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Förord

Detta examensarbete har genomförts som avslutning på min utbildning till
maskiningenjör vid Luleå Tekniska Universitet, institutionen i Skellefteå.

Examensarbetet har utförts åt MEGADOOR  AB under våren 2000.

Jag vill rikta ett stort tack till följande personer för hjälp under projektet:

• Lars-Birger Lundström, konstruktionschef och Gunnar Lundborg,
produktionschef, som har varit mina handledare på Megadoor.

• Torbjörn, Pontus, Mats på konstruktionsavdelningen och Johan på
verkstaden, för hjälp och svar på alla frågor.

• Alla på Megadoor som har gjort tiden där så trevlig.

• Gunnar Landsell, lärare på LTU, för synpunkter på rapporten.

• Maggan, Tobias, Sarah och Pia, som har stöttat mig hemifrån under hela
studietiden.

Skellefteå 000605

_________________

Johan Zetterlund



                                             

Syfte

Examensarbetet har haft som mål att konstruera ett lyftbord åt Megadoor AB,
anpassat att användas vid deras montering av industri- och hangarportar.

• Lyftbordet skall underlätta montering genom att höjden kan anpassas till
olika moment i monteringen.

• Flyttbara stöd och tryckluftsdrivna klämanordningar enligt
kravspecifikationen, skall göra monteringen enklare och snabbare.

• Konstruktionen skall uppfylla kraven enligt maskindirektivet.



                                             

Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts åt Megadoor AB, för att underlätta
monteringen av maskinlådor till deras industri- och hangarportar. Dagens
montering sker på en enkel balk upplagd på stöd, med dåliga arbetsställningar
och tidskrävande arbetsmoment som resultat.

För att tillgodose företagets önskemål har jag konstruerat ett lyftbord med

• Maxlast 400 kg.
• Arbetsytan justerbar i höjdled mellan 500 till 900 mm.
• Justering av höjd sker med motordrift, med hjälp av band.
• Längd 9 m.
• Bredd 360 mm.
• Lyftbordet kan flyttas med hjälp av gaffeltruck.
• Flyttbara pneumatiska fixturer för fastklämning av arbetsstycke.
• Flyttbara stöd i bakkant av arbetsytan.
• Hylla för montering av aluminiumprofil.
• Kollapsar inte vid ett bandbrott på en sida.
• Uppfyller kraven i maskindirektivet.

Det speciella med detta lyftbord är att det lyfts med  hjälp av band med
motordrift, och att det är dimensionerat för att klara att tåla att bandet går av på
en sida utan att kollapsa.



                                             

                                                                      
Abstract

This technical report has been completed on behalf of Megadoor AB, to
facilitate assembling of header-boxes for their industry- and hangar-doors.
Today, the assembling is done on a simple beam, resulting in bad working-
position, and time-wasting procedures.

To meet the requirements from the company, I have constructed a table-lift,
with following capacity:

• Maximum load: 400 kg.
• Adjustable height between 500 to 900 mm.
• The adjustment of the height is done by motor-power.
• Length: 9 m.
• Widths: 360 mm.
• The table is movable by a forklift.
• Adjustable pneumatic fixtures, which holds parts in place.
• Easily adjustable supports in the back of the table.
• Shelf for aluminium profile
• The table-lift will not collapse even if the band is cut on one side.
• It’s constructed according to the standards of AFS 1994:48.

The unique aspect of this table-lift is that it’s lifted by a band, which is driven
by a motor and that it’s dimensioned to stand the stress even if the band is cut
on one side, without collapsing.
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1 Megadoor AB

Megadoor AB, är ett expansivt företag i Skellefteå, som tillverkar industri- och
hangarportar. Deras standardportar består bland annat av en upp mot 9 meter
lång och 350 kg tung maskinlåda (Överst i bild 1). För att förbättra
arbetsställningen under monteringen och kunna öka produktionen vill företaget
ta fram ett lyftbord anpassat till deras maskinlåda.

Bild 1. Megadoorport system 800/1000

1.1 Så går monteringen till idag
I dagsläget sker monteringen av maskinlådorna på en balk uppriggad på
stålpallar. Monteringen innehåller flera olika moment, som t.ex. skruvning,
spikning med spikpistol, kapning, mm. Dessa skall utföras i olika riktningar
och i olika höjd. Långa plåtprofiler skall hanteras och hållas på plats. Arbetet
blir både påfrestande och tidskrävande för montören genom den dåliga
arbetsställningen och  att man behöver använda tvingar för att hålla profilerna

2 Krav på lyftbordet

Innan konstruktionsarbetet påbörjades, studerade jag hur monteringen sker
idag, intervjuade montören och diskuterade med konstruktions- och
produktionscheferna. Detta ledde till följande krav.



                                             

2.1  Funktions- och kvalitetskrav

• Lyftbordet skall klara en punktbelastning på 500  kg 1m från en ände.
• Arbetsytan skall vara justerbar i höjdled mellan 500 till 900 mm.
• Justeringen sker med motordrift, med hjälp av band.
• Arbetsytans bredd skall vara 360 mm.
• 7 stycken stöd, justerbara i längdled, monterade i bakkant. Första och sista

utan hylla, resten med hylla.
• Passar för längder upp till 9 m.
• Uppfällbar ”hållare” i framkant, för att fästa aluminiumbalk.
• Arbetsbänken skall vara flyttbar för att man skall kunna fylla på plåt.
• Pneumatiska fixturer för fastklämning av arbetstycke.
• Lyftbordet skall ej kollapsa vid ett bandbrott på ena sidan.

2.2                Krav från Maskindirektivet

Utformningen av lyftbordet styrs också av krav som finns i
Arbetarskyddstyrelsens Författningssamling, AFS 1994:48; maskindirektivet,
och de speciella krav som finns för lyftbord i  AFS 1985:13. Innan jag började
konstruerandet studerade jag dessa, och noterade de krav som jag behövde ta

• Max hastighet. 0,15m/s.
• Säkerhetsavstånd mellan saxar: 25 mm.
• Säkerhetsavstånd mellan saxar och eventuell ram: 50 mm.
• Krafter skall multipliceras med säkerhetsfaktorn 1,4.
• Band till lyftanordning skall ha 5-faldig säkerhet.

3 Konstruktion av lyftbord som ej
kollapsar vid bandbrott på en sida

När lösningen med saxar, som lyfts med hjälp av band hade valts, ställdes
kravet att bordet skulle tåla att bandet går av på ena sidan utan att bordet
kollapsar. Detta krav var svårt att uppfylla men gjorde också att examensjobbet
blev intressantare.
Först gjorde jag beräkningar för att få fram de belastningar som uppkommer på
saxar och band. För att analysera vad som skulle hända vid ett bandbrott,
gjorde jag en liten modell med hjälp av mekano. Resultat:

• Vid bandbrott kollapsar inte saxarna.
• Belastningen förs över till den sida där bandet är helt.



                                             

Bild 3. Enkel modell i Mekano.

3.1 Belastning på den sida där bandet är helt

Enligt mina uträkningar fördelas belastningar på saxbenen. Dragkraften som
belastar bandet blir:

Med de aktuella vinklarna blir belastningen på bandet 41 kN. Genom att blocka
om bandet halveras denna belastning. Se beräkningar i bilaga 1,sid 2.

3.2 Belastning där bandet går av

Om bandet går av på en sida, förs belastningen över till den andra genom att
det bildas ett moment. Momentet uppkommer genom att om. det vänstra
saxbenet skulle tryckas ned genom att balken tippar över åt vänster, skulle  det
högra saxbenet tvingas nedåt, men det sitter fast i balken och drar på så sätt ned
balken. De krafter som uppkommer på den sidan där bandet gått av, blir större
än på den andra, så de blir dimensionerande. Se bilaga 1 sida 2-4.

3.2.1 Passräkning med hjälp av MathCAD

När jag skulle fastställa vilka vinklar jag skulle välja för att få minsta
belastning på saxbenen och band hade jag stor användning av att jag gjorde
beräkningarna  med hjälp av MathCad. När  jag väl gjort inmatningen av

αtan
1⋅= totalLastDragkraft



                                             

formlerna kan jag mata in ett värde på en vinkel, och få fram alla aktuella
värden på belastningar och spänningar. Stor vinkel mellan saxben och golv, är
gynnsamt för belastningen på saxbenen, men negativt för belastning på band
och motor. Efter passräkning kom jag fram till att vinklarna skulle vara mellan

 º i högt läge. Dessa vinklar gav längden på saxbenen, för att
kunna justera bordet mellan 500 till 900 mm. Se bilaga 1.

4 Dimensionering

Den stora belastning som skulle uppstå vid ett bandbrott på en sida, ställde
stora krav på dimensioneringen. Inte minst på saxarna, men även andra delar,
vilket redovisas i detta kapitel.

4.1 Dimensionering av saxar

Jag valde en lösning med ett kraftigare VKR-rör i mitten och två tunnare på
vardera sidan, för att saxen inte skulle bli för bred. Ett avstånd på 25 mm
krävdes  mellan saxbenen för att minska klämrisken.

Bild 4. Sax till lyftbordet.

4.1.1 Problem med  belastningen

Saxarna klarade den belastning jag räknade med. Men när jag i slutänden av
projektet, gjorde en sammanräkning av vikten på alla delar som ingår i
balkdelen, upptäckte jag att jag inte borde ha försummat vikten av de skenor,
fästen och stöd, som är monterade på balken. Dessa delar ökade egenvikten
från 340 till 490 kg. För att lösa detta problem valde jag efter godkännande av
konstruktionschefen att minska den tillåtna maxlasten på balken från 500 till
400 kg. Denna lösning skapar inga problem då maskinlådan som skall

• Lösning på problemet: Tillåten maximal last 400 kg!



                                             

4.1.2 Resulterande spänning
Efter ovanstående justering av max belastning blir maximal spänning i
saxbenen vid ett bandbrott, 240 Mpa, med en säkerhetsfaktor på 1,4. Tillåten
spänning är 240 Mpa. Se beräkningar i bilaga 1 sida 3-4.

4.2 Val av band till lyftning av bord

De band som Megadoor använder till sina portar finns  i dimensioner som tål
upp till 105 kN. Maskindirektivet kräver 5-faldig säkerhet för lyftlinor, vilket
ger maximala belastningen 21 kN med band 75/105RVx. Detta klaras genom
att låta bandet blockas om runt ett standardbandhjul från deras portar.
Belastningen på bandet blir då 20,4 kN.

4.3 Val av motor med vinkelväxel

Den valda motorn klarar belastningen, men den radiella belastningen på
växelns axel som skulle uppkomma om  bandet gick av på en sida, överskrider
max tillåten med  ca 33%, men efter samråd  med försäljaren från Nord, räknar
vi med att det inte är något problem, då denna belastning inte uppkommer vid
normal drift utan bara vid bandbrott och då skall detta åtgärdas innan motorn
körs igen. Se beräkningar i bilaga 5.
Vald vinkelväxel: SK 9032VL-90S/4-BRE20:

• Har förstärkt lagring och broms
• Utgående varvtal: 11 rpm
• Max moment 955 Nm (jfr 910 Nm)
• Max radialkraft 15 kN (jfr ca 20 kN)
• Vikt 70 kg
• Kostnad 7841 Skr
• 

4.3.1 Nytt bandhjul

Ett nytt bandhjul behövde konstrueras för att momentet för motorn inte skulle
bli för stort. Se bilden. Bandet låses under en låspinne och skruvas fast. Bandet
viras runt bandhjulet minst två varv och hjälper på så sätt till att ta upp kraften.
Skjuvspänningen i skruvarna blir 189 MPa, och spänningen i låspinnen bli
mellan 138-347 Mpa, om man inte räknade med att bandet låser sig självt på
grund av friktion. Vår bedömning är att det håller. Se bilaga 7 sida 3.

Bild 5. Bandhjul



                                             

4.3.2 Resulterande lyfthastighet

Med vald växel och bandhjul skulle lyfthastigheten bli ca 0,067 m/s, vilket
skulle ge 6 sekunder från lägsta till högsta läge. Detta stämmer bra med
önskemål från montören. Högsta tillåtna lyfthastighet enligt Maskindirektivet

4.4 Analys av bärande balk

                                           Bild 6. Balk som bildar bordsytan.

Som bordsyta valde jag ett VKR-rör 260x140, med 2 stycken C-profiler
100x50x3, som skena för flyttbara fästen. Balken har dimensionerats för att bli
ett robust och plant underlag för monteringen. För att bedöma om  balken blir
tillräckligt styv, gjorde jag en analys av spänning och nedböjning. Resultat med
utbredd last, utan hänsyn till C-profilernas stabiliserande verkan:   (Se bilaga 2.)

• Max spänning, σMAX=8,15 Mpa
• Max nedböjning, σ=2 mm, på en sträcka av ca 5 m.
• Resultatet visar att balken är tillräckligt styv.

4.5 Lagerberäkningar

Jag har genomfört beräkningar på de lager som jag har valt; Glycodur glidlager
till lagring av axlar, och SKF kullager som hjul för saxarna. Belastningen är
inga problem för lagren. Bilaga 7 sida 2.

4.6 Analys av axeldimensioner

Dessa beräkningar  är svårare att genomföra, och spänningen blir hög i en del
av axlarna, men de förstärks av att de går genom rör som fungerar som
lagersäten åt glycodurlagren. Se bilaga 3-4.

• Spänningen i mittaxeln: ó j=249 MPa, men förstärks av rör.
• Spänning  vid infästning av band: ój=130 Mpa, i röret.
• Spänning i säkerhetsaxel: ój= 150 MPa, med en axel ditsatt.



                                             

4.7 Infästningar/Skruvförband

Jag har genomfört beräkningar för att kontrollera belastningen på
skruvförband. Det mest belastade förbandet är infästningen av saxbenet i
mitten. Där har jag använt 6 st Taptite, M8 skruvar som skall ge en stark
infästning trots att de skruvas i 6,3 mm plåt.

4.8 Kontroll av svetsförband

Kontrollberäkningar av de svetsförband som är väsentliga ur säkerhetssynpunkt
har genomförts. När det gäller infästningen av motorfästet blir beräkningarna
komplicerade, men även med den mest ogynnsamma bedömningen blir den
värsta spänningen 38 MPa, med 5mm a-mått.

4.9 Kontroll av knäckning i bottenbalkar

Knäckkraften som skulle krävas för att knäcka bottenbalkarna har jag fått till
27,3 kN, vilket är drygt dubbelt så mycket som den belastning som de kan
komma att utsättas för. Dimensioneringen av balkarna har styrts av andra
aspekter. Se bilaga 6 sida 2.

4.10 Lyftbordets vikt

Hela bordet väger 900 kg, och den delen av bordet som skall lyftas väger 500
kg med alla delar som sitter på. Se sammanställning av vikt, i
ritningsförteckningen, bilaga 10.

4.11 Stabilitet

Enligt mina beräkningar skulle det krävas en vältande kraft på 1,7 kN,
anbringad längst upp på bakstöden, för att få det tomma bordet att börja tippa.
Detta bör räcka som stabilitet. Se bilaga 6 sida 2.

5 Konstruktion av flyttbara  fästen, stöd
och fixturer.

5.1 Flyttbara fästen
Jag har konstruerat fästen för cylindrar och bakstöd som är enkla att flytta i
sidled längs hela C-profilen. De kan enkelt tas loss genom att man skruvar ur
fästskruven lite längre och vrider låsbrickan 90 grader.



                                             

5.2 Pneumatiska fixturer

Fyra tryckluftcylindrar håller maskinlådan på plats och klämmer fast
plåtprofilen i underkant. Glidbussningen är utformad för att användas både till
en plåtprofil och den aluminiumbalk som används på vissa maskinlådor.
Cylindern kan vändas på högkant med färdiga fästen, då nuvarande plåtprofil i
framtiden ersätts med en plan profil. Detta ger fördelaktigare tryckpunkt. På
cylindern finns ett stöd för aluminiumbalken. Kostnad för tryckluftsystemet
med anslutning till befintligt system blir ca 5500 skr. Se ritning nr.2329.

Bild 7. Tryckluftcylinder och aluminiumprofil.

6 Kontroll av säkerhet enligt
maskindirektivet

För att säkerställa och dokumentera att lyftbordet uppfyller de krav som ställs
av maskindirektivet, AFS 1985:48, har jag använt dataprogrammet:
Maskinsäkerhet-Riskbehandling, som fungerar som stöd för bedömningen.
Programmet är omständligt att arbeta med, åtminstone innan man har fått vana
att arbeta med frågorna. Min genomgång av programmet skall ses som ett stöd
för Megadoors riskanalys när lyftbordet skall tillverkas. Jag har bifogat ett
utdrag ur riskanalysen, ”Åtgärdslista för riskbehandling”, i bilaga 8. Hela

7 Anvisningar för maskinen

I enlighet med maskindirektivet, AFS 1994:48 har jag tagit fram anvisningar
för drift av lyftbordet. Anvisningarna som också skall innefatta märkningen av
maskinen, skall enligt direktivet förvaras i anslutning till maskinen. Dessa visas
i bilaga 9.
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