan 

telfrarna. Lösningen skall vara kommersiellt hållbar gällande funktionalitet i förhållande till 

pris. Systemet skall vara generellt och enkelt kunna modifieras och implementeras i liknande 

applikationer. 

1.3 Kravspecifikation 

 

 Parallelldrift 

 Reglerad skevdrift. 

 Möjlighet till separatdrift av telfrarna.  

 Lösningen skall vara generell och kunna appliceras på olika system. 

 Systemet skall vara enkelt och användarvänligt. 

 Kommersiellt hållbar lösning gällande pris och funktionalitet. 

 Säker, dvs. operatörens möjligheter skall begränsas och larmfunktioner införas.  
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2 Bakgrund 

2.1 Hjort Conveyor 

Hjort Conveyor är ett företag som konstruerar, tillverkar och projekterar utrustning för 

materialhantering. Deras produktutbud omfattar tak- och golvtransportörer, handbanor och 

traverssystem. Produkterna byggs av standardelement och kan anpassas efter kundernas krav 

och typ av process. En stor kundkrets ligger inom tillverkningsindustrin med serieproduktion, 

ofta med inriktning mot ytbehandling.  

 

Företaget har funnits sen 1962 och ingår i koncernen Linde gruppen, som består av 3 företag 

(Linde metallteknik AB, Carl A. Nilsson AB och Hjort Conveyor AB). De har sitt 

huvudkontor stationerat i Helsingborg, samt representanter i 13 andra länder. Omsättningen 

uppgår till cirka 45 Mkr [2]. 
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2.2 Hissning av gods 

 

I en taktransportör som drivs manuellt eller automatiskt finns i vissa fall behov av en 

hissfunktion för att sänka ner gods vid t.ex. ytbehandling eller montage. Detta görs ofta med 

hjälp av en telfer som har två eller flera mekaniskt inkopplade lyftpunkter (Se figur 1). Dessa 

lösningsvarianter är ekonomiskt hållbara vid längder upp till 3m [1].  

 

Problemet vid hissning av längre gods är att den mekaniska lyftpunktsenheten blir för stor och 

inte är standard. Detta resulterar i dyr tillverkning och hög monteringskostnad.   

 

 

 
Figur 1 

 

Lösning på detta problem är att man istället kan använda sig av två separata telfrar  

(Se figur 2). Man uppnår då en lång lyftlängd och högre lyftkapacitet. Monteringen 

underlättas även då den mekaniska delen kan blir i två mindre delar (Se figur 2). 

 

 
Figur 2 

 
Lyftbredd 
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2.3 Parallelldriften 

 

Vid drift av två separatstyrda telfrar är det viktigt att uppnå parallellgång. Detta för att 

undvika risken att lasten trillar av och orsakar person- eller materialskada. Det kan även 

uppstå komplikationer om hissbalken inte är i vågrät position när den skall gå in i 

conveyorspåret. Vilket kan medföra stor mekanisk förslitning. 

 

År 2009 startade Hjort Conveyor ett måleriprojekt till Linde Metallteknik, där en 

conveyorbana med hiss installerades. Denna hiss är av ovan nämnda (se figur 2) typ där 

kravet på parallelldrift ej är uppfyllt. Orsaken till problemet är att avståndsmätningen sker 

med hjälp av en inkrementell givare som är placerad på telferns fläktsida medan en 

slirkoppling är placerad på drivsidan. Den verkliga positionen stämmer inte överens med det 

mätta värdet då en olinjär slirning sker vid drift av telfrarna. Detta medför att reglersystemet 

reglerar efter felaktiga värden.  
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3 Metod 

3.1 Instudering 

3.1.1 Befintligt system 

 

Den lösning som Hjort Conveyor har tagit fram för parallelldrift är både dyr och onödigt 

komplex. Styrsystemet bygger på två frekvensomformare och två inkrementella givare, samt 

en Mitsubishi PLC.De inkrementella lägesgivarna är direkt inkopplade till 

frekvensomformarna där reglering för parallelldrift sker. Omformarna är uppdelade i en 

master och en slav, där slaven aktivt ändrar frekvens för att uppnå parallellposition mellan 

telfrarna.  

 

Till hissen sitter ett manöverdon. Denna styr om hissen ska gå upp eller ner samt köras i 

låghastighet respektive höghastighet. Signalerna från manöverdonet matas in i hissens PLC 

som i sin tur ger direktiv för rotationsriktningen till frekvensomformarna.  

Vid normal drift ger PLC signal till telfrarnas interna bromsar som då går från.  

 

När hissbalken är 100 mm från sitt toppläge indikerar en induktiv givare detta och går upp till 

sitt ändläge automatiskt. Detta sker i låghastighet tills två induktiva topplägesgivare ger 

signal. Då stannar balken och en spärrskena fälls upp. Det går nu att köra in och ut lastvagnar 

med gods. Signalerna från de induktiva givarna är inkopplade till hissens PLC [1].  
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3.1.2 Givare för positionering  

 

Under projektets gång har en rad olika givare jämförts gällande pris och funktionalitet, varvid 

lågt pris prioriteras högt. Jämförelsen har gjorts med hjälp av datablad samt diskussion med 

olika återförsäljare av givare.  

En viktig faktor att ta hänsyn till vid val av givare är att de skall placeras i en industriell miljö, 

där en kapslingsklass på IP65 krävs [14].  

Följande tabell sammanfattar undersökningen av lägesgivare (se tabell 1). 

 

Givartyp Fördelar Nackdelar Placering 

Inkrementell givare [3] Bra upplösning Svårmonterad, tappar 

position vid 

strömavbrott, dyr 

Utgående kätting 

Ultraljud [4] Billig Känslig för 

störningar, dålig 

upplösning 

Ovanför hissbalk 

Vajergivare [5] Robust, bra 

upplösning 

Dyr Ovanför hissbalk 

Potentiometer givare [6] Billig Svårmonterad Utgående kätting 

Lasergivare [7] Relativt billig, 

lättmonterad 

Kräver bra 

reflektionsyta och fri 

sikt för laserstrålen 

Ovanför hissbalk 

Tabell 1 

 

Placeringsmässigt skulle det medföra en hel del problem att använda inkrementella givare 

eller potentiometergivare. De skulle behöva sitta direkt längs utgående kätting på telfrarna för 

att undvika eftersläpningsfel. En mekanisk konstruktion med drev skulle i så fall behöva tas 

fram som kan rotera längs kättingen. En annan nackdel hos inkrementellgivaren är att den 

tappar sin position vid spänningsbortfall. 

 

I teorin verkade ultraljudsmätning som en bra lösning, därför beställdes en billig okapslad 

givare in för testning [4]. Men det visade sig att störningarna blev för stora för att fungera i 

praktiken, då den skall placeras i en industriell miljö. Störkänsligheten ökade även avsevärt ju 

längre mätavståndet blev.    

 

En vajergivare är en robust och noggrann givare som används i liknande applikationer, 

exempelvis som positionsbestämmare till lyftkranar och truckar. Nackdelen är att de är 

mycket dyra.   

 

Lasermätningsprincipen är billig och har en bra upplösning. Vid användning av lasergivare 

krävs en fri sikt, laserstrålen får inte brytas på grund av arbete eller materialhantering i 

närheten av reflektionspunkten på balken. Detta medför ett felaktigt mätvärde.  
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3.1.3 Styrning 

För att aktivt styra och positionera hissen behövs ett robust och pålitligt styrsystem. Under 

förundersökningen har tre förslag tagits fram. Gemensamt för alla förslagen är att de har 

någon sorts frekvens och PLC styrning.  

 

Första förslaget är att man använder sig av liknande styrning som sitter på den befintliga 

anläggningen, två frekvensomformare med inbyggd PLC samt en enklare PLC-enhet (se figur 

3). Positionsreglering sker i så fall direkt i frekvensomformarna och PLC-enheten sköter alla 

kringliggande signaler som t.ex. upp, ner, högfart, toppläge och broms. Fördelen med detta 

system är att man kan ta fram telfrarnas stegsvar från ett analysverktyg till 

frekvensomformarna. Denna information kan vara värdefull vid regleringsinställningar. 

Nackdelarna är att det blir ett dyrt och komplext styrsystem som troligtvis inte skulle hålla i 

ett kommersiellt sammanhang. 

 

 

 

FREKVENSOMFORMARE 

1&2

TELFER 1 TELFER 2

PLC

MANÖVERDON

LÄGESGIVARE 1 LÄGESGIVARE 2

 

Figur 3 
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Som andra förslag skulle man istället kunna använda sig av två enklare frekvensomformare 

med 0-10 volts insignal som argument till frekvensen (hastighet på telfrarna). Kravet på PLC 

kommer i så fall bli något högre. Två moduler behöver kopplas till, en DA-modul som ger 

styrsignalen till frekvensomformarna och AD-modul som tar in positionssignalen från 

lägesgivaren (se figur 4). Den stora fördelen med detta system är att man har samma 

regleringsmöjligheter som i det första förslaget bortsett från stegsvarsanalys, men till lägre 

pris. Positionsregleringen kommer ske i PLC-enheten. 

 

 

 

 

FREKVENSOMFORMARE 

1&2

TELFER 1 TELFER 2

PLCAD-MODUL DA-modul

MANÖVERDON

LÄGESGIVARE 1 LÄGESGIVARE 2

 

Figur 4 
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Sista förslaget bygger på att man använda sig av en frekvensomformare med  

0-10 volts frekvensstyrning och samma PLC med moduler som i förgående förslag (se figur 

5). Man styr i detta fall endast den ena telfern aktivt för att uppnå parallelldrift mellan 

telfrarna. Detta system skulle bli billigast men tappar en del bra funktioner. Mjukstart skulle 

inte vara möjlig då detta utförs genom en ramp i frekvensomformaren och endast en telfer är 

frekvensstyrd. Det skulle heller inte vara möjligt att köra med låg- och högfart om inte 

telfrarnas motorer är tvåpoliga.   

 

 

 

FREKVENSOMFORMARE 

TELFER 1 TELFER 2

PLC AD-MODULDA-modul

MANÖVERDON

LÄGESGIVARE 1 LÄGESGIVARE 2

 
Figur 5 
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3.1.4 Reglering 

För att få fram en lämplig regleringsmetod har systemets processcykel studerats. Slutsatsen är 

att det är ett långsamt system, eftersom en störning av processen gör derivatan av 

ärvärdesändringen låg. 

Kraven om noggrannhet och reglerhastighet har även undersökts. Tack vare telfrarnas relativt 

låga hastighet krävs det ingen snabb reglering utan fokus kan läggas på minimering av 

reglerfel. 

 

Två reglersystem har diskuterats, PID-reglering och en egenkonstruerad reglerloop.  

En PID-regulator har ett brett användningsområde, då det finns möjlighet att ställa in 

integrerings- och deriveringstid. De avgör ifall insvängningsförloppet skall vara stabilt 

respektive snabbt. Men det kan ta tid att få fram rätt parametrar och få ett effektivt system 

utan självsvängningar. Det finns färdiga funktionsblock för PID-reglering i 

standardbiblioteket för Mitsubishi PLC.  

Det andra alternativet är att skapa ett eget reglersystem där frekvensen höjs respektive sänks 

med hjälp av frekvensomformarna beroende på positionsfelet. 
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3.2  Val av komponenter och styrsystem 

 
Efter att utvärderat givarförslagen i förundersökningen valdes en lasergivare av typen SICK 

DT50 [7] för positionering. Argumenten för valet är att den är enkel att montera och ger ett 

noggrant mätresultat. Priset ligger dessutom inom budgetramen.  

Utsignalen från givaren är en analog signal på 0-10 volt.Mätområdet ligger mellan 0,2-10 m 

och har en mätnoggrannhet på ± 10 mm. 

 

Tanken var att använda två billigare frekvensomformare av typen E2-202-H1F. Men på grund 

av en önskan från beställaren valdes LUST CDA3000 i stället[13], då de ingår bland 

företagets standardkomponenter. Det är en 0,75 kW frekvensomformare med 

inkopplingsmöjlighet till externt bromsmotstånd. 

 

Systemets PLC som skall användas under testningsfasen har lånats ur skolans laborationssal 

och är en Mitsubishi FX3U-32MR-ES med 16 ingångar samt 16 reläutgångar. När det nya 

systemet har blivit godkänt kommer den att bytas ut mot en Mitsubishi FX1N-24MR-ES. 

Denna har 14 ingångar och 10 reläutgångar. Anledningen är att den är mer prisvärd för 

ändamålet och är fortfarande kompatibel med de moduler som behövs.   

För DA- och AD-omvandlingen skall analogmodulerna FX2N-2DA och FX2N-2AD 

användas. Båda har 12 bitars upplösning, är tvåkanaliga och behandlar 0-10 volts analog 

signal.  

 

Följande kostnadsförslag har presenterats (se tabell 2). Priset för de nya komponenterna ligger 

ca 10 000 kr lägre. Som man kan se beror kostnadssänkningen till största del av att priset på 

frekvensomformarna har pressats ner. Däremot har ingen vidare prisundersökning gjorts på 

induktiva givare, pneumatik eller elförsörjning, då de kostnaderna ansågs överkomliga.   

 

Komponenter Antal Kostnad Tidigare kostnad 

PLC FX1N-24 [8] 1 2990  4240  

PLC Analogmodul 

FX2N-2AD [9] 

1 990  

PLC Analogmodul 

FX2N-2DA [10] 

1 990  

    

Frekvensomformare 

E2-202-H1F [11] 

2 3200 13616 

Bromsmotstånd [12] 2 1980 3040 

    

Induktiva givare [1] 4 900 900 

Lasergivare DT50 [7] 2 4928 5300 (Inkrementella givare) 

    

Elförsörjning [1] 1 900 900 

Pneumatik [1] 1 1300 1300 

    

SUMMA  18178 kr 29296 kr 
Tabell 2  
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3.3 Programmering 

3.3.1 Struktur 

Det programmeringsspråk som valts är SFC, Sequential Function Charts, vilket är ett grafiskt 

programmeringssätt. SFC är uppbyggt av steg och övergångar (se figur 6). Varje steg 

motsvarar ett arbetsmoment och övergångarna innehåller villkor för att få gå vidare till nästa 

steg. Stegen och övergångsvillkoren består i sin tur av ladderdiagram (se figur 7), som kan 

jämföras med reläscheman.  

 

 
           Figur 6    Figur 7 

 

I programmets standardbibliotek finns en rad olika funktionsblock som utför olika operationer 

i programmet. Alla de vanligaste funktioner inom programmering finns som t.ex. större än, 

mindre än, räknare, timer.  

 

Man kan skapa egna funktionsblock där man själv bestämmer in/ut variabler. Dessa 

funktionsblock är i sin tur ofta uppbyggda av ett antal standardblock. Fördelen med denna 

struktur är att man kan återanvända blocken flera gånger och då inte behöver skriva koden 

igen. Det blir även enkelt att ändra parametrar vid intrimning av programmet. För 

blockbeskrivning av egna funktionsblock se bilaga 1 Funktionsblock .  

   

Ett sekvensschema har tagits fram för att få en bra översikt av styrförloppet(se bilaga 2 

Sekvensschema). Schemat ger ett bra underlag för programmeringsuppbyggnaden och 

användaren av applikationen kan få en insikt om hur telferhissen fungerar.  

 

I/O-listan överblickar in och utsignaler till projektets PLC och deras funktion (se bilaga 3 I/O-

lista). Programmeringsmässigt används listan för att veta vilka in- och utgångar som skall 

sättas och läsas av.  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 18 av 39 

 

3.3.2 Styrprogram 

PLC programmet är uppbyggt med tre programtrådar som heter hiss, larm och mät (se figur 

6). De tre programtrådarna körs parallellt under programmets exekvering.  

 

Programförlopp för hisstråden (se figur 8) börjar med hissbalken i toppläge. En induktiv 

givare ger signal att lastvagn är inne i hissen och programmet hoppar till nästa 

arbetsmoments. Här fälls en spärrskena ner som förhindrar lastvagnen att rulla ur 

conveyorspåret. När spärrskena är indikerad nerfälld körs telfrarna ner 120mm från toppläget. 

Positionsvärdena tas in av mättråden och läser in lägessignalen från lasergivarna. 

 

Programkoden hoppar nu vidare in i manuelltläge vilket innebär att automation är urkopplad 

och hissen styrs med ett manöverdon. Vid drift upp/ner via knapptryckning på manöverdonet 

går programmet in i arbetsmomentet, parallelldrift där parallellreglering sker aktivt. När 

knappen inte längre är intryckt loopar koden tillbaka till manuelltläge för att vänta på en ny 

knapptryckning.  

 

Bredvid manöverdonet finns även ett trelägesvred (enkeldrift av master eller slav samt 

parallelldrift) för möjlighet av separatkörning av telfrarna. Vid separat körning går 

programmet in i ett enkeldriftläge och kör vald telfer upp eller ner beroende på knappval. I 

loopen finns även en begränsning för hur många graders differens det får finnas mellan 

telfrarna. Vid överskriden gräns stryps möjligheten för fortsatt drift. Detta för att undvika för 

hög lutning.  

 

Vid det fallet att telfrarna inte står i vågrätt läge efter en separatkörning och man övergår till 

parallelldriftsläget, kommer en skevreglering utföras. Detta innebär att programmet aktivt 

reglerar telfrarna för att bibehålla skevt läge på hissbalken. I vissa lyftfall kan detta vara 

intressant att kunna utföra. För att åtgå till normal parallelldrift måste operatören av 

styrenheten separatköra telfrarna till ett någorlunda vågrätt läge då parallellreglering återfås. 

 

När någon av lägesgivarna indikerar 100mm från toppläge tar automation över. En vågrät 

kntroll utförs och kör upp den telfer som inte ligger 100 mm från toppläget. Detta fall kan 

uppkomma vid både separatkörning av telfrarna och vid skevdrift. 

 

 När hissbalken är i vågrätt läge utförs en extra kontroll att spärrskenan är nere och telfrarna 

kör sedan upp tills de två induktiva topplägesgivarna indikerar att toppläge är uppnått. En 

extra drivtid på en halv sekunds körs därefter för att fokusera balken mot ändstöden. 

 

Spärrskenan öppnar och programmet hoppar upp till sitt startläge (VAGN_INNE se figur 8).  

 

Larmtråden används för att indikera eventuella driftfel. Om hissen under drift skulle hamna i 

för hög svängning och någon av lasergivarna mäter mot golvet kommer driften att stoppas 

under 5 sekunder (se BOT_DIFF_FILTER bilaga 1 Funktionsblock). Detta för att balken skall 

stabiliseras. Därefter återställs larmet automatiskt. Larm indikeras även på samma sätt om 

personer eller föremål skulle bryta laserstrålen som mäter mot hissbalken.   
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Figur 8 
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3.3.3 Filtrering av givarsignal 

För att få ett lägesvärde från lasergivarna som är mer exakt och okänsligare för störningar 

utförs en medelvärdesbildning i PLC-enheten i form av ett MA-filter (Moving average filter). 

Fördelen med att använda MA-filtrering är att samplingstiden inte blir längre då 

medelvärdesbildning sker efter varje sampel (Se formel nedan). Filtrering sker med tio 

värden. 

 

𝑌 𝑛 =
1

10
(𝑥 𝑛 + 𝑥 𝑛 − 1 + 𝑥 𝑛 − 2 ………+ 𝑥 𝑛 − 9 )     

 

 

 

3.3.4 Simulering 

Testning av PLC programmet gjordes innan drifttagning. Med hjälp av en switchboard (se 

figur 9) simulerades ingångarna till PLC styrningen (se bilaga 3 I/O-Lista) och på så sätt kan 

man stega sig igenom programmet. Många fel i programmet kunde på så sätt hittas och 

åtgärdas.  

Under simuleringsfasen kopplades även lasergivarna in för test av reglerblock och filtrering. 

 

 
Figur 9 
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3.4 Reglering 

För att få telfrarna till att gå parallellt behövs ett reglersystem. Principen går ut på att 

lasergivarna mäter avståndet på vars en sida av balken, vilket utgör ärvärdet. Signalerna som 

sedan ges ut är analoga 0-10 volts signaler, där max spänning motsvara störst avstånd (från 

givare till golv). Därefter görs de om till digitala signaler i AD-omvandlaren för att kunna 

användas i PLC-programmet.  

I själva programmet räknas differensen mellan de två signalerna ut och överskrider den ett 

visst toleransvärde sänks hastigheten på den telfern som ligger efter. När differensen är 1/5 av 

sitt satta toleransvärde återgår den till sin ordinarie hastighet. Hastigheten ändras genom att 

PLC-enheten ger ut en styrsignal via DA-omvandlaren till frekvensomformaren.  

En styrsignal på 10 volt motsvarar 50 Hz vilket är maximal hasighet medan 0 volt ger 0 Hz. 

Ju lägre frekvens desto lägre hastighet på motorn. Även hög- och lågfart bestäms av 

frekvensomformarna, på så sätt kan även en enhastighetstelfer köras med två hastigheter. I 

projektets system ligger högfart på 50 Hz 

och lågfart på 18.75 Hz. Detta är den 

huvudsakliga orsaken till att vi valde att 

sänka hasigheten på den icke eftersläpande 

telfern vid oönskad skevgång. Höjs 

frekvensen ytterligare när man kör i högfart 

finns det en risk att telfermotorerna tar 

stryk då det inte är konstruerade för högre 

frekvenser än 50Hz.  

För att bestämma rotationshåll på telfrarna 

ges en signal till STR- respektive STL-

ingången på frekvensomformarna (se figur 

10)[13]. Hög signal på H2 från 

omformaren indikerar stillestånd (se figur 

10). Detta används för att inte koppla till 

bromsarna innan telfrarna står still. Hade 

de istället gått till direkt när stoppsignal 

givits, utan hänsyn till ramptiderna, hade 

det orsakat slitage och oljud.    

Innan uppkoppling av frekvensomformarna i systemet har de testats och konfigurerats. Med 

hjälp av tillhörande programmet Drive Manager har parametrar som ramptid för acceleration, 

deacceleration samt stopp ställts in. Detta för att få en jämn ändring av hastigheten och 

förhindra oscillation vid reglering samt förhindra att för stora start- och stoppströmmar går 

genom telfermotorerna. Reglering sker bara under körning. 

 

  

Figur 10 
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3.5 Styrskåp 

Eftersom hissen används i Hjort Conveyors produktion finns det en önskan att undvika 

driftstopp, även under installations- och testfasen av det nya systemet. Därför har 

komponenterna monterats på en ny plåt, med samma mått som den gamla (se figur 11). Detta 

möjliggör ett enkelt byte mellan de olika systemen och testarbetet kan göras under det 

ordinarie arbetets helgledighet. 

Själva monteringen och uppkopplingen av komponenterna har gjorts på Carl A Nilsson, ett 

företag inom koncernen.  

För fullständig komponentlista se Bilaga 4 El-schema. 

 

 

 

 

 
Figur 11 
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3.6 Drifttagning  

Drifttagning av styrsystemet gjordes under en helg för att undvika produktionstopp för Linde 

Metallteknik AB där hissen sitter. Med hjälp av en lift skiftades styrsystemen direkt på plats 

(se figur 12).  

 

Styrprogrammet delades upp i mindre delar och sattes systematiskt ihop efter hand som de 

fungerade. Prioritet låg på att få parallelldrift och automationsdelen (när hissbalken går upp 

och ner ifrån sitt toppläge) att fungera, delarna som behövs för att hissen ska kunna användas i 

produktion.  

Sista programdelarna som lades till var skevreglering och enkeldrift av telfrarna.  

 

Ett stort antal styrparametrar ställdes in för att få styrprogrammet att fungera. Några 

parametrar togs fram under simuleringen innan drifttagningen men de flesta fick ställas in på 

plats (se tabell 3 för parametrar). Topplägesavstånden när automation ska gå till och från har 

diskuterats fram med personal som jobbar dagligen i produktion med hissen. 

 

 
Figur 12 

 

 
Styrprogram

Namn Typ Signaltyp Beskrivning

100mm från topp Sträcka 0-10V Avståndet från toppläge av hissbalken och 100mm ner

120mm från topp Sträcka 0-10V Avståndet från toppläge av hissbalken och 120mm ner

Tolerans Parallellreglering Sträcka 0-10V Vid övergång från enkeldrift, avgör om övergång till parallelreglering skall ske

Tolerans Skevreglering Sträcka 0-10V Vid övergång från enkeldrift, avgör om övergång till skevreglering skall ske

Tolerans enkeldrift Sträcka 0-10V Avgör hur mycket balken får sneställas

Höghastighet Frekvens 0-10V Frekvens för höghastighet

Låghastighet Frekvens 0-10V Frekvens för låghastighet

Reglerhastighet Frekvens 0-10V Frekvens som sänks för att ta bort reglerfel

Larm tid 1 Tid internt Avgör hur länge fel differansvärden får finnas innan larm utfärdas

Larm tid 2 Tid internt Avgör hur länge larm kommer utföras innan återställning

Filtrering MA-filter Sampelvärden internt Vilken ordning MA-filteret är av

Frekvensomriktare

Accelerationsramp Frekvens 0-50Hz Hur fort frekvensen ska rampas upp till analogt börvärde

Deaccelerationsramp Frekvens 0-50Hz Hur fort frekvensen ska rampas ner till analogt börvärde

Stoppramp Frekvens 0-50Hz Hur fort frekvensen ska rampas till noll när drift går från

DC-hold tid internt Hur länge telfrarna ska likspänningsbromsas när drift går från

 
Tabell 3 
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4 Resultat 

 

Detta examensarbete har resulterat i ett nytt styrsystem till en redan befintlig telferhiss. Nya 

komponenter har använts vilket har medfört att ett nytt styrskåp har byggts och andra givare 

har monterats på hissen. Ett styrprogram har tagits fram genom PLC-teknik. 

Komponentkostnaden för det nya styrsystemet har sänkts med cirka 10 000kr jämfört med det 

gamla.  

 

 

Följande implementering av funktioner har uppnåtts: 

 

 Parallelldrift, båda telfrarna kan köras upp och ned. 

 

 Reglering av parallelldrift, telfrarna regleras under drift till att vara inom tolerans för 

vilken lutning som är tillåten vid parallelldrift. 

 

 Separat körning av telfrarna, man kan köra master- och slavtelfern var för sig. 

 

 Två hastigheter, både parallell- och sneddrift kan köras upp och ned i hög- respektive 

lågfart. 

 

 Reglering av vinklat läge. När man har ställt balken i vinklat läge hålls den lutningen 

vid upp och ned körning 

 

 Återställning från vinklat läge till parallelldrift, körs den ena telfern manuellt till 

någorlunda lika höjd som den andra återgår man till parallellkörning och balken 

regleras lodrät igen. 

 

 Larmindikering, när hissbalken svajar för mycket och lasergivarens mätpunkt tappas 

sker ett larm som stoppar driften tills stabilisering skett. 

 

Hårdvara: 

 

 Nytt styrskåp 

 

 Nya givare, lasermätning för bestämning av position. 

 

 Trelägesvred för val av körningssätt. Master-, slavdrift eller båda. 
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5 Diskussion och slutsats 

Projektet som helhet har gått bra. De huvudsakliga kraven är uppfyllda. Styrsystemet har 

godkänts av Hjort Conveyor till att användas i produktion hos Linde Metallteknik där 

telferhissen sitter.  Med tanke på att det nya systemet redan fungerar bättre än det gamla ligger 

resultatet närmre en färdig produkt än en prototyp. 

 

Trots det goda resultatet finns en hel del finjusteringar kvar att göra. Parallellregleringen 

skulle kunna göras något snabbare för att få en ännu jämnare gång vid drift. Detta skulle 

kunna göra genom att ha olika reglerhastigheter beroende på om man kör hög-  eller lågfart.  

Fler larmindikeringar borde också implementeras i PLC programmet, exempelvis om 

säkringarna löser ut eller om frekvensomformarna får driftfel. Det hade varit fördelaktigt att 

ha en displayenhet till systemets PLC som indikerar vilket larm som har löst ut så felet snabbt 

kan åtgärdas och produktionsstopp minimeras.  

 

Tidsplanen har reviderats några gånger under projektet. Från början var det tänkt att en stor 

del av tiden skulle läggas på att ta fram ett reglersystem för den befintliga telferhissen. Men 

med tanke på att lösningen ska vara generell och kunna implementeras på andra telferhissar 

som kan ha olika avstånd mellan lyftpunkterna ansågs det bättre att göra en enklare reglering. 

Detta reglersystem ska istället ha många inställningsmöjligheter som gör det möjligt att testa 

sig fram till optimala parameterinställningar.  

Tiden har istället lagts på programmeringsdelen samt några extra veckor i slutet för oväntade 

problem.  

Detta visade sig vara bra då vi har haft en hel del leveransproblem. Framförallt var det 

frekvensomformarna som drog ut på tiden. När alla styrkomponenter var ihopkopplade 

upptäckte vi dessutom att telfrarna inte var omkopplingsbara till att köras på 

frekvensomformare för enfas. Detta innebar att frekvensomformarna var tvungna att bytas ut 

till trefasutförande.  

 

Under drifttagningen av styrsystemet som gjordes under en helg jobbade vi under hög press. 

Skulle inte vårt system fungera skulle vi bli tvungna att koppla tillbaka det gamla. Detta 

medförde långa dagar och sena nätter där koncentrationen och humöret sviktade. På söndag 

eftermiddag hade vi fått systemet att fungera och fick sitta kvar.  

 

Två stora problem som stöttes på under helgen var att få bromsarna till telfrarna att 

synkronisera med driften och ett jordfel som gjorde att frekvensomformarna inte fungerade 

när programmeringskabeln avlägsnades från datorn.  

Om bromsarna ska vara till eller från bestäms av en utgång på frekvensomformarna. Dessa 

signaler var från början inkopplade på PLC-enheten som i sin tur gav signal till två reläer som 

styr bromsarna.  

Problemet med denna lösning var fördröjningstiden i systemets PLC vilket gjorde att 

bromsarna gick till och från försent. Istället kopplades utsignalen från frekvensomformarna 

direkt till bromsarnas reläer, vilket löste problemet. 

Jordfelet som gjorde frekvensomformarna obrukbara visades sig vara dåligt kontakt till 

digitaljord.  

 

Efter helgen när systemet skulle testas i produktion så fick vi positiv feedback från 

operatörerna som använder hissen. Framförallt behövdes ingen manuell återställning göras, 

vilket innebär att man slipper klättra upp för en stege och köra telfrarna separat för att uppnå 

parallelltläge.  
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Bilaga 1. Funktionsblock 

Gemensamt för alla blocken är att insignalen måste sättas till true för att blocken skall 

exekvera innehållande programkod. Beskrivning nedan ger en inblick i vilken funktion de har 

i projektets styrning och in/utvariabler.  

 

 

AD_VIN 

 
Används i samband med AD-modulen som är kopplad till styrningens PLC. Tar in en analog 

insignal mellan 0-10 volt med 12-bitars upplösning. I projektets fall är det signalen från 

lasergivarna som motsvarar balkens position.  

 

MODUL_POSITION: Bussplats för modulen 

ANALOG_IN_CH_1: Aktuellt värde för analogingång 1 

ANALOG_IN_CH_2: Aktuellt värde för analogingång 2 

STATUS: Sätts till true när modulen används 

KLOCKA: Ger en puls varje gång ett nytt analogvärde samplas  

 

 
 

 

DA_VOUT 

 
Används i samband med DA-modulen. Sänder en analog utsignal mellan 0-10 volt med 

12bitars upplösning från programmet. Används som börvärde för frekvensomformarnas 

frekvens till telfrarna.  

 

MODUL_POSITION: Bussplats för modulen 

ANALOG_UT_CH1: Värde för analogutsignal 1 

ANALOG_UT_CH2: Värde för analogutsignal 2 
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MOVING_AVERAGE_FILTER 

 
Ett MA-filter av tionde ordningen. Används för att filtrera insignalen från lasergivarna.  

 

MODUL_POSITON: Bussplats för modulen 

ANALOG_IN_CH_1_F: Filtrerat värde av insignal 1 

ANALOG_IN_CH_2_F: Filtrerat värde av insignal 2 

 

 
 

BOT_DIFF_FILTER 

 
För larmindikering för lägesgivarna har detta block gjorts. Om hissbalken vid drift skulle 

hamna i svängning och mätning av en eller båda lasergivarna skulle ske till marken under 

tiden TIME_1 sätts utgången LARM_1 under tiden TIME_2. Denna utgången kan användas 

för att stoppa driften och ge möjlighet för hissen svängningar att plana ut. 

 MAX_DIFF är en den största differensen som får finnas mellan lägesgivarna. Vid 

överskriden differens sätts LARM_1 på samma sätt som mätning mot marken. Denna 

funktion används för att undvika att föremål eller personer ska kunna bryta ena signalen från 

lasergivaren och ge fel reglervärden till reglerloopen. 

 

GIVARE_A: Ingång för givarvärde 1 

GIVARE_B: Ingång för givarvärde 2 

FLOOR: Avstånd till golvet 

MAX_DIFF: Differens tolerans mellan lägesgivarna 

TIME_1: Tid vid fel innan larm sätts 

TIME_2: Tid innan larm återställs 

LARM_1: Utgång som sätts till true vid larm 
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MEASURE_COMP 
 

Ett av de blocken som används mest i programmet. Räknar ut differensen mellan lägesgivarna 

och kollar om den övergår en positiv respektive negativ tolerans. Vid överskriden av positiv 

eller negativ tolerans sätts utgången OVER_POS_TOLERANS alternativt 

OVER_NEG_TILERANS till true.  

 

IN_1: Ingång för givarvärde 1 

IN_2: Ingång för givarvärde 2 

POS_TOLERANS: Variabel för positiv tolerans 

NEG_TOLERANS: Variabel för negativ tolerans 

OVER_POS_TOLERANS: Utgång som sätts hög vid överskridning av positiv tolerans 

OVER_NEG_TOLERANS: Utgång som sätts hög vid överskridning av negativ tolerans 

 

 

 
 

TELFER_REGLER 
 

Reglerblock för att uppnå parallelldrift mellan telfrarna. När differensen mellan givarna 

överskrider positiv alternativt negativ tolerans sänks hastigheten på den telfer som ligger före 

med det valda ingångsvärdet från REG_HAST. Hastigheten på telfern åtgår till normalt när 

reglerfelet är mindre än en femtedel av toleransvärdet.  

  

GIVARE_A: Ingång för givarvärde 1 

GIVARE_B: Ingång för givarvärde 2 

POS_TOLERANS: Positivt toleransvärde 

NEG_TOLERANS: Negativt toleransvärde 

PRESET_LAG_HASTIGHET: Låghastighet 

PRESET_HOGHASTIGHET: Höghastighet 

REG_HAST: Reglerhastighet 

HOG_HAST: Ställer frekvensen till höghastighet till telfrarna vid true 
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0

HISS I TOPPLÄGE A * HISS I TOPPLÄGE B * SPÄRRSKENAÖPPEN

1

VAGN INNE * KNAPP NED

2 FÄLL SPÄRRSKENA

SPÄRRSKENA NERE

3 HISS NED I LÅGHASTIGHET

LÄGESGIVARE 120MM FRÅN TOPPLÄGE

4 STOPP NED I LÅGHASTIGHET

KNAPP NED

5 MANUELLDRIFT UPP/NED * PARALLELLREGLERING

LÄGESGIVARE 100MM FRÅN TOPPLÄGE

6 HISS UPP I LÅGHASTIGHET

HISS I TOPPLÄGE A * HISS I TOPPLÄGE B

7 ÖPPNA SPÄRRSKENA

SPÄRRSKENA UPPE

Bilaga 2. Sekvensschema 
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Beskrivning av sekvensschema: 

 

Toppläge A och B: Två induktiva givare som indikerar när balken har nått toppläge. 

Vagn inne: Induktivgivare som indikerar att lastvagn är korrekt inne i hissbalken. 

Lasergivare 1 och 2: Lasergivare som aktivt mäter avståndet på balkens ändar. Används för 

att utföra parallellreglering samt bestämma automationsläge 120 mm och 100 mm från topp.  

Spärrskena: Pneumatiskt styrd spärr. Används för att låsa inne vagnen i hissen.  

Spärrskena nere: Induktivgivare som indikerar att spärrskenan är nere. 

Spärrskena uppe: Brytare som indikerar att spärrskena är uppe. 

Manöverdon: Styr riktning på hissen samt om den ska köras i hög-  eller lågfart. 
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Bilaga 3. I/O-Lista 

 

Ingångar 

KUND: HISS LMT MÅLERI DAT: 20100303 PLC: FX3U-32MR-ES/UL 

POS.    FUNKTION MEK.FUNK EL.FUNK. PLAC ANMÄRKNING ÖVRIGT

X 0 HÖG HASTIGHET KNAPP MAN.DON LÅG LIGGER ALLTID TILL

X 1 UPP KNAPP MAN.DON

X 2 NED KNAPP MAN.DON

X 3 MASTER DRIFT VRED MAN.DON 3-LÄGES VRED OPÅVERKAT MITTLÄGE

X 4 SLAV DRIFT VRED MAN.DON 3-LÄGES VRED OPÅVERKAT MITTLÄGE

X 5 TOPPLÄGE A IND.GIV H-SKÅP

X 6 TOPPLÄGE B IND.GIV H-SKÅP

X 7 VAGN INNE I HISS IND.GIV H-SKÅP

X 1 0 SPÄRRSKENA NERE IND.GIV H-SKÅP

X 1 1 SPÄRRSKENA ÖPPEN MAGN.GIV. H-SKÅP

X 1 2 NÖDSTOPP UTLÖST KNAPP N.O. MAN.DON

X 1 3 RESERV

X 1 4 RESERV

X 1 5 RESERV

C H 1 LÄGE A LASER.GIV H-SKÅP ADMODUL 0-10V

C H 2 LÄBE B LASER.GIV H-SKÅP ADMODUL 0-10V

 

 

Utgångar 

KUND: HISS LMT MÅLERI DAT: 2010 03 03 PLC: FX3U-32MR-ES/UL

POS.    FUNKTION MEK.FUNK EL.FUNK. PLAC ANMÄRKNING ÖVRIGT

Y 0 UPP OMR. A MASTER H-SKÅP SIGNAL TILL OMR. A

Y 1 NED OMR. A MASTER H-SKÅP SIGNAL TILL OMR. A

Y 2 UPP OMR. B SLAV H-SKÅP SIGNAL TILL OMR. B

Y 3 NED OMR. B SLAV H-SKÅP SIGNAL TILL OMR. B

Y 4 RESERV

Y 5 RESERV

Y 6 ÖPPNAR SPÄRRSKENA M-VENT. H-SKÅP

Y 7 LARM LAMPA H-SKÅP

Y 1 0 RESERV

Y 1 1 RESERV

Y 1 2 RESERV

Y 1 3 RESERV

Y 1 4 RESERV

Y 1 5 RESERV

C H 1 OMR.A MASTER H-SKÅP DAMODUL 0-10V FREKVENS REF

C H 2 OMR.B SLAV H-SKÅP DAMODUL 0-10V
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Bilaga 4. El-schema 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 34 av 39 

 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 35 av 39 

 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 36 av 39 

 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 37 av 39 

 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 38 av 39 

 

 
  



Parallellstyrning av telfrar  2010-06-04    

 

Högskolan i Halmstad Sida 39 av 39 

 

 


