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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Den internationella standarden ISO 4309:2017 gäller som svensk standard. Standarden fastställdes
2017-12-14 som SS-ISO 4309:2017 och har utgivits i engelsk språkversion. Detta dokument återger ISO
4309:2017 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt.
Denna standard ersätter SS-ISO 4309:2011, utgåva 4.
The International Standard ISO 4309:2017 has the status of a Swedish Standard. The standard was
approved and published 2017-12-14 as SS-ISO 4309:2017 in English. This document contains a
Swedish language version of ISO 4309:2017. The two versions are valid in parallel.
This standard supersedes the Swedish Standard SS-ISO 4309:2011, edition 4.

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.
© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is
governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.
Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00.
Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS),
telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS, who can also provide general
information about Swedish and foreign standards.
Denna standard är framtagen av kommittén för Lyftkranar, SIS/TK 262.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.
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Förord
ISO (International Organization for Standardization) är en global sammanslutning av nationella
standardiseringsorgan (ISO-medlemsorgan). Det är vanligtvis ISO:s tekniska kommittéer som
förbereder de internationella standarderna. Varje medlemsorgan som är intresserat av ett ämne som
man har skapat en teknisk kommitté för har rätt att vara representerad i den kommittén. Även
internationella organisationer, både statliga och icke-statliga, deltar i arbetet, i samarbete med ISO. ISO
har ett nära samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) i alla frågor om
elektroteknisk standardisering.

De rutiner som användes för att ta fram detta dokument och de som är avsedda för vidare underhåll av
dokumentet beskrivs i ISO/IEC-direktiven, del 1. Det bör särskilt observeras att olika
godkännandekriterier krävs för olika typer av ISO-dokument. Detta dokument har sammanställts i
enlighet med utformningsreglerna i ISO/IEC-direktiven, del 2 (se www.iso.org/directives).

Det bör framhållas att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. ISO ska inte
hållas ansvarigt för att identifiera sådana patenträttigheter. Upplysningar om eventuella
patenträttigheter som identifierats under framtagningen av dokumentet finns i orienteringen eller i
ISO:s lista över erhållna patentdeklarationer (se www.iso.org/patents).
Firmanamn som eventuellt används i detta dokument utgör information som ges för att förenkla för
användarna och är ingen rekommendation.
Förklaringar av dessa standarders frivilliga natur, ISO-specifika termer och uttryck avseende
konformitetsbedömningar samt information om hur ISO följer Världshandelsorganisationens (WTO)
principer i avtalet om tekniska handelshinder (TBT) finns på följande länk:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Detta dokument har sammanställts av Teknisk kommitté ISO/TC 96, Cranes, Underkommitté SC 3,
Ropes.
Denna femte utgåva ogiltigförklarar och ersätter den fjärde utgåvan (ISO 4309:2010), som har
genomgått teknisk revision och innehåller följande förändringar:
–
–
–
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metod för magnetiskt lintest (MRT) och kriterier för kassation introduceras som ett stöd vid intern
inspektion av stållinor;
vägledning ges till när magnetiskt lintest ska användas och hur resultaten från ett sådant test ska
kombineras med andra inspektionsresultat;
ett exempel på en MRT-rapport ges.
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Orientering
En stållina i en kran är att betrakta som en förbrukningskomponent som måste bytas om en inspektion
visar att dess skick har försämrats och kommit till en punkt där den kan börja bli osäker.

Genom att följa väletablerade principer, såsom dem som beskrivs i detta dokument, samt eventuella
specifika anvisningar från kranens, lyftanordningens eller stållinans tillverkare, bör denna punkt aldrig
behöva överträdas.
När de kriterier för kassation som redovisas i detta dokument tillämpas på rätt sätt är målsättningen att
tillräcklig säkerhetsmarginal upprätthålls. Underlåtenhet att iaktta dem kan vara extremt farligt och
skadligt.

Procedurerna för "skötsel och underhåll" och "inspektion och kassation" har separerats på ett tydligt
sätt som en hjälp till dem som ansvarar för respektive uppgifter.
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Lyftkranar – Stållinor – Skötsel, underhåll, tillsyn och
kassation
1 Omfattning
Detta dokument beskriver allmänna principer för skötsel och underhåll samt inspektion och
kassation av stållinor som används i kranar och lyftanordningar.

Utöver riktlinjer för förvaring, hantering, installation och underhåll tillhandahåller detta
dokument också kriterier för kassation av löpande linor som lindas i flera lager, för vilka både
fälterfarenheter och tester visar att försämringen är avsevärt större vid överkorsningszoner på
trumman än på alla andra delar av linan i systemet.

Den tillhandahåller också mer realistiska kriterier för kassation som också täcker minskad
lindiameter och korrosion, och erbjuder en metod för utvärdering av den samlade försämringen i
given punkt på linan.
Detta dokument är tillämplig för sådana linor som används med följande krantyper, varav de
flesta definieras i ISO 4306-1:

a) kabel- och brokabelkranar;

b) armkranar (pelarsvängkranar, väggsvängkranar eller spårgående armkran);
c) däckskranar;

d) derrickkranar med eller utan staglinor;

e) derrickkranar med fast stagning;
f)

pontonkranar;

g) mobilkranar;

h) traverskranar;
i)

hel- eller halvportalbrokranar;

j)

hel- eller halvportalkranar;

l)

tornkranar;

k) järnvägskranar;

m) offshorekranar, alltså kranar som monteras på en fast konstruktion som står på havsbotten eller på
en flytande enhet som har stöd i flytkrafter.

Detta dokument är tillämpligt för kranar, vinschar och andra lyftanordningar som används med krok,
gripklo, magnet, skänk, skopa eller staplingsanordning och kan styras manuellt, elektriskt eller
hydrauliskt.
Detta dokument är också tillämpligt för linor som används i vinschar eller lyftblock.
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ANM
Mot bakgrund av det faktum att användning av enbart syntetiska linskivor eller metallskivor med
syntetisk beläggning inte rekommenderas när linor lindas med ett lager på lintrumman, eftersom trådbrott då
oundvikligen inträffar internt i stort antal innan synliga tecken på trådbrott eller avsevärt slitage på linans yta
syns, ges inga kriterier för kassation av denna kombination.

2 Normativa hänvisningar

Följande dokument behandlas i texten på ett sådant sätt att de delvis eller i sin helhet är nödvändiga för
tillämpningen av detta dokument. För daterade hänvisningar gäller bara den åberopade utgåvan. För
odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan av det åberopade dokumentet (inklusive eventuella
tillägg).

ISO 4301-1:1986, 1 Cranes and lifting appliances — Classification — Part 1: General
ISO 17893, Steel wire ropes — Vocabulary, designation and classification

3 Termer och definitioner

Vid tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som ges i ISO 17893 samt de som
ges nedan.
ISO och IEC tillhandahåller terminologiska databaser för användning i standardiseringsarbetet på
följande adresser:
— ISO Online Browsing Platform: tillgänglig på https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: tillgänglig på http://www.electropedia.org/
3.1
nominell diameter
d
lindiameter som linbeteckningen anger

3.2
uppmätt diameter
faktisk diameter
dm
genomsnitt av två mätningar, uppmätta i rät vinkel mot varandra, av diametern som löper över linans
tvärsnitt

3.3
referensdiameter
dref
uppmätt diameter (3.2) från en del av linan som inte utsatts för bockning, med mätning genomförd
omedelbart efter linans inkörningsfas
Anm 1 till termpost:

Denna diameter används som utgångspunkt för generella förändringar i diameter.

1 Denna utgåva av ISO 4301-1 har bibehållits tillfälligt.
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3.4
överkorsningszon
den del av linan som byter spår när linan löpt ett varv runt trumman eller går upp från ett lager till ett
annat vid lintrummeflänsen
3.5
varv
ett linvarv runt en trumma

3.6
rulle
spole med flänsar runt vilken linan viras upp för transport eller förvaring

3.7
regelbunden inspektion av stållina
noggrann visuell inspektion av linan samt mätning av linan och om möjligt en utvärdering av det
interna skicket
Anm. 1 till termpost: Om så krävs får detta omfatta MRT (3.11) som utförs av en person som är behörig att
använda MRT-utrustning och kan tolka spårdata.

3.8
kompetent person
person som har tillräcklig kunskap och erfarenhet av stållinor på kranar och annan lyftutrustning för att
kunna bedöma linans skick, avgöra om den får vara kvar i drift samt bestämma maximalt tidsintervall
mellan inspektionerna
Anm. 1 till termpost: Om MRT (3.11) krävs måste det utföras av en person som är behörig inom detta område.

3.9
dikestrådbrott
trådbrott som uppstår vid kardelernas kontaktpunkter eller i diket mellan två yttre kardeler

Anm. 1 till termpost: Yttre trådbrott som också uppstår inne i linan någonstans mellan ett dikesområde och
nästa – se Figur 1 – inklusive brott i kardelkärnan, får också betraktas som dikestrådbrott. De röda linjerna
indikerar kontaktpunkterna och platserna för dikesbrott.

Figur 1 – Yta där dikesbrott uppstår
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3.10
allvarlighetsklassning
försämringens omfattning uttryckt i procent av vad som krävs för kassation

Anm. 1 till termpost: Klassningen kan gälla antingen en enskild slags försämring, [till exempel trådar som gått
av minskad diameter, eller förlorad metallyta som upptäckts vid MRT (3.11)] eller den kombinerade effekten av
mer än ett slags försämring, till exempel trådbrott och minskad diameter.

3.11
magnetiskt lintest
MRT
icke-destruktivt test (NDT) som bygger på mätning av läckage av magnetiskt flöde i en magnetiserad
lina
3.12
testhuvud
enhet på den del av MRT-utrustningen (3.11) som positioneras runt linan under testet som genererar
magnetfältet och innehåller detektions- och givarelement

3.13
basspår
signaler på MRT-displayen (3.11) som visas när linan löper genom testhuvudet första gången den testas

Anm. 1 till termpost: Spåret används som referens mot vilken försämring under framtida serviceinspektioner
jämförs. Spåret avspeglar linans konstruktion och förändringar i linans magnetkarakteristik längs hela dess längd,
det vill säga skillnader i magnetisk permeabilitet.

3.14
lokalt fel
LF
kort avvikelse i stållinan, såsom ett trådbrott, en svetsad tråd, en korrosionsgrop eller ett hack mellan
kardeler

3.15
förlust av metalliskt tvärsnitt/yta
LMA
förändring i det metalliska tvärsnittet, uttryckt som en procentsats av den nya linans nominella
tvärsnittsyta
Anm. 1 till termpost: Förlust av metallyta är vanligtvis kopplad till skador såsom generell korrosion, slitage,
skav/mekaniska skador eller trådbrott.

4 Skötsel och underhåll
4.1 Allmänt

I avsaknad av anvisningar i krantillverkarens operatörshandbok och/eller anvisningar från
lintillverkaren ska de allmänna principerna som beskrivs i 4.2 till 4.7 följas.
4
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4.2 Linbyte
Om inte en alternativ lina har godkänts av krantillverkaren, lintillverkaren eller annan behörig person
ska bara en lina med korrekt längd, diameter, konstruktion, slagningstyp och -riktning samt styrka
(alltså minsta brottstyrka), såsom specificerats av krantillverkaren, installeras i kranen. Linbytet ska
registreras och arkiveras.
Rotationsfria linor med större diameter kan kräva åtgärder för att säkra linändarna, till exempel med
hjälp av stålband eller bänsel, i synnerhet när provbitar förbereds.

Om linan som ska användas ska kapas ut från en längre lina, till exempel från en bulktillverkad rulle
med stållina, ska båda sidor om tilltänkta snittpunkter förses med bänsel för att förhindra att linan
fransar sig (nystas upp) efter att den kapats.

Figur 2 visar hur en lina med ett lager bör förses med bänsel innan kapning. På rotationsfria och
parallellslutna linor kan flera bänsellängder eller andra metoder krävas. En alternativ metod för
rotationsfria linor med större diameter visas i Figur 3. Linor som bara är förformade i liten utsträckning
är mer benägna att fransa/nystas upp när de kapats om de inte förses med bänsel på rätt sätt eller i
tillräcklig omfattning.
ANM.

Bänsel går ibland under benämningen "mantelskydd".

Om inte en alternativ lininfästning har godkänts av krantillverkaren, lintillverkaren eller annan behörig
person ska bara infästningstyper som godkänts av krantillverkaren i operatörshandboken användas för
att fästa linan i trumman, krokblocket eller maskinkonstruktionens förankringspunkt.

Det är lämpligt att hämta in basspåret för MRT genom att testa linan innan installationen, eller så snart
som möjligt efter installation.
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