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Förord 
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Jag skulle vilja rikta ett stort tack till följande personer som bidragit till att examensarbetet kunnat 
genomföras. 

 Daniel Burman, handledare Megadoor 

 Mats Brännström, Megadoor 

 Thomas Forsberg, Megadoor 

 Peter Bergmark, Megadoor 

 Sven Berg, examinator LTU 

 Ernst Zuber, Aleris Fysiologlab 

 Min familj 

  



 

Sammanfattning 

Megadoor har uppmärksammat att många av deras kunder efterfrågar ett alternativt sätt att öppna en 
port där det ordinarie drivsystemet av någon anledning inte kan användas. Det är främst kunder inom 
flygindustrin som påpekat hur viktigt det är att deras portar går att hissa oavsett om det skett ett 
bandbrott eller om en motor havererat. För att möta dessa önskemål söker därför Megadoor efter en 
lösning som helst ska vara helt fristående. Denna rapport beskriver ett förslag på hur problemet skulle 
kunna lösas. 

Till de banddrivna portmodellerna 3110, 3116 och 3190 har tre koncept utarbetats, ett till varje 
portmodell. Alla tre bygger på samma princip som innebär att porten i nödfall kan hissas upp med hjälp 
av stållinor som integrerats i den befintliga konstruktionen. Detta nödsystem är designat för att kunna 
erbjudas som en tillvalsfunktion till standardport. Nödsystemet är utrustat med separat motor och 
växellåda som anpassas efter kundens behov. Till portmodell 3110 har även ett förslag till manuell drift 
av nödsystemet tagits fram. 

Resultatet är ett integrerat nödsystem som varken är beroende av det ordinarie systemets lyftband eller 
drivkälla. Till portar av modellerna 3116 och 3190 krävs en total bredd på minst 7,2 meter för att 
systemet ska kunna monteras. Till portmodell 3110 fungerar nödsystemet oavsett portbredd. 
Nödsystemet kan monteras på samtliga banddrivna modeller utan att påverka den ordinarie 
öppningsfunktionen för porten. 

  



 

Abstract 
 
Megadoor has noted that many customers are asking for an alternative way to open their door when the 

regular opening function for some reason cannot be used. It is primarily customers from the aerospace 

industry that have pointed out how important it is that their doors can be hoisted whether the belt has 

been ruptured or the engine is malfunctioning. To meet these requirements Megadoor are looking for a 

solution that should be completely independent. This report describes a proposal on how the problem 

could be solved. 

For each of the three belt driven door models 3110, 3116 and 3190 a concept has been developed. They 

are all based on the same principle which is that the door can be hoisted with wire ropes integrated into 

the existing structure. This emergency system is designed to be offered as an optional function to 

standard doors. The emergency system is equipped with separate engine and gearbox, which will be 

selected based on customer needs. For model 3110, a manual option for hoisting the door is also 

suggested. 

The result is an integrated emergency system that will not be dependent of the lifting belt or the engine 

from the ordinary opening system. To be able to mount the emergency system on 3116 and 3190, the 

doors need to have a total width of at least 7,2 meters. On model 3110 the emergency system will work 

regardless of width. The emergency system can be mounted on all belt driven models without affecting 

the ordinary opening function of the door. 
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1. Inledning 

1.1 Historik 

Megadoors historia börjar på företaget Utec (nuvarande Valutec) i början av 1970-talet. Då togs den 
första vertikala dukviksporten fram för att användas tillsammans med företagets virkestorkar. 1981 
etablerades ett eget företag, Utec-porten AB, som tillverkade portar till olika industrier som till exempel 
gruv- och flygindustrin. 2011 blir man ett varumärke under Assa Abloy Entrance system, en division inom 
koncernen Assa Abloy. Megadoor levererar i dagsläget portlösningar till mer än 75 olika länder. 

1.2 Produktöversikt 

Megadoors portar fungerar i stort sett som vanliga fönsterpersienner. Portens bottenbalk hissas upp vid 
öppning, vilket medför att de mellanprofiler som duken är fäst vid följer med allteftersom porten höjs. 
Figur 1 nedan visar en översikt över portens funktion och definierar vissa av de ingående delar som 
kommer att nämnas i denna rapport.  
 

  
1. Maskinlåda 
2. Duk 
3. Mellanprofil 
4. Sidoskena 

5. Fallskydd 
6. Lyftband 
7. Bottenbalk 

Figur 1. Översikt portens funktion och ingående delar (Bild ur Megadoors produktdatablad för port VL3190) 

 

1.3 Problembeskrivning 

Enligt europeisk standard (EN 12453) ska det inte vara möjligt att bli instängd mellan maskindrivna 
portar. Vid fel ska den instängda personen kunna hantera porten manuellt. Detta gäller om maskindrivna 
portar är den enda utgången, men porttillverkaren Megadoor tillämpar detta på alla portar de säljer. 
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Den elmotor som driver porten är utrustad med möjlighet att frikoppla bromsen, montera en vev i 
motorns bakkant och manuellt veva upp porten vid behov (se figur 2). Problemet är att elmotorn sitter 
monterad i maskinlådan, alltså ovanför portöppningen (se figur 1). Megadoors portar öppnas vertikalt, är 
ofta över 10 meter höga och kan ha en lyftvikt på flera ton. Det innebär att manuell öppning i dagsläget 
är en tidskrävande process som inte anses tillämpbar vid de större portmodellerna. 

Företaget vill kunna erbjuda sina kunder ett alternativ till detta nödsystem. För att förbättra portens 
driftsäkerhet ska det nya systemet vara en fristående lösning. Dessutom ska öppningstiderna vid nöddrift 
vara rimliga även vid större portmodeller. Dessa funktioner har efterfrågats, främst bland kunder inom 
flygindustrin. Där kan en felande port som tar lång tid att öppna leda till att flygplan blir instängda i 
hangaren vilket i sin tur kan betyda förseningar eller inställda flyg, en mycket kostsam konsekvens enligt 
Daniel Burman, Technical Manager på Assa Abloy Entrance Systems (personligt samtal, 7 mars 2016). 

 
 

Figur 2. Motor med vev monterad i bakkant. (Bild ur Megadoors installationshandbok för VL3190) 

 

1.4 Syfte 

Projektet genomförs för att ge Megadoors kunder möjlighet att öppna en port som av någon anledning 
inte kan öppnas med ordinarie system för portöppning. 

1.5 Mål 

Projektets mål är att ta fram ett förslag på hur Megadoors banddrivna portar kan nödöppnas då 
ordinarie drivsystem inte kan användas. 

1.6 Avgränsningar 

 Projektet avser endast banddrivna portar 

 I första hand ska ett förslag för port tas fram. Om tidsramen tillåter kan lösning för multipelben 
undersökas. 

 Energi för drift av nödsystemet förutsätts finnas i anslutning till port. Extern energikälla kommer 
därför inte att utredas. 

  

1. Vev med backspärr 
2. Reglage för broms 



3 
 

2. Metod 

2.1 Metodbeskrivning 

Projektet genomförs enligt de riktlinjer för en produktutvecklingsprocess som förespråkats under 
utbildningen till högskoleingenjör inom maskinteknik. Genom att systematiskt ta sig an uppgifterna 
enligt en tidsplan för projektet ökar sannolikheten för att målet ska nås. 

2.1.1 Förstudie 

Som inledande moment genomförs en förstudie som består av tre delar. 

Produktutbildning 
Genom att studera material som tillhandahålls av Megadoor ökas kunskapen om de banddrivna 
portarnas funktion. Detta kombineras med besök på företagets verkstad samt samtal med personal. 

Behovsanalys 
Behovet av nödöppningsfunktion analyseras genom att studera vad som orsakar problem som innebär 
att det ordinarie systemet för portöppning inte fungerar. 

Befintliga lösningar 
Megadoor har konkurrenter som tillverkar portar med liknande konstruktion och funktion. En sökning 
bland dessa samt i patentregister ger svar på om det finns alternativ på marknaden som motsvarar det 
som eftersöks. 

2.1.2 Konceptgenerering 

Förstudien resulterar i en kravspecifikation som beskriver vilka krav som produkten ska uppfylla samt 
kunskap om portens funktion. Med detta som utgångspunkt tas koncept fram som uppfyller kraven. De 
förslag som uppfyller kraven utvärderas i samråd med handledare vilket leder till ett val av koncept. 

2.1.3 Konstruktion 

Utveckling av  koncept 

Det utvalda konceptet genomarbetas mot ett mer detaljerat förslag på nödöppning av port. Detta genom 
att de ingående detaljer som ska tillverkas modelleras och sammanställs med befintliga detaljer. 

Detaljkonstruktion 

När samtliga detaljer anpassats och utformats framställs förenklade ritningar på de detaljer som behöver 
tillverkas tänkta att använda som underlag för vidare arbete. Detaljerna sammanställs i en lista 
tillsammans med de av Megadoors färdiga produkter som behöver anpassas för att fungera i den nya 
lösningen. 
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2.2 Förstudie 

2.2.1 Funktion 

Megadoors portsystem delas in i tre modeller, 3110, 3116 och 3190. En grov beskrivning av dessa 
portmodeller är att 3110 och 3116 är mindre standardmodeller, medans 3190 är större portar som ofta 
specialanpassats. Portar med lyftvikt under 3000 kg drivs med band medans de större portarna drivs 
med stållinor. Gemensamt för alla modeller är att de är uppbyggda av 

 en maskinlåda med motor, växellåda, trumma samt diverse säkerhetsanordningar 

 sidoskenor som styr porten 

 bottenbalk med fallskydd monterade i ytterkanterna och klämskydd i underkant 

 mellanprofiler av aluminium vid vilka duken är fastskruvad 

Porten öppnas genom att bottenbalken hissas uppåt med hjälp av band/stållina. Den tar i sin tur med sig 
mellanprofilerna som staplas på hög samtidigt som duken viks utåt. Om porten ingår i ett system med 
flera portar och multipelben, hissas benen upp separat när portarna nått sitt översta läge. Vid sänkning 
drar gravitationen ned porten som bromsas för att inte falla fritt. Fallskyddet på bottenbalken låser 
porten om det inte utsätts för dragkraft från band eller stållina (se figur 1 och 3). Detta är en 
säkerhetsdetalj som alla portar måste vara utrustade med enligt europeisk standard (EN 12604). Det 
låser även porten i stängt läge vilket förhindrar att porten lyfts upp av vind, en funktion som även 
fungerar som ett inbrottsskydd. 
 

 

Figur 3. En banddriven port av modell 3190 i stängt och öppet läge. Notera bandets lindning runt lintrumman. (Redigerad bild 
ur Megadoors produktdatablad för port VL3190) 
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2.2.2 Felorsaker 

För att utreda vad som orsakar behov av att nödöppna Megadoors portar genomfördes ett samtal med 
Thomas Forsberg, Salesman & Product champion VLFD på Assa Abloy Entrance Systems. Thomas har lång 
erfarenhet av underhåll på portarna och satt inne med mycket kunskap om de vanligaste felorsakerna. 
Följande text är baserat på fakta som kom fram under samtalet (T. Forsberg, personlig kommunikation, 6 
april 2016). 

De största problemen inträffar inte vid öppning av port, utan när en port som kunnat öppnas inte går att 
stänga. Om det uppstått ett problem som försämrar portens funktion kan det ändå gå att öppna porten. 
Det kan gälla mekaniska problem efter till exempel en påkörning som skadat en mellanprofil eller en 
sidoskena. Porten går då trögt att öppna men kapaciteten på portens lyftsystem är tillräcklig för att 
porten ska öppnas. Vid stängning är det endast tyngdkraften som driver porten nedåt. Om porten kärvar 
på vägen ned kan det hända att ställdon som registrera bandslack eller fallskydden löser ut och porten 
låser sig. 

Elektriska problem 

Thomas förklarar att den vanligaste orsaken till problem med portarna är de elektriska systemen. 
Portarna har en 3- fas driftspänning samt ett styrsystem på 24 volt. Av säkerhetsskäl finns ett antal givare 
som registrerar till exempel bandslack, överström och om porten lyfts för högt. Om någon av dessa går 
sönder eller börjar skicka felaktiga signaler kan porten bli låst i det läge den befinner sig i. Andra vanliga 
fel på elsystemen är 

 En av nödstopparna har tryckts in 

 Kortslutning 

 Kabelbrott 

 Strömavbrott 

Bandbrott 

Bandbrott sker relativt sällan på Megadoors portar men det förekommer. Thomas berättar att det i de 
flesta fall beror på utmattningsproblem eller skador som orsakats av till exempel en påkörning av port 
eller sidoskenor. Detta är något som kontrolleras vid underhåll av porten då bandets hela längd 
undersöks. Enligt Thomas kan det hända att portar som monterats i till exempel en hangar används olika 
mycket. Alla portar hissas upp då ett flygplan ska in eller ut, men en av portarna kanske används mer 
frekvent vid till exempel in- och utgång av personalen. Är serviceintervallet anpassat efter de övriga 
portarna kan det hända att banden på den port som används mest får problem som inte upptäcks i tid, 
vilket i sin tur kan leda till bandbrott. 

Fallskydd 

Portarna av modell 3110 och 3116 har fallskydd som skiljer sig i storlek men liknar varandra till utseende 
och funktion. Kopplingspunkten mellan band och fallskydd ser likadan ut på bägge modellerna och utgörs 
av en axel som är låst med spårryttare på bägge sidor. Axeln träs genom lyftbandets ögla vid montering 
varefter spårryttarna trycks på plats (se figur 4). När detta sker står den bottenbalk vid vilken fallskydden 
är monterade på marken. Sidoskenorna som fallskydden löper i är monterade i portöppningen med 
undantag för en bit längst ned. Detta för att möjliggöra sammankopplingen mellan band och bottenbalk 
(se figur 5). 
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Thomas förklarar att det är av stor vikt att spårryttarna vänds så att öppningen på dessa är riktad nedåt. 
När bandet monterats ska bottenbalken lyftas upp med hjälp av detta och styras in i sidoskenorna. Det är 
ett känsligt moment eftersom bottenbalken oftast är lång och marginalerna vid inpassningen är små. 
Den första delen av bottenbalken som får kontakt med sidoskenan är just axeln som bandet är fäst vid. 
Om då balken inte är i rätt läge och axeln stöter i skenan kan en felvänd spårryttare oavsiktligt tryckas ur 
sitt spår. Om detta inte upptäcks är det troligt att det uppstår oönskad rörlighet i axeln vilket kan betyda 
att infästningen bryts ut och bandet lossnar. 

  

Figur 4. Fallskydd med tillhörande sidoskena. 3110 överst i bild. 
Detaljbilden visar axel med spårryttare. 

Figur 5. Fallskyddet utsatt för risk vid montering 
(ur Megadoors installationsanvisning) 

 
Motor och växellåda 

Förutsatt korrekt underhåll är motor och växellåda i stort sett befriade från problem enligt Thomas. Den 
svaga punkten i detta system är den broms som låser motorn när den inte är i drift. Smuts och liknande 
kan orsaka att bromsen ligger på även i drift vilket i värsta fall kan skada motorn. Det kan även ge 
symptom som tyder på att motorn är trasig även om det inte är så. Thomas berättar om fall där motorer 
bytts ut, men där han misstänker att det kan ha varit fullt fungerande motorer med trasig broms. 
Motorerna har upplevts som försvagade när det egentliga problemet varit bromsen, något som inte 
undersökts eftersom det varit kundens egen personal eller tredje part som utfört reparationsarbetet. 

Med detta avslutas återgivningen av samtalet med Thomas. 

2.2.3 Befintliga lösningar 

I syfte att undersöka befintliga lösningar gjordes en sökning på marknaden för liknande portar som 
Megadoor erbjuder. Detta genom att använda Googles sökmotor med sökorden vertical lift door. Det 
visade sig finnas ett antal företag som tillverkar portar med liknande funktion och genom att besöka 
deras hemsidor kunde information inhämtas. De företag som undersöktes var följande. 
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Barduva 
Barduva är ett företag baserat i Litauen som bland annat tillverkar portar som till funktionen påminner 
väldigt mycket om Megadoors system (http://barduva.eu/en/). Även lösningen för nödöppning var 
liknande Megadoors. Den utgörs av manuell drift av den motor som används vid kontinuerlig körning. Av 
bilderna att döma såg det ut som det gick att fälla ned kedjor med vilka porten kunde drivas genom att 
dra i en av dessa likt en manuell kättingtelfer. Det skulle innebära att Barduvas portar kunde nödöppnas 
från marknivå, men det fanns inget i beskrivningen som bekräftade detta. Att driva ordinarie motor 
manuellt innebär att man fortfarande är beroende av att lyftband eller stållina inte brustit. 

Champion Door 
Det finländska företaget Champion Door tillverkar portar för industriellt bruk. Även här var funktionen i 
stort sett densamma som Megadoors (http://www.championdoor.com/se). Företaget erbjöd som tillval 
en hydraulisk nödöppning till en av deras modeller men på deras hemsida framgick det inte hur den var 
konstruerad. 

Mock Doors USA 
Även denna tillverkare hade liknande sortiment på portsystem som Megadoor. Här angavs ingen 
funktion för nödöppning, men av bilder på företagets hemsida (http://mockdoors.us/) framgick att 
lösningen troligen var en manuell drift av portens elektriska motor genom en ratt monterad i motorns 
bakkant. Denna port verkade sakna möjlighet att nödöppnas från markplan. 

MaxDoor 
MaxDoor är ett företag baserat i USA som tillverkar industriportar av något mindre storlek än de övriga 
tillverkare som nämnts. Deras portar baserades också på dukvikningsprincipen, men de använde sig av 
ett motviktssystem. Det innebar att de kunde erbjuda handdriven öppning med kätting som nödöppning, 
och på en mindre modell var det den enda drivkällan (http://www.maxdoor-usa.com/). 

2.2.4 Patentsökning 

För sökningar på patent användes patentinformationstjänsten Espacenet (worldwide.espacenet.com). 
Sökningarna skall skrivas på engelska, varför sökorden emergency opening vertical lift användes. Dessa 
sökord gav  17 träffar från hela världen men inget av dessa patent kunde anses vara av intresse. 
Sökorden emergency opening gav över 10000 träffar av vilka de första 100 träffarna genomsöktes, men 
utan resultat. Sökningen var för odetaljerad för att kunna ta fram relevanta patent. 

Sökmetoden ändrades till att utgå från de företag som tidigare visat sig tillverka portar av samma typ 
som Megadoor och söka på deras företagsnamn i Espacenet. Namnen Barduva och MaxDoor gav inga 
träffar, men Champion Door fanns registrerade som sökande till fyra patent. Ett av dessa var av intresse 
eftersom det var lyftmekanismen hos företagets portar (European Patent No.2990573 (A1), 2015). Här 
kunde förklaringen till det hydrauliska nödsystem som angetts på deras hemsida hittas. Det bestod av en 
hydraulisk motor som via en koppling kunde driva elmotorns axel vid strömavbrott eller liknande. Detta 
system var alltså beroende av det ordinarie lyftsystemet. Företaget Mock Doors var registrerade som 
sökande till två patent men inget av dessa var relevant för uppgiften. 
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2.3 Konceptgenerering 

2.3.1 Kravspecifikation 

Baserat på den information som samlats in under förstudien sammanställdes en kravspecifikation i 
samråd med Daniel Burman på Megadoor. 

Funktionskrav 
Produkten ska: 

 Ej vara beroende av ordinarie drivsystem. 

 Vara applicerbar på banddrivna portar. 

 Kunna öppna porten minst en gång. 

 Ha en lyftkapacitet på minst 3000 kg. 
Produkten bör: 

 Vara applicerbar på alla modeller med viss modifikation. 

 Kunna stänga porten minst en gång. 

 Manövreras från markplan 

Kvalitetskrav 
Produkten ska: 

 Vara utformad så att personsäkerheten ej försämras. 
Produkten bör: 

 Vara utformad så att minimal skada tillfogas portsystemet vid användning. 

2.3.2 Konstruktionsförutsättningar 

Med kravspecifikationen som utgångspunkt inleddes arbetet med att ta fram koncept för olika lösningar. 
I avgränsningarna för projektet framgick det att multipelbenet endast skulle undersökas om det 
bedömdes att det fanns utrymme i tidsplanen för detta. Trots det fanns multipelbenet med som en 
faktor när de olika koncepten togs fram eftersom det måste fällas upp om till exempel ett flygplan ska in 
eller ut ur en hangar (se figur 6). Det innebar att nödöppningssystemet inte borde påverka den 
funktionen för att ge önskat resultat. Nödsystemet skulle heller inte monteras i golvet, marken eller 
väggen i anslutning till porten eftersom det då skulle utgöra ett hinder för både multipelben och in- och 
utfart genom porten. I de fall där porten monteras som en singelport utan multipelben var detta inget 
problem. Men eftersom det främst var kunder inom flygindustrin som påpekat behovet av nödöppning 
bedömdes det som viktigt att systemet fungerade även i de portar som användes  tillsammans med 
multipelben. En annan önskan som framkom efter att kravspecifikationen fastställts var möjlighet att 
driva porten manuellt. Detta för att kunna erbjuda ett mer ekonomiskt och mindre energiberoende 
system till främst de mindre modellerna av portar. 

 

Figur 6. Förklarande bildserie som visar multipelbenen i ett portsystem monterat på Falcon Aviation Services Abu Dhabi, 
83x18.5 m. (Bilder hämtade från Megadoors hemsida) 
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För att kunna genomföra en öppning utan att skada porten måste det fallskydd som tidigare beskrivits 
frigöras. Samtliga koncept som togs fram bygger därför på att anslutningen mellan nödsystem och port 
sker via fallskyddet. Genom att använda fallskyddet även i nödsystemet bevarades samtidigt den 
viktigaste säkerhetsdetaljen för porten. Fallskydden måste certifieras för att få användas i portarna. 
Detta är en omständlig process och på grund av det skulle fallskydden helst vara intakta utan 
modifieringar. Detta gäller den del av fallskydden som hanterar låsningen. På infästningen kan en viss 
modifikation tillåtas. 

2.3.3 Idégenerering 

Motvikt 

Hissar kan konstrueras med en motvikt som balanserar ut vikten för hisskorgen. Det ger en jämnare gång 
och mindre energikrävande drift eftersom motvikten hjälper till att lyfta hissen.(Wikipedia, u.å.). Detta 
var ett alternativ som utreddes eftersom det skulle innebära fördelar vid eventuell manuell drift. En av 
nackdelarna med motviktssystem är att konstruktionen måste bära större vikt eftersom både motvikten 
och det som ska hissas upp blir hängande i den. En annan nackdel är att det krävs en del 
säkerhetsarrangemang enligt europeisk standard (EN 12604) kring motvikten för att undvika 
personskada, något som kräver utrymme. Den faktor som gjorde att detta förslag valdes bort var att det 
skulle innebära problem hos portar utrustade med multipelben. Om porten öppnas med 
motviktssystemet hamnar motvikten i marknivå och blir ett hinder. 

Gängstång 

Tankar fanns på att använda en gängstång i sidorna på porten för att på så sätt kunna öppna den. 
Konstruktionen kunde ha fungerat genom att ha en anordning vid fallskyddet som kunde nypa kring 
gängstången och på så sätt drivas uppåt när gängstången roterade. Vid ordinarie drift skulle anordningen 
ha löpt fritt medan porten öppnades och stängdes. 
Att detta förslag inte utreddes vidare beror även det på multipelbenen. Antingen skulle gängstången bli 
kvar i lodrätt läge och vara ett hinder eller behöva göras ledbart för att kunna följa med multipelbenet 
när det fälls upp. 

Utanpåliggande system 

Alternativet med utanpåliggande system skulle bestå av någon typ av drivkälla monterad i höjd med 
portens maskinlåda. Vid behov av nöddrift skulle ett lyftband, stållina eller kätting kunna firas ned för att 
sedan kopplas mot fallskyddet utifrån. Det skulle innebära att portens duk fick utrustas med någon typ 
av öppning eller helt enkelt skäras sönder vid behov. Detta skulle dock endast fungera på portar av 
modell 3190, eftersom fallskyddet i 3110 och 3116 löper inne i sidoskenan och inte som  på 3190 
innanför duken. 

Hydraulik 

Att använda hydrauliska cylindrar uteslöts på grund av den lyfthöjd som krävs, från 12 meter och uppåt. 
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Kuggstång 

Detta alternativ uteslöts bland annat eftersom det förmodligen skulle krävas mycket utrymme i sidorna 
av porten vilket skulle minska portvidden. 

2.3.4 Vald lösning 

Integrerad drift  

Ett förslag som togs fram var att integrera ett stållinesystem i porten. Förslaget gick ut på att en drivkälla 
monteras i den befintliga maskinlådan. Från denna utgår stållinor i båda riktningarna för att sedan löpa 
ned genom portens sidoskenor och ansluta till fallskyddet (se figur 7). Förslaget skulle fungera till alla 
portmodeller som ingår i projektet. Eftersom detta var det förslag som ansågs ha störst potential att 
kunna utvecklas till ett fungerande koncept, lades mest energi och tid på det.  

 

Figur 7. Principskiss över det integrerade nödsystemet i två vyer. 

 

Till en början var tanken att stållinorna skulle monteras direkt på fallskyddet. Det skulle innebära att de 
på något sätt måste hållas spända även under ordinarie drift för att inte orsaka problem inne i porten. 
Om stållinorna istället förankrades längst ned i sidoskenorna och fallskydden fick löpa fritt längs linan 
skulle problemet inte uppstå. När nöddrift krävdes skulle stållinornas förankring släppas. De skulle hissas 
upp och föra med sig fallskydden och därigenom portens bottenbalk. 

Manuell drift av porten medförde att någon typ av låsning måste implementeras för att förhindra att 
porten började sjunka okontrollerat. Ett alternativ som utreddes var att låta en snäckväxel hantera 
nedväxlingen av momentet. Snäckväxlar som uppfyller vissa krav kan vara självhämmande vilket betyder 
att de inte kan drivas av den utgående axeln. Olsson (2015) beskriver hur verkningsgraden för 
snäckväxlar kan beräknas med hjälp av friktionsvinkel och stigningsvinkel på snäckskruven. Om 
verkningsgraden beräknas för en växellåda som drivs baklänges, alltså med utgående axel som drivande, 
och friktionsvinkeln är större än stigningsvinkeln blir verkningsgraden mindre än noll och det är detta 
som kallas självhämning. Snäckväxlar med detta förhållande mellan friktionsvinkel och stigningsvinkel 
har väsentligt mycket sämre verkningsgrad när de drivs rätt väg än andra typer av växellådor. Det 
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innebar att en stor utväxling skulle krävas för att orka driva porten för hand med orimliga öppningstider 
som följd. En annan nackdel med att använda självhämmande snäckväxel är att porten måste drivas även 
vid sänkning. Stängningstiden skulle alltså bli ungefär lika lång som öppningstiden. Därför fattades 
beslutet att undvika snäckväxel i konstruktionen och istället välja en annan typ av växellåda. 

Förslaget med integrerad drift presenterades för Daniel Burman på Megadoor. Daniel ansåg att det 
integrerade systemet hade potential och beslut fattades att gå vidare med det konceptet. 

2.4 Konstruktion 

En stor del av konstruktionsarbetet utfördes med CAD som hjälpmedel. Det program som användes var 
Solidworks. Några av detaljerna som syns på de modeller som visas i denna rapport har tillhandahållits av 
Megadoor, som till exempel fallskyddet till modell 3190, banddriften i maskinlådan till 3116/3190 och 
vissa andra komponenter inuti maskinlådorna. Motorer och växellådor har genererats av programmet 
NordCad 8.3.2, ett gratisverktyg från återförsäljaren som levererar motorer och växellådor till Megadoor. 

2.4.1 Utveckling av koncept 

Förankring av stållina 

För att stållinan ska hållas sträckt krävs att den förankras vid marknivå. Förankringen ska vara 
konstruerad så att ingenting går sönder om körning av nödsystemet sker innan förankringen lossats. 
Samtidigt ska den klara den påfrestning som sträckning av stållina innebär. En första idé om att använda 
någon typ av sprint uteslöts på grund av att risken fanns att sprinten skulle glömmas bort när porten 
behövde nödöppnas. Istället monteras ett fäste med en enkel ögla i sidoskenan nära golv. Längst ned 
förses stållinan med en kaus som fästes med linlås. Mellan kaus och fästögla monteras ett buntband och 
dras åt hårt (se figur 8). Enligt Nelco Contact AB (http://www.nelco.se/) har dessa en draghållfasthet 
mellan 80 - 780 N beroende på storlek. De större buntbanden bör vara tillräckliga för att ge önskat 
resultat. Då nödsystemet används är buntbanden det första som går sönder, vilket också är tanken. När 
stållinorna åter är sänkta kan ett nytt buntband enkelt monteras. 
 

 

Figur 8. Stållinan förankras längst ned på sidoskenan med buntband 
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Kontaktpunkt stållina-fallskydd   

Vid ordinarie drift löper fallskydden fritt längs stållinorna, men när nödsystemet används måste 
stållinorna kunna ta med sig fallskydden upp. Här fyller linlåsen som tidigare nämnts sin andra funktion. 
Linlåsen valdes så att den översta delen utgjorde kontaktyta mot det fäste stållinan löper genom. Det 
skulle också vara utformat så att det inte fanns risk att det fastnade mot någon annan del. Certex 
(http://www.certex.se/) , en leverantör av stållinor och lyftredskap, har i sitt sortiment ett äggformat 
linlås med plan topp och botten. Enligt deras hemsida ska två linlås monterade i serie klara samma 
påfrestning som den stållina de monteras på, och vara godkända för lyft (se figur 8). 

Anslutning till  fallskydd 

Eftersom fallskydden och sidoskenorna på modellerna 3110 och 3116 liknar varandra till utformningen 
användes samma modell av anslutningar till bägge modellerna. Anslutningarna krävde trots det 
anpassning till respektive fallskydd, men grundformen kom att vara densamma. De utgjordes av en plåt 
med en påsvetsad hylsa som stållinan löper genom. Löphålets diameter valdes så stor som möjligt för att 
minska risken att stållinan skulle nötas vid öppning och stängning av porten (se figur 4 och 7).  

Till 3190 krävdes en annan modell av anslutning eftersom sidoskenorna är utformade på ett annat sätt. 
Här delas utrymmet i mitten av sidoskenan av en vägg, vilket innebär att det krävs två stållinor per 
portsida. Lyftbandet löper inte i sidoskenan som hos 3110 och 3116, utan är förankrat till fallskyddet 
utanför denna (se figur 1). För att kunna frigöra låsmekanismen krävdes någon typ av länk som kunde 
leda kraften från stållinorna till lyftbandets fästpunkt. 

Övergång sidoskena - maskinlåda 

Anslutningen mellan sidoskena och maskinlåda såg lite olika ut på alla tre modeller. 3110 hade en helt 
egen design. På modell 3190 användes samma maskinlåda som för 3116, men det tillkom en 
förlängningssektion. Här skulle stållinan tvingas byta riktning. På 3110 och 3116  krävdes en förskjutning i 
sidled och en brytning in mot centrum av maskinlådan. På modell 3190 behövde stållinorna endast 
brytas in mot centrum (se figur 9). 

  

Figur 9. Stållinornas anslutning till maskinlåda. Från vänster till höger visas 3110, 3116 och 3190 
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Lintrumma 

På modellerna 3110 och 3116 användes två stållinor vilket betyder att lintrumman borde konstrueras för 
att kunna linda in dessa samtidigt. Det är samma princip som Megadoor använder i ordinarie 
lyftanordning. Trumman delades in i två utrymmen och stållinan lindades på trumman i olika riktningar 
(se figur 10). Detta tillvägagångssätt medför att de radiella krafterna från linorna på trumman motverkar 
varandra, vilket är en stor fördel eftersom det minskar påfrestningen på växellådans lager och axel. 

Modell 3190 krävde totalt fyra stållinor, två till varje sida. Trumman skulle därför kunna tillverkas enligt 
samma princip som hos 3110 och 3116, men med fyra utrymmen för stållina.  

Manuell drift  

Lösningen för manuell drift blev ett drev eller kilremsskiva på växellådans utgående axel istället för en 
motor. Remmen eller kedjan drogs ut mot sidan av porten där en lagrad axel skulle monteras. Från axeln 
skulle en kedja leda ned mot marknivå till en vevanordning (se figur 11). Antingen monterad på vägg om 
sådan fanns eller på multipelbenet. Genom att använda samma vevanordning som används till elmotorn 
utnyttjades den inbyggda backspärren som vevanordningen är försedd med. Dessutom innebär det att 
strömmen bryts till porten eftersom veven är försedd även med denna funktion. Veven är monterad i 
kontrollskåpet och för att lossa den måste en kontakt kopplas bort som bryter strömmen. Om 
vevanordningen kompletteras med en adapter som konverterar från axel med kilspår till ½ tums fäste 
kan en momentdragare kopplas in vilket skulle ge betydligt kortare öppningstider. En av Megadoors 
konstruktörer, Mats Brännström, konsulterades angående den manuella driftens konstruktion. Mats 
påpekade att det vore bra om porten inte behövde vevas ned, utan sänktes ned kontrollerat med hjälp 
av en broms. Lösningen på detta blev en fjäderbelastad broms som lossas manuellt monterad på samma 
axel som veven. För att sänka porten skulle bromsen frigöras och gravitationen dra ned porten. 
Hastigheten skulle då styras antingen med hjälp av bromsen eller med veven. Förslaget på 
konstruktionen för manuell drift är inte fullständigt. Detta beskrivs utförligare under rubriken diskussion. 

 

Figur 10. Lintrumma sedd uppifrån. Krafterna från linan motverkar varandra. 

 

Figur 11. Vev med backspärr och broms. Avståndet till övre axel är egentligen längre än det verkar på bild. 
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2.4.2 Beräkningsmetod för öppningstider 

Förutsättningar 

På grund av portarnas konstruktion varierar den vikt som ska lyftas med lyfthöjden. Detta eftersom det 
inledningsvis endast är bottenbalken som hissas. Allt eftersom porten öppnas staplas mellanprofiler med 
tillhörande duk ovanpå bottenbalken och vikten ökar successivt. För att förenkla beräkningarna 
användes endast den maximala lyftvikten 𝑚𝑙𝑦𝑓𝑡 för respektive portmodell. Lyfthöjden 𝐻𝑙𝑦𝑓𝑡 är 

individuell för varje tillverkad port, men Megadoor angav lyfthöjder som är vanliga bland deras kunder. 
Eftersom det ofta handlar om hangarer har man baserat dessa lyfthöjder på de flygplan som ska kunna 
passera genom porten (se tabell 1).  

Tabell 1. Portarnas lyfthöjd och lyftvikt 

Portmodell 𝐻𝑙𝑦𝑓𝑡 [m] 𝑚𝑙𝑦𝑓𝑡 [kg] 

3110 12 650 

3116 14 2240 

3190 14 3000 

 
Verkningsgraden för växellådor kan normalt utläsas i tabeller hos de företag som säljer produkterna. Hos 
Megadoors leverantör av motorer och växellådor (www.nord.com) uppgavs verkningsgraden för den typ 
av växellåda som skulle användas vara över 95 %. Övriga förluster skulle vara av ungefär samma storlek 
oberoende av växellåda och togs därför inte med i beräkningarna. Sammanfattningsvis blev alltså den 
beräknade öppningstiden något kortare än den verkliga öppningstiden på grund av försummande av 
förluster , och något längre än den verkliga öppningstiden på grund av förenklad beräkning av lyftvikt. 

Moment 

Den tyngd som drivsystemet måste lyfta fördelas lika mellan antalet stållinor 𝑛𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎. Det betyder att 
kraften 𝐹𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎 som varje stållina påverkar lintrumman med beräknades enligt ekvation 1 där 𝑔 
motsvarar tyngdaccelerationen. 

𝐹𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎 =
𝑚𝑙𝑦𝑓𝑡∗𝑔

𝑛𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎
   (1) 

Dessa krafter gav upphov till ett moment som i sin tur skulle påverka växellådan. Momentets storlek 
beror på avståndet mellan trummans centrumaxel och kraftens angreppspunkt. Eftersom stållinan lindas 
på trumman i flera lager ökar momentet för varje lager. Endast det maximala avståndet, alltså avståndet 
från centrumaxeln till det yttersta lagrets centrum användes eftersom momentet då skulle vara som 
störst. Momentet 𝑀𝑢𝑡 på växellådans utgående axel beräknades enligt ekvation 2 där 𝐷 är trummans 
diameter och 𝑑 är diametern på stållinan. 

𝑀𝑢𝑡 =  (
𝐷

2
+ 𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑑 −

𝑑

2
) ∗ 𝐹𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝑛𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎  (2) 

Det moment 𝑀𝑑𝑖𝑚 som skulle bli dimensionerande vid val av växellåda beräknades genom att 
multiplicera 𝑀𝑢𝑡 med säkerhetsfaktor 1,2. Denna säkerhetsfaktor sattes enligt överenskommelse med 
Daniel Burman lägre än den nivå som övrig konstruktion höll. Värdet 1,2 baserades på att 
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säkerhetsfaktor 2 inte krävdes på grund av att växellådan mycket sällan skulle användas. Trots det borde 
dimensionering göras så att säkerhetsfaktorn låg något över 1. 

Stållina 

Enligt europeisk standard (EN 12604) ska en stållina ha en säkerhetsfaktor som inte understiger 6 
(minsta brottlast/statisk last per lina). Vid val av stållina användes därför ekvation 3 för att beräkna den 
dimensionerande kraften 𝐹𝑑𝑖𝑚. Vid samma paragraf i standarden anges att minsta tillåtna diameter 𝐷𝑚𝑖𝑛 
på linskivor och lintrummor ska beräknas enligt ekvation 4. Avvikelser tillåts om intyg om att stållinan 
inte påverkas av mindre lindningsdiameter kan lämnas av tillverkaren, men i detta arbete används den 
europeiska standardens säkerhetsfaktor. 

𝐹𝑑𝑖𝑚 = 𝐹𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎 ∗ 6  (3) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝑑 ∗ 20  (4) 

För lintrummor gäller att de ska vara spårade och att linor endast ska lindas i ett lager (EN 12604). Detta 
är något som Megadoor praktiserar i de portar som har stållinor för ordinarie drift. Den allmänna 
uppfattningen på företaget var att kravet inte gäller i detta fall eftersom det handlar om mycket 
begränsad användning. Det har inte kunnat bestyrkas i någon standard eller annat direktiv. Som 
produkten konstruerats krävdes att stållinan lindas i flera lager på lintrumman. Med företagets 
godkännande frångicks därför europeisk standard i detta fall. Innan ytterligare arbete utförs på denna 
produkt måste kravet för lintrummor undersökas och verifieras. 

Lintrummans dimensioner 

Hur lintrumman skulle utformas styrdes av monteringsplatsens utrymme och den mängd stållina den 
behövde ha kapacitet för. Samtidigt skulle detta anpassas mot stållinans maximala böjradie. 
Enligt EN 12604 ska bärande element ( i detta fall stållinorna) ha minst två hela varv kvar på trumman i 
ändläget. Den mängd stållina som krävdes för att öppna porten var lika med portens lyfthöjd som 
angivits av Megadoor. Givet en diameter på trumman beräknades antal varv stållina 𝑛𝑣𝑎𝑟𝑣 enligt 
ekvation 5.  

𝑛𝑣𝑎𝑟𝑣 =
𝐻𝑙𝑦𝑓𝑡

𝜋∗𝐷
+ 2  (5) 

Trummans dimensioner kunde anpassas för att uppfylla de villkor som tidigare angetts genom att variera 
antal lager 𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 på trumman och därigenom det utrymme 𝑏 som krävdes enligt ekvation 6. Det 

egentliga värdet skulle bli något mindre eftersom ingen hänsyn tagits till att omkretsen ökade för varje 
lager stållina. 

𝑏 =
𝑑∗𝑛𝑣𝑎𝑟𝑣

𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟
  (6) 

För att hålla stållinan på plats krävdes att ytterkanterna på linområdet var så pass höga att stållinan inte 
kunde glida av när trumman var fylld till max (se figur 9). Med hjälp av antal lager stållina kunde denna 
höjd ℎ beräknas genom ekvation 7. 

ℎ = 𝑑 ∗ 𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 (7) 
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Manuell drift  

För att utreda om manuell drift var ett rimligt alternativ att arbeta vidare med beräknades öppningstider 
för de olika portarna. Vid manuell drift är det fysikens lagar som sätter gränserna. En människa har en 
viss styrka. Man blir starkare med hjälp av utväxling men det man vinner i kraft förlorar man i väg. 

I EN 12453 står följande: 

“Vid felfunktion för drivning och om porten är konstruerad för manuell hantering får 
den kroppskraft som behövs för hanteringen överskrida de värden som anges i EN 
12604 med maximalt 50%” 

EN 12604 anger 260 N per person som maxvärde för industriportar. Det betyder att maximal kraft i detta 
fall blev 1,5 ∗ 260 𝑁 = 390 𝑁. Detta värde beskrev med hur stor kraft en människa kunde förutsättas 
påverka ett föremål men det sa inget om hur lång tid det skulle ta att öppna porten. För att beräkna 
öppningstiden behövdes istället en uppskattning av en människas effekt. Brudin, Jorfeldt, & Pahlm 
(2014) skriver i sin artikel att medeleffekten hos en man mellan 25 - 45 år ligger på cirka 260 watt. Detta 
värde gäller för benarbete. Enligt Jorfeldt och Palm (2013) är effekten vid armarbete cirka 60 % av 
benarbetets effekt. Det innebar att den effekt som skulle användas vid beräkningarna blev 260 ∗ 0,6 =
156 watt. Effekt 𝑃 vid rotation beräknas enligt ekvation 8. 

𝑃 = 𝑀 ∗ 𝜔  (8) 

där 

𝜔 =  
2∗𝜋∗𝑛𝑟𝑝𝑚

60
  (9) 

Genom att använda ekvation 9 i ekvation 8 och lösa ut momentet beräknades det moment som 
utvecklades med handkraft 𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑 enligt ekvation 10. 

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑 =
𝑃∗60

2∗𝜋∗𝑛𝑟𝑝𝑚
  (10) 

Minsta tillåtna moment på utgående axel hämtades ur ekvation 2 för att tillsammans med verkningsgrad 
𝑛𝑣𝑒𝑟𝑘 för växellåda beräkna vilken utväxling 𝑖𝑡𝑜𝑡 som krävdes med ekvation 11. 

𝑖𝑡𝑜𝑡 =
𝑀𝑢𝑡

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑∗𝑛𝑣𝑒𝑟𝑘
  (11) 

Utväxlingen användes för att beräkna det utgående varvtalet 𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑢𝑡 med ekvation 12. 

𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑢𝑡 =
𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑖𝑛

𝑖𝑡𝑜𝑡
  (12) 

Därefter beräknades öppningstiden 𝑡ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 med hjälp av ekvation 13. 

𝑡ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐻𝑙𝑦𝑓𝑡

𝜋∗𝐷∗𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑢𝑡
  (13) 
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2.4.3 Detaljkonstruktion 

Beräkningar 

Den dragkraft som respektive stållina måste klara beräknades enligt ekvation 1. Med säkerhetsfaktor 6 
på stållinor gav det följande krafter för de olika portmodellernas stållinor enligt ekvation 3.(se tabell 2) 
 

Tabell 2. Minsta tillåtna draghållfasthet på stållinor baserat på säkerhetsfaktor 6 

Portmodell 3110  3116 3190 

𝑭𝒅𝒊𝒎 [kN] 19,1 65,9 44,1 

 
Utifrån tabeller hos en av Megadoors nuvarande leverantörer (www.carlstahl.se) kunde lindiameter 
bestämmas och väljas enligt tabell 3. Minsta diameter för respektive lintrumma 𝐷𝑚𝑖𝑛 fastställdes utifrån 

lindiameter enligt ekvation 4. 𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑 beräknades med hjälp av ekvation 14. Varvtal vid manuell drift 
sattes till 60 varv/minut eftersom det enligt Jorfeldt och Palm (2013) anses vara det optimala varvtalet 
vid armarbete. 

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑 =
156∗60

2∗𝜋∗60
= 24,8 ≈ 25 Nm  (14) 

Värdet baserades på en del antaganden. För att kontrollera rimligheten i detta värde jämfördes det mot 
det maxvärde på kraft vid manuell hantering som europeisk standard uppgett, alltså 390 N. Veven som 
skulle användas vid manuell öppning har en hävarm på 176 mm. Den kraft 𝐹ℎ𝑎𝑛𝑑 som behövs för att 
skapa momentet 25 Nm beräknades med ekvation 15. 

𝐹ℎ𝑎𝑛𝑑 =  
𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑

0,176
=

25

0,176
≈ 142 𝑁  (15) 

Baserat på ekvationerna som beskrivs under avsnittet teori skapades ett kalkylblad i Excel där de tre 
portmodellerna ställdes upp bredvid varandra. De konstanter som användes var enligt tabell 3. 
 

 
Tabell 3. Konstanter för de olika portmodellerna som användes för beräkningar. 

Portmodell  3110 3116 3190 

Storhet Enhet    

𝑯𝒍𝒚𝒇𝒕  m 12 14 14 

𝑭𝒔𝒕å𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂  N 3188 10987 7358 

𝒅  m 0,006 0,010 0,008 

𝑫𝒎𝒊𝒏  m 0,12 0,2 0,16 

𝒏𝒔𝒕å𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂  st 2 2 4 

𝒏𝒗𝒆𝒓𝒌   0,95 0,95 0,95 

Vid manuell drift     

𝑴𝒉𝒂𝒏𝒅  Nm 25 25 25 

𝒏𝒓𝒑𝒎 𝒊𝒏  varv/minut 60 60 60 

 
Kalkylbladet användes tillsammans med 3D-modeller för att hitta värden för lintrummornas dimensioner 
och därigenom minsta tillåtna moment på växellådornas utgående axel. Genom att variera dimensioner 
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för trumman simultant i kalkylblad och 3D-modell säkerställdes att den trumma som klarade kraven 
enligt beräkningarna också skulle vara möjlig att montera i maskinlådan. 

För manuell drift beräknades total utväxling enligt ekvation 11. Val av växellåda gjordes med 𝑀𝑢𝑡 och 𝑖𝑡𝑜𝑡 
ur tabeller från Megadoors nuvarande leverantör av växellådor och motorer. De växellådor som 
rekommenderas hade inte den optimala utväxlingen för manuell drift utan var det alternativ som låg 
närmast över det beräknade värdet. Genom att välja en utväxling nära den totala togs momentet ned 
maximalt genom växellådan vilket gav mindre påfrestning på övrig konstruktion. Övrig utväxling skulle 
lösas genom att välja drev mellan vevanordning och den axel som skulle monteras vid maskinlådan på ett 
sådant sätt att den totala utväxlingen blev så nära den optimala som möjligt. Hur stor den övriga 
utväxlingen 𝑖ö𝑣𝑟𝑖𝑔 skulle vara beräknades enligt ekvation 16. 

𝑖ö𝑣𝑟𝑖𝑔 =  
𝑖𝑡𝑜𝑡

𝑖𝑣ä𝑥𝑒𝑙
  (16) 

Den information som behövdes för att beräkna öppningstid vid manuell drift fanns nu tillgänglig och 
sattes in i ekvation 13. Under rubriken 3.1 Beräkningar i tabell 4 redovisas resultatet av samtliga 
beräkningar tillsammans med rekommenderad växellåda till respektive portmodell. Valet av växellåda är 
baserat på att porten skulle drivas manuellt. Används motor i direkt anslutning till växellåda kan andra 
alternativ vara mer lämpliga.  

Simuleringar 

Någon detaljerad hållfasthetsberäkning genomfördes inte på konstruktionen. För att hitta lämpliga 
dimensioner på detaljer i konstruktionen som ansågs rimliga genomfördes istället simuleringar i CAD på 
utvalda delar. Målet var att nå en säkerhetsfaktor på minst 2 eftersom det är den nivå Megadoor 
använder på detaljer utan specificerad säkerhetsfaktor. Resultatet av simuleringarna presenteras 
utförligt under rubriken 3.2 Simuleringar. 

Många av de detaljer som används i konstruktionen är designade efter samma modell som portens 
nuvarande konstruktion. Det gäller bland annat motorlådan som konstruerades till modellerna 3116 och 
3190. Samma motorlåda användes till båda modellerna. Den är en kopia av nuvarande motorlåda med 
den skillnaden att den är 1200 mm bred istället för 2000 mm (se figur 12). Motorplåten som växellådan 
monteras på är samma som den nuvarande. Dessa detaljer bedömdes därför uppfylla alla krav gällande 
hållfasthet eftersom de kommer att utsättas för samma påverkan från porten som ordinarie system. 
Därför genomfördes inga simuleringar på dessa detaljer. 

  

Figur 12. Ny motorlåda till 3190 enligt beprövad design med tillhörande motorplåt. 
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Motorplåt 3110 

På modell 3110 monteras motor och växellåda för ordinarie drift på en motorplåt som i sin tur skruvas 
mot ett motorfäste i brytrullelådan längst ut på maskinlådan (se figur 13). Det sitter en brytrullelåda i 
bägge ytterkanterna av maskinlådan och båda dessa har motorfästen. Normalt monteras endast en 
motor på varje port. Det motorfäste som inte används ansågs därför lämpligt för nödsystemets växellåda 
att monteras i. Fördelarna med detta var 

 ingen ny motorlåda behöver tillverkas 

 motorfästet klara påfrestningen 

 växellådan hamnar nära ytterkanten vilket är bra vid manuell drift eftersom avståndet till 
väggen/multipelbenet blir kortare 

 
Den motorplåt som används till ordinarie motorfäste skulle kunna användas men för att optimera 
konstruktionen utformades en ny motorplåt. Den konstruerades av två stycken plåtar, en 3 mm och en 4 
mm. Plåt 1 (se figur 13) är 3 mm och utformades på samma sätt som ordinarie motorplåt, men med en 
annan utskärning. Plåt 2 behövde tillverkas av 4 mm plåt för att motorplåten ska klara säkerhetsfaktor 2. 
Den skulle bockas och svetsas samman för att sedan svetsas mot plåt 1. Hålbilden på plåten anpassades 
efter vald växellåda. 

 

 

Figur 13. Brytrullelåda med motorfäste samt nytillverkad motorplåt. Längst ned i bild en motor monterad i brytrullelåda. (Bild 
längst ned ur Megadoors installationsanvisning ) 

 

Uppgifter om motor och växellåda hämtades från leverantören. Där uppgavs en växellåda av modell SK 
33V med motor väga 57 kg. Vid manuell drift sitter ingen motor på växellådan men istället påverkas den 
av en kraft från drivande drev eller remskiva. Denna kraft uppskattades vara mindre än tyngden från 
motorn och vikten ansågs därför vara den dimensionerande faktorn. Området kring skruvhålen var det 
mest utsatta, och därför beslutades att växellådan bör monteras med en cirkulär bärplatta (se figur 13) 
runt skruvhålen som fördelar trycket över större yta.  

Plåt 1 

Plåt 2 

Bärplatta 
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Anslutning fallskydd 3110 

Anslutningen som stållinan skulle löpa genom konstruerades av en plåt som dimensionerades till 4 mm. 
På plåten skulle en hylsa svetsas fast med innerdiameter 10 mm och ytterdiameter 18 mm. Underkanten 
på plåten bör rundas av för att undvika att linlåsen hakar fast när stållinan hissas. Plåten konstruerades 
för att kunna svetsas mot fallskyddets sidor (se figur 14).  

 

Figur 14. Anslutningen som den monteras på fallskyddet. 

Anslutning fallskydd 3116 

Denna anslutning utformades på samma sätt som fästet till 3110, men med andra dimensioner. 
Plåttjockleken dimensionerades även här till 4 mm. Den påsvetsade hylsans innerdiameter är 14mm och 
ytterdiameter 24 mm. Hylsan måste sträcka sig längs hela plåtens längd på denna modell (se figur 15).  

 

Figur 15. Anslutning till 3116 monterad på fallskydd. 

 

Länk fallskydd 3190 

Till portmodell 3190 konstruerades två länkar som utformades enligt figur 16. Detaljerna konstruerades 
för att kunna skäras ut ur en plåt av tjockleken 20 mm. Hålen anpassades för att kunna monteras i 
befintlig bandinfästning. Istället för bultar användes två axlar som skulle monteras genom både 
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bandinfästning och länkar. Mellan länkar och bandinfästning användes distanshylsor för att öka 
stabiliteten. Eftersom bandinfästningen fanns kvar skulle länkarna endast påverkas av kraften från 
stållinorna och inte när lyftbandet användes. På båda axlarna krävdes lager för att ta upp kraften som 
uppstår när länkarna pressas mot fallskyddet vid ett lyft. Till den nedre axel konstruerades två stöd som 
lagren kunde löpa mot. Anledningen till att använda lager var att bandinfästningen behövde förflytta sig 
uppåt för att frigöra låsningen på fallskyddet varför friktionen skulle minskas. De krafter som skulle 
påverka lagren beräknades med hjälp av en matris (se bilaga 6). Enligt denna beräkning skulle lagren 
påverkas av en radiell kraft på cirka 12 kN. Övriga krav som lagren måste uppfylla för att kunna monteras 
på fallskyddet var en maxbredd på 25 mm, maximal ytterdiameter 58 mm samt en innerdiameter på 30 
mm. 

SKF NCF 3006 CV är ett rullager som klarar en statisk last på 44 kN. Lagret har en bredd på 19 mm, 
ytterdiameter på 55 mm och innerdiameter på 30 mm. Lagret uppfyller samtliga krav och ansågs därför 
vara ett lämpligt alternativ.  

 

 

Figur 16. Länkens utformning till vänster och de två länkarna monterade tillsammans med lager och stöd  till höger. 

Axlar til l fallskydd 3190 

Dimensionering av de axlar som användes för att fästa länkar till fallskydd baserades på 
bandinfästningens utformning. Materialet för dessa båda axlar bestämdes till 34CrNiMoS6 (SS2541), ett 
stål som klarar större påfrestning än det allmänna konstruktionsstål som de övriga detaljerna tillverkats 
av (BE-groups hemsida, u.å.). 

Anslutning mellan sidoskena och maskinlåda 

Stållinornas väg genom maskinlådan 
För att stållinorna skulle kunna ansluta till lintrumman behövde de ändra riktning vid maskinlådan. Här 
var kraven som ställdes på stållinornas böjradie styrande. Eftersom utrymmet i modellerna 3110 och 
3116 är begränsat vid detta område kunde inte linhjul med korrekt diameter användas. Därför användes 
en annan typ av linbrytare (se figur 17). De linbrytare som användes är konstruerade utifrån minsta 
böjradie vilket gav en modell till respektive portmodell. Det finns liknande produkter på marknaden men 
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ingen med lämpliga dimensioner kunde hittas. Utöver böjradie utfördes inga beräkningar på dessa 
detaljer. När stållinorna riktats in mot centrum av maskinlådan fanns inga hinder på vägen mot 
lintrumman varför ytterligare styrning inte var nödvändig. 

   

3110 3116 3190 

Figur 17. Linbrytare på modell 3110 och 3116 samt linhjulens placering på 3190 

 
På 3190 var utrymmet där stållinan skulle ändra riktning mindre begränsat på grund av den 
förlängningssektion som monteras på dessa portar. Här användes linhjul för att ändra stållinornas 
riktning. Det krävdes fyra linhjul till varje port, ett linhjul per stållina (se figur 17). Med korrekt anpassad 
monteringsvinkel på linhjulen skulle två av stållinorna löpa fritt i riktning mot lintrumman. De två 
återstående stållinorna måste ändra riktning för att undvika hinder. Här användes brytrullar liknande de 
som används för lyftbandet istället för linhjul, eftersom de är mindre känsliga för variation av stållinans 
läge. I takt med att stållinan lindas upp på trumman förändras lindningsdiametern vilket gör att 
riktningen på linan också varierar. Bilaga 5 ger en översikt på hur stållinorna drogs genom maskinlådan. 

Övriga detaljer 

Passbitar 
Portar av modellerna 3116 och 3190 vars bredd överstiger 6 meter levereras med passbitar till 
maskinlådan som monteras mellan brytrullelådor och motorlåda. På dessa portar ansågs det lämpligt att 
byta ut en av dessa passbitar mot den motorlåda som tidigare beskrivits. Genom att välja den sida där 
lyftbandet löper på ovansidan av bandtrumman fanns utrymme för detta. Beroende på portens 
totalbredd kan det behövas en kortare passbit mellan den nya motorlådan och brytrullelådan. 
Passbitarna tillverkas av Megadoor själva och anpassas efter portbredd. De kortare passbitar som skulle 
användas i samband med nödsystemet har därför inte givits något utrymme under rubriken slutresultat 
eller bland bilagor. De ansågs istället tillhöra de delar som skulle modifieras för att passa in i port med 
tillvalet nödöppning. 

Säkerhetsfunktioner 
För att säkerställa att porten inte hissas för långt vid normal användning monteras brytare i maskinlådan 
som bryter strömmen när de aktiveras. Samma funktion krävdes på portar som hissas med nödsystemet 
och därför beslutades att det bästa alternativet var att använda samma typ av brytare. På så sätt minskas 
antal produkter i sortimentet. 
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3. Resultat 

3.1 Beräkningar 

I tabell 4 nedan redovisas resultatet av de beräkningar som utfördes för att optimera de olika 
portmodellerna för manuell drift samt val av växellåda till respektive modell. 

 
Tabell 4. Redovisning av resultat från beräkningar med kalkylblad för de tre portmodellerna. 

   Resultat vid manuell drift 

 Portmodell 3110 3116 3190 

 Storhet Enhet    

Ko
n

st
an

t 
vä

rd
en

 

𝐻𝑙𝑦𝑓𝑡  m 12 14 14 

𝐹𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎  N 3188 10987 7358 

𝑑  m 0,006 0,010 0,008 

𝐷𝑚𝑖𝑛  m 0,12 0,2 0,16 

𝑛𝑠𝑡å𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎  st 2 2 4 

𝑛𝑣𝑒𝑟𝑘   0,95 0,95 0,95 

𝑀ℎ𝑎𝑛𝑑  Nm 25 25 25 

𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑖𝑛  varv/minut 60 60 60 

V
ar

ie
ra

d
e 

vä
rd

en
 

𝐷  m 0,12 0,20 0,20 

𝑀𝑢𝑡  Nm 516,5 2746,8 3531,6 

𝑀𝑑𝑖𝑚  Nm 619,8 3296,1 4237,9 

𝑖𝑡𝑜𝑡   21,7 115,7 148,7 

𝜋 ∗ 𝐷  m 0,377 0,628 0,628 

𝑛𝑣𝑎𝑟𝑣  st 34 24 24 

𝑛𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟  st 4 3 3 

𝑏  m 0,051 0,081 0,065 

ℎ  m 0,024 0,030 0,024 

Val av växellåda SK 33V SK 973.1 SK73/32 

𝑖𝑣ä𝑥𝑒𝑙   30,36 120,26 171,23 

𝑖ö𝑣𝑟𝑖𝑔   0,72 0,96 0,87 

𝑛𝑟𝑝𝑚 𝑢𝑡  varv/minut 2,76 0,52 0,40 

𝑡ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔  minuter 12 43 55 

 

3.2 Simuleringar 

Materialet som användes vid simuleringarna var allmänt konstruktionsstål S355J2 (DIN 1.0577) i samtliga 
fall, utom vid simuleringen av axlarna. Dessa skulle tillverkas av materialet 34CrNiMoS6, ett material som 
inte fanns tillgängligt i Solidworks bibliotek. Därför skapades materialet med hjälp av information från 
BE-Groups hemsida. Säkerhetsfaktorer för de olika delarna togs fram med hjälp av Solidworks inbyggda 
resultatverktyg Design Check Wizard. 
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3.2.1 Motorplåt 3110 

Vid simuleringen av motorplåten användes en förenklad modell utan svetsfogar. Resultatet är därför inte 
helt tillförlitligt men ger ändå en vägledning till om plåtens dimensioner är rimliga. Motorplåten sitter 
bultad mot motorfästet på brytrullelådan. Detta representerades av fast geometri i bulthålen samt stöd 
enligt figur 18. För att representera tyngden från motor och växellåda placerades en förskjuten kraft på 
559 N där masscentrum för motor med växellåda antogs ligga. Detta antagande baserades på 
måttskisser från leverantören. Det moment som skulle komma att påverka motorplåtens skruvhål 
hämtades från tabell 4 och uppgick till 516,5 Nm. En simulering där bärplatta användes gav en 
säkerhetsfaktor på 2,2 vilket var över det önskade på 2.  

 

Figur 18. Beskrivning över hur krafter och stöd simulerats på motorplåten till 3110. 

 

  

Fast geometri 

Stöd 

Moment 

F 



25 
 

3.2.2 Anslutning fallskydd 3110 

Även vid denna simulering förenklades modellen utan svetsfogar. Simuleringen genomfördes med fast 
geometri där de tänkta svetspunkterna skulle vara, samt en kraft som påverkade ytan där linlåsen möter 
fästet. Dessutom fick plåten stöd mot fallskyddet vid ytterkanterna (se figur 19).  Kraftens storlek 
hämtades från tabell 4 och var 3188 N. Simuleringen visade att fästets säkerhetsfaktor uppgick till 2,1. 

 

Figur 19. Förenklad simulering av den anslutning som svetsas på fallskydd till 3110. 

3.2.3 Anslutning fallskydd 3116 

Simuleringen sattes upp på samma sätt som vid 3110 men med kraften 10987 N vilket gav en 
säkerhetsfaktor på 2,2 (se figur 20). 

 

Figur 20. Simulering av anslutningen till fallskydd på modell 3116. 
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3.2.4 Länk fallskydd 3190 

Simuleringen genomfördes med det nedre hålet samt det övre hålets vänstra del som fixerade gångjärn 
och en kraft riktad uppåt mot den yta där linlåset möter länken (se figur 21). Kraftens storlek hämtades 
från tabell 4 och uppgick till 7358 N. Resultatet blev en säkerhetsfaktor på 2,1. 

 

Figur 21. Simulering av den länk som sitter monterad på fallskyddet till modell 3190 

3.2.5 Axlar fallskydd 3190 

För att kunna genomför simuleringar på axlarna krävdes en del beräkningar som redovisas i bilaga 6. 
Genom att dela upp axlarnas ytor kunde krafter och övriga randvillkor sättas upp (se figur 22). På den 
övre axeln sattes krafter ut av storleken 18992 N på de ytor där länken möter axeln vilket motsvarar den 
resulterande kraft som beräknats enligt bilaga 6. På de ytor som kommer i kontakt med 
bandinfästningens öglor sattes kraften till totalt 14716 N vilket motsvarar halva lyftvikten. Stödet från 
lagren simulerades genom att halva kontaktytorna mellan axel och lager sattes som fast geometri.  

 

  

F 
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På den nedre axeln utgjordes stödet av en hylsa som i sin tur fick stöd av den platta som monterades på 

fallskyddet. Detta simulerades genom att ytorna innanför hylsorna som fick kontakt med axeln sattes 

som fast geometri. De krafter som via lyftöglorna påverkar den nedre axeln blir samma som på den övre, 

alltså totalt 14716 N fördelat på ytorna där lyftöglor möter axel. Krafterna från länkarna sattes på de ytor 

där länkar och axel möttes och dessa var på 12005 N per yta. Simuleringarna gav en säkerhetsfaktor på 

2,2 för den övre axeln och 2,1 för den nedre. 

 

     

 Figur 22. Simulering av de två axlar som fäster länkar till fallskydd på modell 3190. Övre axel till vänster. 

Stöd 

Fast geometri 

18992 N 14716 N 

12005 N 

14716 N 

Stöd 
12005 N 



28 
 

3.3 Sammanställning av tillverkade och modifierade detaljer 

Nedan följer en sammanställning över de delar som ska tillverkas och modifieras till de olika 
portmodellerna. Notera att för samtliga modeller kan samma fäste för stållina användas och att 
motorlåda för 3116 och 3190 är samma detalj. 

3.3.1 Modell 3110 

Tillverkas Modifieras 

Anslutning fallskydd Brytrullelåda 

 Urtag för stållina. 

 Infästning för linbrytare. 

 En ytterligare bandrulle monteras för att 
leda bandet över motorplåten. 

 Två hörn fasas av vid motorfäste. 

Fallskydd 

 Anslutning svetsas fast 

Fäste för stållina vid marknivå 
Motorplåt 
Lintrumma 
Linbrytare 

3.3.2 Modell 3116 

Tillverkas Modifieras 

Anslutning fallskydd Brytrullelåda 

 Urtag för stållina. 

 Infästning för linbrytare och linhjul 

Fallskydd 

 Anslutning svetsas fast 

Fäste för stållina vid marknivå 
Motorlåda 
Lintrumma 
Linbrytare 

 

3.3.3 Modell 3190 

Tillverkas Modifieras 

Anslutning fallskydd Brytrullelåda 

 Urtag för stållina. 

 Infästning för linbrytare och linhjul 

Fallskydd 

 Bandinfästningen anpassas till länkarna 
genom att byta ut bultar mot axlar. 

 Stödplattor monteras 

Maskinlåda 

 Brytrullar för stållina monteras. 
 

Fäste för stållina vid marknivå 
Motorlåda 
Lintrumma 
Linbrytare 
Axlar till fallskydd 
Stödplattor till fallskydd 
Distanshylsor till fallskydd 



29 
 

3.4 Slutresultat 

Resultatet av detta arbete blev ett förslag på fristående nödöppning som tillval till banddrivna portar av 
modell 3110, 3116 och 3190. Vid annan drift än manuell väljs drivenhet efter kundens önskemål om 
öppningstid och tillgång till energikälla. Endast porten kommer vara möjlig att öppna med nödsystemet 
på samtliga modeller. Både vid manuell- och automatisk drift kommer manövrering att ske från 
markplan. Förslaget består av ett integrerat system där porten hissas med stållinor via fallskydden. 
Nödsystemet påverkar inte det ordinarie systemet för portöppning, men däremot påverkas 
möjligheterna till att hissa eventuella multipelben om porten inte hissats med nödsystemet. Vid drift 
med nödsystem bedöms säkerhetsnivån för personskador vara densamma som vid ordinarie drift 
eftersom stållinorna ansluter till fallskydden och deras funktion fortfarande är opåverkad. 

3.4.1 Portmodell 3110 

  

Figur 23. Port 3110 i manuellt och automatiskt utförande. I mitten en förstoring av anslutningen till fallskyddet. 

Med små modifieringar av brytrullelådan kan en ny motorplåt monteras i de befintliga motorfästena. 
Växellådan bultas fast mot motorplåten med hjälp av stödring och blir infälld i brytrullelådan (se figur 
23). Det medför kortare axel vid manuell drift samt bättre viktfördelning. Dessutom kan lintrumman 
monteras direkt på växellådans utgående axel. Stållinan dras via linbrytarna ned mot fallskyddet inuti 
sidoskenan. Anslutningen till fallskyddet svetsas fast  och stållinan förankras mot sidoskenan i marknivå 
med hjälp av buntband. När nödöppning krävs lindas stållinan in på lintrumman varvid buntbandet 
brister, fallskyddet frigörs och bottenbalken hissas upp.  
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3.4.2 Portmodell 3116 

   

Figur 24. Modell 3116 med linbrytare och ny motorlåda. Befintlig passbit byts ut mot motorlåda och kortare passbit. 

På modell 3116 byts en av de passbitar som sitter mellan brytlåda och motorlåda ut. Istället monteras en 
1200 mm bred motorlåda samt en kortare passbit (se figur 24) så den totala längden blir densamma som 
den utbytta passbitens. Detta innebär att nödsystemet endast kan monteras på portar med totalbredd 
över 7,2 meter eftersom brytrullelådor och motorlåda för ordinarie drift tillsammans är 6 meter. På 
grund av den långa öppningstiden vid manuell drift rekommenderas att denna modell förses med motor. 
Stållinan löper från lintrumman via linhjul och linbrytare ned mot fallskyddet inuti sidoskenan. 
Anslutningen till fallskyddet har samma princip som det hos modell 3110 men med andra dimensioner. 
Stållinan förankras på samma sätt som hos 3110 med buntband i fästögla. 
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3.4.3 Portmodell 3190 

   

Figur 25. Motorlåda på modell 3190. Trumman på denna modell har plats för fyra stållinor. Nederst i bild brytrullelåda och 
fallskydd. 

 
 
 
På modell 3190 gäller samma principer för motorlåda och passbit som hos 3116. Den totala portbredden 
måste därför vara minst 7,2 meter för att nödsystemet ska kunna monteras. Lintrumman har plats för 
fyra stållinor. Dessa leds ned via linhjulen i ytterkanterna inuti sidoskenan mot fallskyddet. Eftersom 
fallskyddet är placerat utanför sidoskenan på denna modell sitter länkar som leder kraften från 
stållinorna till bandinfästningen (se figur 25). Lager monterade på bandinfästningen underlättar rörelsen 
som krävs för att fallskyddet ska frigöras vid lyft. Liksom hos 3110 och 3116 förankras stållinorna vid 
fästöglor med buntband. Även denna modell får lång öppningstid vid manuell drift och därför 
rekommenderas även här en motor som drivenhet. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Val av motor 

Valet av motor till de portar som ska drivas med sådan har utelämnats. Det är motor och växellåda som 
tillsammans kommer att avgöra vilken öppningstiden för porten blir, och det är något som kunden själv 
kan få vara med och påverka. På de bilder av 3116 och 3190 som finns i denna rapport sitter samma 
kombination av motor och växellåda på både ordinarie motorlåda och nödsystemets motorlåda. Det kan 
vara en fördel att välja samma enheter till nödsystemet även om det kan tyckas överkvalificerat med 
tanke på att det mycket sällan kommer att användas. Om det inträffar något fel på ordinarie systems 
motor eller växellåda, finns utbytesenheter på plats. Då skulle den felande enheten kunna bytas ut direkt 
och väntetid på att en ny levereras kan därigenom undvikas. Under leveranstiden blir nödsystemet satt 
ur funktion, men det kan kanske vara motiverat om porten får full funktion på kort tid. 

4.1.2 Lintrumma 

De lintrummor som beskrivits i rapporten har som tidigare nämnts dimensioner baserade på beräkningar 
av moment samt utrymme vid montering. Den slutliga utformningen av lintrummorna sker i samband 
med beställning hos tillverkaren, och då kan de mått som angivits i denna rapport användas som 
referens. Det finns visst utrymme för förändringar om detta är nödvändigt. 

4.1.3 Linbrytare och brytrullar 

Linbrytarna som används till modell 3110 och 3116 har endast konstruerats utifrån stållinas böjradie och 
utrymme i maskinlåda. Detta för att ge förslag på hur lindragningen skulle kunna lösas. Detsamma gäller 
för de brytrullar som ska leda stållinan genom maskinlådan på modell 3190. Valet av placering av dessa 
är anpassat efter de fästpunkter som finns för att montera maskinlådan mot portöppningen. Det 
bedömdes vara lämpligt att de satt i nära anslutning till dessa med tanke på stabilitet i konstruktionen. 
Exakt hur de ska utformas och fästas återstår att lösa. 

4.1.4 Fallskydd till 3190 

De stöd som sitter monterade på fallskydden redovisas inte under rubriken Resultat eftersom de 
simuleringar som genomfördes inte gav trovärdiga resultat. Troligen beror detta på att randvillkoren inte 
blev korrekta. Detaljen utgörs av en bockad plåt samt ett fyrkantrör som svetsas fast på plåten och detta 
var svårt att simulera. Trots att det inte kunde bekräftas att denna detalj klarar påfrestningarna 
bedömdes att någon typ av stöd som klarar säkerhetsfaktor 2 skulle kunna monteras på liknande sätt. 
Bulten som stödet fästs vid är en befintlig detalj och därför lämplig att utnyttja för detta ändamål 
eftersom det inte stör funktionen på fallskyddet.  

4.1.5 Manuell drift 

Vid beräkningarna av öppningstider användes momentet 25 Nm vilket grundade sig på vad en människa 
orkar prestera vid ett arbetsprov. Detta värde jämfördes mot den kraft som europeisk standard angett 
som maxvärde vid manuell drift vilket var 390 N. Den kraft som krävdes för att skapa 25 Nm beräknades 
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till 142 N vilket är betydligt mindre, men då bör hänsyn tas till att arbetet ska utföras under en längre tid. 
25 Nm ansågs därför vara ett rimligt värde på moment.  

4.1.6 Säkerhetsfunktioner 

Som det framgår av samtalet med Thomas Forsberg är en av de vanligaste orsakerna till problem elfel. 
Givarna som finns placerade i porten har till uppgift att registrera onormal drift på olika sätt. Detta för 
att maskineriet ska användas optimalt med avseende på slitage och även som en säkerhet mot olyckor. I 
nödsystemet bör dessa komponenter vara så få som möjligt till antalet för att minska risken att även 
nödsystemet blir obrukbart. Vid kontinuerlig drift bör kraven vara högre än i ett system som endast ska 
användas vid enstaka tillfällen, eller kanske aldrig. Därför bör det gå att minimera användandet av 
säkerhetsfunktioner som övervakar negativ påverkan på maskineriet, men personsäkerheten får trots 
det inte äventyras. 

4.2 Metoddiskussion 

Lösningen för manuell drift tilläts ta en hel del tid i anspråk trots att det inte ingick i projektet enligt 
avgränsningarna. Anledningen till att problemet tilläts ta resurser var att en lösning skulle kunna 
motivera en fortsatt utveckling av projektet som helhet. I problembeskrivningen nämns att de kunder 
som efterfrågat den produkt som rapporten avser främst finns inom flygindustrin. Dessa kunder är i 
större behov av att multipelbenen kan fällas upp än att porten går att öppna manuellt. Den tid som lades 
på att ta fram en manuell lösning borde istället ha spenderats på att få nödsystemet att fungera 
tillsammans med multipelbenet.  

Mycket tid av arbetet lades på att rita upp delar av portsystemet i CAD. Även om det var ett tidskrävande 
arbete fyllde det en viktig funktion genom att minska risken för feldimensioneringar då utrymmet i 
konstruktionen var begränsat. Vid utformning av stållinornas dragning inuti maskinlådan på modell 3190 
var 3D-modellernas fördelar särskilt framträdande. Det skulle ha varit betydligt svårare att följa 
stållinornas väg genom maskinlådan om det inte varit möjligt att göra detta i 3 dimensioner. Tyvärr fanns 
inte möjlighet att sitta tillsammans med konstruktörerna på Megadoor och se hur de arbetar och tar sig 
an problem liknande det som beskrivits i rapporten. Trots det anses tillvägagångssättet med 3D-modeller 
ha varit det rätta i det här fallet. När nya detaljer ska anpassas mot befintlig konstruktion är CAD ett 
ovärderligt hjälpmedel. Några av portsystemets ingående delar fanns tillgängliga som färdiga 3D-
modeller, vilket underlättade arbetet och minskade risken för felaktiga modeller på grund av att ritningar 
misstolkats.  

4.3 Fortsatt arbete 

4.3.1 Säkerhet 

Dokumentation över vilka regler och standarder som gäller för ett nödsystem måste undersökas djupare 
innan man går vidare med detta projekt. Stållinans upplindning på lintrumman är ett exempel där 
undantag från gällande krav vore nödvändigt. Det bör därför säkerställas vilka undantag som kan göras 
för ett system som endast är ämnat för nödsituationer. 
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4.3.2 Multipelben 

Under hela projektets gång har ambitionen varit att produkten ska fungera även på portar där 
multipelben används. Det finns trots det ett problem som fortfarande inte är löst. Vid normal drift sitter 
stållinorna förankrade längst ned i sidoskenan efter att porten öppnats. När multipelbenet sedan ska 
fällas upp kommer dessa att orsaka problem. Stållinorna måste kunna följa med benet när det viks åt 
sidan, men det betyder att de linor som befinner sig på den yttre sidan måste kunna bli längre för att 
passera ledpunkten på benet. Alternativt skulle förankringspunkten på något sätt kunna förflytta sig 
längs benet i denna situation. 

Om porten öppnats med nödsystemet finns det möjligheter att använda samma stållinor till att fälla upp 
multipelbenet. Detta var något som borde ha undersökts närmare, men tidsnöd gjorde att det fick 
prioriteras bort. Tanken var att på något sätt låsa porten i öppet läge för att stållinorna skulle kunna firas 
ned och kopplas till multipelbenen. Beslutar man från företagets sida att gå vidare med projektet är det 
här något som bör tas i beaktande då det var önskvärt att samma nödsystem skulle kunna användas till 
både port och multipelben. 

4.3.3 Fallskydd till 3110 och 3116 

Under samtalet med Thomas Forsberg framkom en del brister hos de fallskydd som används till 
modellerna 3110 och 3116. Det gällde kopplingen mellan lyftbandet och fallskyddet som utgjordes av en 
axel och två spårryttare. Megadoor bör uppmärksamma dessa eftersom man med relativt enkla medel 
skulle kunna åtgärda dem. Någon typ av förhöjning strax ovanför hålen i fallskydden som axeln monteras 
genom är ett alternativ. Dessa skulle då ta emot de stötar som kan uppstå om bottenbalken kommer i fel 
läge mot sidoskenan vid inpassningen. En annan variant som diskuterades fram under samtalet med 
Thomas var att ha en axel med en förhöjd kant på ena sidan och en spårryttare på den andra. Då har 
risken för att spårryttarna ska tryckas lös halverats. Om en port havererar och orsaken till detta är ett 
misstag vid installationen är det inte orimligt att tillverkaren, tillika installatören, får ta konsekvenserna 
av detta. Förutom minskad risk för personskador i samband med haveri finns det alltså en ekonomisk 
vinning i att försäkra sig om att det inte inträffar. 

4.3.4 Linlås 

Tanken var att använda linlås av den modell som beskrivits tidigare till samtliga portmodeller. Dessa 
fanns för 6, 8 och 10 mm stållina. När portmodellerna modellerades i CAD upptäcktes att linlåsens 
ytterdiameter kunde vara för stor för att dessa med säkerhet skulle kunna användas i modellerna 3110 
och 3116. Därför har dessa portmodeller försetts med en annan typ av linlås. Dessa är skapade utifrån 
hur de bör se ut för att fungera i konstruktionen, men något lämpligt alternativ som är godkänt för lyft 
har inte kunnat hittas inom ramen för tidsplanen. En utvidgad sökning på marknaden efter passande 
linlås bör därför göras. Alternativt undersöka om dessa kan tillverkas och certifieras som godkända för 
lyft. 

4.3.5 Manuell drift 

Eftersom tiden var kraftigt begränsad kunde inte problemet med manuell drift tas hela vägen fram till en 
komplett lösning, utan tvingades avbrytas för att inte riskera att tidsplanen spräcktes. Det förslag som 
togs fram är dock en början som med mer tid skulle kunna utvecklas till ett fungerande koncept. Det som 
saknas i lösningen är  
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 Infästningen för den axel som sitter vid ytterkant av maskinlådan. Detta är dock något som 
kanske kommer att anpassas efter det utrymme där porten monteras och därför bli individuellt 
för varje port. 

 Hur de ingående dreven eller remskivorna ska väljas. Detta kommer att vara beroende av vilken 
utväxling växellådan har och anpassas mot den önskade totala utväxlingen. 

 En mer anpassad broms. Den broms som syns på figur 11 är av samma modell som sitter 
monterad på elmotorn. Den är både manuellt och elektromagnetiskt styrd och dessutom 
överkvalificerad vad gäller maximalt bromsmoment. Troligen går det att hitta bättre alternativ 
till denna. Den behöver vara fjäderbelastad och kunna frigöras manuellt, men någon 
elektromagnetisk styrning krävs ej. Sådana alternativ för industriellt bruk hittades, men även 
dessa var överdimensionerad vad gäller bromsmoment vilket gjorde att de blev onödigt stora. 
Det moment som ska bromsas motsvarar momentet som skapas med veven, alltså cirka 25 Nm. 
Det skulle därför vara tillräckligt med en broms av samma storlek som används på cyklar med 
skivbroms. 

 Skyddsanordning för rörliga delar. Enligt gällande säkerhetskrav (EN12604) måste dessa kapslas 
in till en höjd av 2,5 m över golvets nivå så att det inte finns risk för personskador. 

 Skyddsanordning för överskridet maxmoment. I och med att det skulle finnas möjlighet att 
använda momentdragare måste någon typ av begränsare användas. Momentdragare har 
varierande maxmoment vilket innebär att det är svårt att förutsäga vilka påfrestningar 
konstruktionen skulle komma att utsättas för. Det finns lämpliga momentbegränsare på 
marknaden som monteras direkt på axel, och dessa skulle kunna vara ett alternativ. Brytpinne är 
ett annat alternativ, men det är något mer riskabelt eftersom brytpinnen då skulle kunna 
ersättas av en annan produkt med högre hållfasthet, till exempel en stålaxel. 

4.3.6 Styrningar för stållina i sidoskena 

På de modeller av Megadoors portar som drivs med stållinor har det kommit klagomål från en del kunder 
på att stållinan slår mot delar av porten och orsakar missljud. Detta fenomen uppstår på grund av den 
höjd många av portarna har. Samma sak inträffar på flaggstänger när det blåser ute, ett ljud de flesta 
känner igen. Av den anledningen togs ett förslag fram i samarbete med Daniel Burman där styrningar 
monterade på portens mellanprofiler skulle hindra stållinorna från att börja svänga (se figur 26). 
Förslaget lades ned på grund av risken för nötning av stållinan eftersom det bedömdes att 
mellanprofilernas styrningar troligen skulle komma i kontakt med linan vid varje portöppning. Om de 
stållinor som ingår i nödsystemet orsakar detta missljud skulle förslaget kunna vara värt att undersöka 
vidare och eventuellt göra prototyper för försök. Det handlade om enkla plastdetaljer som skulle kunna 
monteras på befintliga portar utan större modifieringar. 

 

Figur 26. Förslag på styrningar för stållina som monteras på mellanprofilerna. 
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Bilaga 6 

F representerar kraften från stållinan, i detta fall 7358 N 

A, B, C, och D är reaktionskrafter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktionskrafterna löses ut med hjälp av en jämviktsekvation och tre momentekvationer som ställs upp 

på matrisform. 

↑: 𝐹 + 𝐴 + 𝐷 = 0 → 𝐴 + 𝐷 = −𝐹  

↻ 𝑂: −𝐴 ∗ 0,155 + 𝐵 ∗ 0,095 − 𝐷 ∗ 0,155 = 0  

↻ 𝑃: 𝐹 ∗ 0,155 − 𝐶 ∗ 0,095 = 0 → −𝐶 ∗ 0,095 = −𝐹 ∗ 0,155  

↻ 𝑄: 𝐹 ∗ 0,155 + 𝐵 ∗ 0,095 = 0 → 𝐵 ∗ 0,095 = −𝐹 ∗ 0,155  

 

 

 

 

 

 

Den resulterande kraften vid punkt P användes vid simulering av övre axel. Den beräknades enligt 

𝑅 = √147162 + 120052 ≈ 18992 𝑁  
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