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SS-EN 1991-3:2006/AC:2013 (Sv)

1

Ändringar i 1.2

Ovanför hänvisningen till EN 1990, lägg till följande hänvisning:
"
EN 1090-2

Execution of steel structures and aluminium structures – Part 2: Technical requirements for steel structures

".
På sista raden, ersätt:
"
EN 1993-6

Design of steel structures – Part 6: Crane runway beams

”
med:
“
EN 1993-6

Design of steel structures – Part 6: Crane supporting structures

”.

2

Ändring i 1.3

I stycke (1), ersätt "prEN 1991" med "EN 1991".

3

Ändring i 1.5

I stycke (2), i listan med grekiska gemener, ersätt:
“

ϕ 1, ϕ 2 , ϕ 3
ϕ 4 ,ϕ 5 , ϕ 6 ,ϕ 7

Dynamikfaktor som appliceras på krafter orsakade av kranar

”
med:
“

ϕ1 , ϕ 2 , ϕ 3

dynamikfaktor som tillämpas på laster från kranar

ϕ 4 ,ϕ 5 , ϕ 6 ,ϕ 7
"

1
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4

Ändring i 2.1

Ersätt de två listpunkterna med följande:
"
— lyftblock, se 2.5.1,
— traverskranar, se 2.5.2.
”.

5

Ändring i 2.5.3

I stycke (2), ersätt tabell 2.3 med följande:
"
För kranbanor

Vertikala kranlaster

För konstruktioner som bär kranar
Enskeppsbyggnad

Flerskeppsbyggnad

4

6

3
ANM:

ANM:

Den ogynnsammaste place- Den ogynnsammaste placeringen av de fyra kranarna ringen av de sex kranarna
kan vara:
kan vara:
a) tre kranar efter varandra a) placering som i en enoch en på en ytterligare skeppsbyggnad plus två
kranbana
ytterligare kranar i ett annat
skepp eller
b) två kranar efter varandra
och två på en på en ytterli- b) sex kranar fördelade på
flera skepp
gare kranbana
c) två kranar efter varandra
och två över varandra på två
ytterligare kranbanor
Horisontala kranlaster

1
ANM:

2
ANM:

4
ANM:

Betrakta två kranar om de Två kranar per skepp som Under beaktande av villkosamlyfter för att lyfta tunga arbetar over varandra
ren för kranbanor och för
enskeppsbyggnader
laster och om det är mera
ofördelaktigt
".
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6

Ändring i 2.6

I stycke (2)P, ersätt tabell 2.4 med följande tabell:
“
Tabell 2.4 — Dynamikfaktorer

ϕ i för vertikala laster

Värde för dynamikfaktorer
0,9 <

ϕ1

ϕ1 < 1,1

De två värdena 1,1 och 0,9 representerar övre och nedre värden
för svängningspulser.

ϕ2

ϕ 2 = ϕ 2,min + β 2 v h
v h - kontinuerlig lyfthastighet i m/s

ϕ 2, min

ϕ3

och

ϕ3 = 1 −

β 2 se tabell 2.5

∆m
(1 + β 3 )
m

där

∆m

lösgjord eller tappad del av lyftmassan

m

total lyftmassa

β3

= 0,5

för kranar med gripklor eller liknande anordningar
som släpper långsamt

β3

= 1,0

för kranar med magneter eller liknande anordningar som släpper snabbt

ϕ4

= 1,0 förutsatt att funktionstoleransklass 1 för rälerna enligt
EN 1090-2 beaktas.

ϕ4
ANM.

Om funktionstoleranser klass 1 för rälerna enligt EN 1090-2 inte beaktas kan dy-

namikfaktorn

ϕ4

bestämmas med modellen som ges i EN 13001-2.

”.

7

Ändring i 2.7.4

Stycke (4), ersätt tabell 2.8 och 2.9 med följande tabeller:

3

