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Sammanfattning
Kranlaster som verkar på kranbanor varierar med tiden och kan inte behandlas som statiska laster,
detta gör att en statisk beräkning inte är tillräckligt säker, därför bör kranbalkar utformas på så sett
att den klarar av statiska såväl som dynamiska kranlaster.
Arbetet valdes efter förstudier som gjordes på internet för att få grundläggande kunskap om ämnet.
Informationen söktes på svenska, engelska och tyska för att kunna hitta relevanta och pålitliga
källor som behandlar traverskranbanor enligt eurokod. Tack vare råd från Björn Åsted från
Stålbyggnadsinstitutet (SBI), kunde en bok på tyska hittas. För att kunna jämföra resultaten
används ett svenskt program CraneGirder EC3 under arbetet.
Rapporten innehåller en beräkningsmodell för en valsad profil balk, beräkningar baserades på
eurokod ekvationer och föreskrifter vilket var som dimensionerings underlag för arbetet. I denna
rapport hänvisas hur en kranbana skall dimensioneras med hög utnyttjandegrad, ett antal kontroller
gjordes för att säkerställa att balken och dess detaljer, såsom räl och svets är säkert utformade mot
utmattning och deformation. Dimensioneringen utgick ifrån lastberäkningar för traverskranen.
Handberäkningar visade hur olika kranlaster kan kombineras i lastgrupper för att åstadkomma
högsta inverkan på balken, handberäknings resultat visade att HEB 280 och dimensioneringen
dominerades enbart av lastgrupp 1 och 5. Med hjälp av beräkningsprogram stämde resultaten i hög
grad överens med programmet men med några avvikelser. För den avgränsningen som antogs i
arbetet verkade utmattningen inte ha en dominerande inverkan.

Sökord
Traverskranbanor, Stålkonstruktion, Dimensionering, Utmattning, kranlaster, handberäkning,
Programberäkning.
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Abstract
Crane Loads acts on runways which varies with time and cannot be treated as static loads, this
allows that the static estimation is not secure enough, therefore the crane runways should be
designed in such terms that it can handle static as well as dynamic crane loads.
The work was chosen after feasibility studies which were made on the internet to get basic
knowledge on the subject. The information was sought in Swedish, English and German in order to
find relevant and reliable sources which deal with overhead crane runway according to Eurocode.
Thanks to advice from Björn Åsted from the Steel Construction Institute (SBI), a book in German
was found. In order to compare the results, a Swedish software CraneGirder EC3 was used during
the project.
The report contains a calculation method for a rolled section girder, calculations were based on
Eurocode equations and regulations which were the design basis for the project. The report refer to
how a crane runway must be designed with a high utilization level, a number of controls were
made to ensure that the beam and its details, such as rail and welding are surely designed to fatigue
and deformation. The design was based on load calculations for the overhead crane.
Traditional calculations showed how different crane loads can be combined in load groups to
achieve the highest impact on the beam, calculations showed that HEB 280 and dimensioning
dominated only by load group 1 and 5. With the help of calculation software the results were
largely consistent with the program but with some differences. For the delimitation that was
assumed in the project the fatigue seemed to have an effect especially on some small details like
weld.

Keywords
Overhead crane runway, Steel construction, design, fatigue, crane loads, calculations model,
Program Calculation.
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Förord
Rapporten är ett examensarbete på 15 hp och ger en högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik.
Arbetet är inriktad mot konstruktion och är utförd vårterminen 2015 vid Örebro universitet,
institutionen för naturvetenskap och teknik. Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt arbete
som har lett till fördjupade kunskaper inom stålkonstruktion. För att genomföra Rapporten har vi
haft hjälp av flera personer vilka vi vill uttrycka vår tacksamhet till.
Vi vill rikta ett stort tack till Örebro Structor som har varit våra externa handledare. Speciellt riktas
tacket till VD Johanna Tun för att vi har fått denna chans. Även ett tack till handledaren ingenjören
Fredrik Ivarsson för hjälp med beräkningsprogrammet.
Vi vill tacka Björn Åstedt i Stålbyggnadsinstitutet för hjälp med litteratursökning. Ett tack riktas
till Örebro Byggstatik AB för inspiration om ämnet och litteratur som fåtts.
Ett tack riktas även till leverantören Dematek för specifikationer och ritningar angående traversen
som arbetet baserades på.
Vi vill även tacka vår interna handledare Universitetsadjunkt Göran Lindberg som tagit tid att
träffa oss och för all stöd och hjälp under arbetets gång som fåtts.
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Termer och definitioner
De följande termer och definitioner till examensarbete med hänsyn till eurokoder.
Traverskran
Är en typ av kran som antigen löper ovanpå två parallella kranbanan eller hängs under, den
används mest inom tillverkningsindustri för att lyfta upp och flytta tunga laster.
Kranbanebalk
Balkan är en bärande konstruktionsdel vars traverskran förflyttas.
Traversbrygga
Den kan även kallas för telferbalk, vilket bär en mobil telfer. Den åker på kranbanebalkarna med
hjälp av hjulen som drivs mekaniskt.
Telfer
Det är en komponent som transporterar sig längs traversbryggan och det inkluderar även en
lyftanordning. Telfer kan vara antingen en överliggande eller en underliggande telfer.
Lyftanordning
Den mekaniska utrustning som lyfter lasten.
Kranens egentyngd Qc
Med kranens egentyngd så menas egentyngd av samtliga fasta och mobila delarna såsom kranens
mekaniska och elektroniska redskap.
Lyftlast Qh
Med lyftlast så innebär det lasten som lyfts upp av kranen inkluderat de upphängda lyftlinorna.
Dynamik faktor
De statiska krafterna ökas på grund av rörelse, förhållande mellan de statiska och dynamiska
krafter vilket kallas för dynamiska faktorn.
Styrdon
Den delen som styr traversen på så sätt att kranen blir kvar på kranbanan med hjälp av horisontala
reaktioner som uppstår mellan styrdonet och kranbanebalkarna.
Rälen:
Traverskranen styrs genom hjulflänsar som rullar på en skena som fästs på kranbalken, skenan
kallas rälen.
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Beteckningsinnehåll
Beteckning
𝜆̅𝐿𝑇,0
e𝑗
ℎ𝑟
ℎ𝑤
𝐹𝑖
𝐻𝐿,𝑖
𝐼𝑟𝑓
𝐾𝑧𝑧
𝑀𝑐𝑟
𝑄ℎ
𝑄𝑏
𝑄𝑐
𝑄𝑒
𝑄𝑘
𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖
𝑊𝑝𝑙,𝑧
𝑎𝑒𝑥𝑡
𝑏𝑒𝑓𝑓
𝑏𝑓𝑟
𝑏𝑟
𝑓𝑦
𝑙𝑒𝑓𝑓
𝑛𝑟
𝑡𝑓
𝑡𝑤
𝛼𝐿𝑇
𝛾𝑀1
𝜆𝑖
𝜆𝑠,𝑖,𝑗,𝑇
𝜉1 , 𝜉2
𝜑𝑖
𝜒𝐿𝑇
∆𝑚
f
𝐾
𝐿𝐺
𝛴𝑄𝑟,(𝑚𝑎𝑥)
∑𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛

: slankhet modul, för ett symmetriskt tvärsnitt.
: avståndet från hjulparet j till relevant aktuell hjulfläns.
: rälhöjden
: höjden mellan flänserna
: kranlastens karakteristiska
: kraft i längdritning
: tröghetsmomentet kring horisontell axel för det samverkande tvärsnittet
: interaktionsfaktorn
: elastiskt kritiskt vippningsmoment
: lyftlast
: egenvikt av kranbryggan
: permanetlast som statiskt komponent.
: utmattningslast
: last från telfer
: största värdet för den karakteristiska hjullast
: minsta värdet för den karakteristiska hjullast
: böjmotstånd för arean Az
: avsåndet mellan hjulfläns längs styrrälen
: effektiv belastad bredd
: rälfätens bredd
: bredden på rälen
: stålhållfasthet
: effektiv belastad längd
: antal kranbalkar
: flänstjocklek
: livets tjocklek
: imperfektionsfaktor
: partialkoefficent för material
: skadeekvivensfaktor
: kraftfaktorn i tvärriktningen av kranens skevgång.
: dämpningsfaktorn
:dynamikfaktorn
: reduktion med hänsyn till vridknäckning och böjning
:släppt eller tappad del av lyftlasten 𝑚 total lyftlast
: den icke positiva faktorn
: drivkraften på ett hjul
: tillhörande lastgrupp
: summan av statiska samhörande största hjullast vid belastad kranens.
: summan av kranens minsta hjullaster vid obleastad fall
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Beteckning
𝑎
𝑣𝑘
𝛼
σoz,Ed
τoxz,Ed
Δσc
σ⊥
τ⊥
σ∥
τ∥
TEd

: avstånd mellan hjulen
: konstans lyfthastighet i m/s
: skevgångsvinkel
: lokal vertikal tryckspänning
: skjuvspänning
: referensvärde för utmattningshållfastheten
: normalspanningen vinkelratt mot a − måttet
: skjuvspänning vinkelratt mot a − måttet
: normalspanningen parallell med svetsens langdaxel
: skjuvspanningen (i svetsareans plan) parallellt med svetsens langdaxel.
: vridningsmoment
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
I ett tidigt skede inom byggprojektering så uppstår ett behov av kartläggning för de förutsättningar
som påverkar dimensionering av byggnader. Ofta spelar traversen en avgörande roll för
dimensionering, speciellt om traversbalkar är integrerade med byggnadens stomsystem. Det är
framför allt traverslaster som utgör en grund för dimensionering och därmed är en styrande faktor
för utformning [1].
Oftast har traverskranbanor ett enkelt statiskt system som består av en enkel eller kontinuerlig balk,
dessutom skiljer dimensionering sig från den vanligaste stålkonstruktioner. Detta på grund av.
följande:




Lasterna varierar i tid och rum vilket betyder att lasterna inte kan räknas som rent statiska
laster.
Med ökande antal belastningscyklar som kranbalken utsätts för, uppstår behov för att lägga
till utmattning som ytterligare dimension som bör beaktas vid dimensionering.
Krafter angriper balken i olika planer vilket kan skapa komplexa stabilitetsproblem vid
beräkning.

En noggrann dimensionering har sina ekonomiska fördelar vilket tillfredsställer kundens och
företagets behov. I dag bör dimensionering av traverskranbanor utföras enligt eurokod normer,
dock har övergången från de gamla nationella normer BSK/BKR till gemensam europeiska normer
eurokod skapade ett starkt behov till att finna manualer och handböcker som behandlar ämnet
traverskranbana [2].
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1.2 Syfte och målformulering
Syftet med denna rapport är att få djupare kunskaper inom området stålkonstruktion och hantering
av eurokoder. Målsättning är att komma fram till en beräkningsmodell gällande utformning av
kranbalk och dess detaljer enligt eurokod. Beräkningsmodellen utgår ifrån sju olika eurokoder och
ska kunna svara på följande frågeställningar:




Hur beräknas och kombineras de olika kranlaster som verkar på en traverskranbana?
I vilken grad avviker resultaten som fås genom analysprogram och handberäkning?
Hur spelar utmattningen för roll vid dimensionering?

1.3 Avgränsning
Rapporten avgränsas till rälgående traverskran med drivklass S2 och lyftklass HC2. Traversen
löper på två räler som är svetsade på valsad kontinuerlig balk, kranen har två separata drivhjul utan
styrdon. Arbetet avgränsas även till lastgrupperna 1 till 6 då inverkan av vind, buffer och kollision
inte är aktuella. Vidare avgränsning gjordes för en valsad profilbalk med stålhållfasthet S235 MPa.
1.4 Metod och material
Inledningsvis valdes ämnet inom stålkonstruktion vilket undervisas inom byggingenjörs utbildning
på Örebro Universitet, därefter gjordes en förstudier på internet för få grundläggande kunskap som
ger kännedom om ämnet. För att kunna hitta relevanta böcker som hanterar traverskranbana enligt
aktuella byggnormer kontaktades SBI (Stålbyggnadsinstituitet). Efter att ha fått djupare kunskaper
inom området så påbörjades handberäkningar med hjälp av referens böcker och eurokod normer.
Under arbetet användes program Mathcad som ett komplement till handberäkning. Även
programmet CraneGirder EC3 användes för att kunna jämföra resultaten.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Allmänt
Kranbalken utgör en gränslinje mellan byggnads-och maskiningenjör. De flesta beräkningar har
samma bakgrund i bygg och maskin trots att de behandlas enligt olika standarder, vissa standarder
gäller endast för byggnader, de andra bara för maskinteknik. För att kunna utföra en lämplig
dimensionering av kranens bärande konstruktion, bör tillräckliga uppgifter om traversen finnas,
vanligen i form av en arbetscykel analys och specifikation om traversen [1].
2.2 Bakgrund till Eurokod
Eurokod är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av bärverk.
Innan januari 2011 användes BKR, Boverkets konstruktionsregler, vilket inte gäller längre utan
dessa ersattes med Eurokoder, Europeiska konstruktionsstandarder. Eurokoder är baserade på
dimensionering enligt partialkoefficientmetoden så som i BKR. I flera europeiska länder, bland
annat i Sverige, har det tagits fram en nationell anpassning i struktur av Boverkets föreskrifter och
generella råd om utförande av eurokoder [3].








SS EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
SS EN 1991-3 2006:Last av kranar och maskiner
SS EN 1993-1-1 2005: Allmänna regler och regler för byggnader
SS EN 1993-1-5 2006: Plåtbalkar
SS EN 1993-1-8 2005: Dimensionering av knutpunkter och förband
SS EN 1993-1-9 2005: Utmattning
SS EN 1993-6 2007: Kranbanor
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2.3 Stålsorter
Stål används som byggmaterial i de flesta byggkonstruktionerna på grund av har hög hållfasthet
jämfört med andra material. Hållfastheten varierar beroende bland annan på stålkvalitet som bör
betraktas vid utformning tillsammans med andra egenskaper. Normalt är stål S275 och S355 mest
användbar stålsorter idag, trots att stålet S355 har ekonomiskt fördelar i de flesta stålkonstruktioner
på grund av sina höga hållfasthet.
För kranbanor, speciellt med stora spännvidder, spelar deformationen och utmattning avgörande
roll vid dimensioneringen och inte bara hållfastheten. Därmed anses i vissa fall S235 vara lämpligt
att använda. Dessutom är stålet S235 är lätt att förbinda med hjälp av olika typer av svets- och
skruvförband, dock är stålet känsligt mot höga temperaturer vid brand samt dennes tendens att
korrodera [1, 3].
2.4 Klassificering av kranar
Kranarna kan indelas huvudsakligen i driftklass och lyftklass beroende på kranens typ och
användningsområde. Eurokoden ger en enkel vägledning för att kunna bestämma driftklass (S) och
lyftklass (HC), se bilaga 1 [3].
Lyftklass är mått på ryckighet och lyft hastighet i samband med hissning av laster. Kranen
klassificeras efter storleken på lyftklassen som är graderad från HC1 till HC4. Ju större krav på
lyftkapacitet, desto större lyftklass [2].
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2.5 Rältyper
I Sverige används främst två typer av räler. Den ena typen är platträl eller så kallad traversräl och
utnyttjas för mindre hjultryck. Denna typ svetsas till kranbalkens överfläns och har rundade kanter.
Det andra alternativet är kranräl eller även kallad flytande räl. Denna typ av räl ligger oftast löst på
balken eller på ett mellanlägg och detta på grund av att den består av höghaltig svårsvetsad stål.
Den fästs endas av klammer längs sidorna, se figur 1 [2].

Figur 1: Platträl till vänster och fltyande räl som tillverkad av svårsvetsat stål, bilden är tagen från boken Kranbahnen [1].

2.6 Svets
Inom stålkonstruktioner förekommer två alternativ av förband antingen svets- eller skruvförband
eller även en kombination mellan de två. Det finns ett antal viktiga kontroller för svetsar dels på
grund av lokaltryck som uppstår mellan rälen och överflänsen dels på grund av utmattnings
fenomen. Svetsförband är det vanligaste typer av förband som används för att fästa rälen på
kranbalken [2].
Det finns olika krav på svetsning från klassen B till D. Där B har de hårdaste kraven inom
svetsning. Beroende på vilken konstruktion som utförs så väljs de olika svets klasserna. C-klassen
väljs då konstruktionen inte är utmattningsbelastad medan D-klassen väljs vanligtvis endast då
svetsen inte överför krafter [2, 3].
I sammansvetsade delar uppkommer extraspänningar vid avsvalning av stålet då det svetsats
samman. I samband med svetsprocessen så kan extra inre spänningar eller s.k. egenspänningar
uppstå, vilket kan räknas som extra belastning. Effekten av egenspänningar kan försummas vid
dimensioneringen om svetsning sker i rätt ordning. Kraftfördelning i och mellan svetsar kan
kalkyleras antingen enligt plasticitets- eller elasticitetsteorin [2, 3].
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2.7 Laster
Beräkning av karakteristika hjullaster ligger som grund till dimensioneringen. En av de
komplikationer som kan uppstå vid beräkning av kranens hjullaster är att lasterna variera i både tid
och rum. Variationen är beroende på storleken av lyftlast samt var telfern befinner sig i
kranbryggan. Detta leder till att varierande horisontala och vertikala reaktioner uppstår vid
kranhjulen i båda ändarna av traversen. För att åstadkomma högsta inverkan bör samtliga hjullaster
beaktas i olika belastningsfall vilket ger också upphov till stabilitetskontroll för
konstruktionssystemet. I allmänt kan laster delas in i två kategorier, permanenta och variabla
laster [1].
Permanent last

Den permanenta kranlasterna omfattar lasterna som inte varierar inom tiden såsom kranens
egentyngd och dessa fasta komponenter [1].
Variabel last

En variabel last eller kraft är den som varierar med tiden vilket har större inverkan än statiska
komponent, därför kallas det ibland för dynamiska krafter. Värdet av dynamisk kraft bör ingå
dynamikfaktorn som förstorningsfaktor av dess ursprungliga statiska värde [1].
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2.8 Dynamikfaktor (φ)
De dynamiska effekterna av en kran beaktas genom att multiplicera laster med en förstoringsfaktor
som kallas dynamikfaktor. Faktorerna är beroende av olika dynamiska parametrar såsom krantyp,
lyfthastighet och lyftklass. Ett kranssystem vars krafter ändras mjukt har inte lika stora dynamisk
inverkan jämförs med systemet där krafterna ändras snabbt. Beräkning av dynamikfaktorer
framgår i tabell 1 [4].
Tabell 1: Visar dynamikfaktorer[4].

Dynamikfaktor

Värden på dynamikfaktor

𝜑1

0,9 < 𝜑1 < 1,1

𝜑2

𝜑2 = 𝜑2,𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 𝑣𝑘
Där:
𝑣𝑘
𝛽2
𝜑2,𝑚𝑖𝑛

: konstans lyfthastighet i m/s
: konstans se tabellen nedan
: konstans se tabellen nedan

Dynamisk inverkan är beroende av lyftklass och krantyp [4].

𝛽2
0,17
0,34
0,51
0,68

Lyftklass
HC1
HC2
HC3
HC4

𝜑3 = 1 −
𝜑3

∆𝑚
(1 + 𝛽3 )
𝑚

𝑚
∆𝑚

: total lyftlast
: släppt eller tappad del av lyftlasten
: liknande långsamt frigörande anordning
: snabbt frigörande anordning

𝜑4 = 1,0

: under förutsättning att toleranser
uppfyllerkraven för rälen enligt EN 1993 − 6

0,5
𝛽3 = {
1,0

𝜑4

𝜑2,𝑚𝑖𝑛
1,05
1,10
1,15
1,20

Värden för dynamikfaktorn φ5 [4].

𝜑5

𝜑5
𝜑5 = 1,0
1,0 ≤ 𝜑5 ≤ 1,5
1,2 ≤ 𝜑5 ≤ 2,0
𝜑5 = 3,0
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centrifugalkrafter
system där krafterna ändras mjukt
system där krafterna ändras plötsligt
drivkrafter med ansenlig motreaktion
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2.9 Karakteristiska laster i lastgrupper
En karakteristisk last består av summan av samtliga statiska permanenta och variabler laster som är
multiplicerade med tillhörande dynamikfaktorn. Karakteristiska värden utgör en huvudlast för
dimensioneringen. Vilka dynamikfaktorn antas vid varje lastgrupp framgår det av tabell 2. Det
innebär att varje lastgrupp kan ha unika värden för vertikala och horisontallaster, därför bör
karakteristiska laster för varje lastgrupp hanteras separat vid dimensioneringen.
Dessutom indelas karakteristiska laster inom lastgrupp till vertikala och horisontella [1].

Tabell 2: Visar Lastgrupper och dynamikfaktorer att betrakta som en karakteristisk kranlast [4].

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beskrivning

Kraft
Bet.

Kranens egentyngd
Qc
Lyftlast
Qh
Acceleration av traversbrygga
HL, HT
Horisontalkraft av skevgång
HS
Acceleration eller bromsning av överliggande telfer
HT3
Vindlast på kran i drift
FW
Provlast
QT
Buffertkraft
HB
Vältningskraft
HTA
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1
φ1
φ2
φ5
1
-

Lastgrupp
Brottgränstilstånd
2 3 4 5
φ1 1 φ4 φ4
φ3 - φ4 φ4
φ5 φ5 φ5 - 1
1 1 1 1
-

6
φ4
φ4
1
-
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Beräkning av karakteristiska vertikala lastar

Det är reaktionskraft vid kranhjulen som motsvarar summan av kombinationen av permanenta och
variabla laster som multipliceras med de dynamiska faktorerna enligt tabell 2 [4]. Den
karakteristiska värde för vertikal last kan beräknas som:
𝐹𝑖 = 𝜙i,1 ⋅ 𝑄𝑐 + 𝜙𝑖,2 ⋅ 𝑄ℎ
Där
: kranlastens karakteristiska värde i lastgrupp (i)

𝐹𝑖
𝜑𝑖,𝑗
𝑄𝑐
𝑄ℎ

: dynamikfaktorn, se tabell 2

: permanetlast som statiskt komponent.
: lyftlast som statiskt komponent.

Beräkning av karakteristiska horisontallaster

Krafter uppstår på grund av. dynamiska inverkan såsom skevgången, acceleration- och retardation
av kranen och telfer. Horisontala krafter verkar på kranens räl och ligger i horisontal plan, dock
kan horisontala krafter delas in till [1].



Tangentiell horisontalkraft som verkar längst rälen (HL), se figur 2
Horisontalkraft som verkar vinkelrätt mot rälen (HS), se figur 2

F
F
HL

HS

Figur 2: Balken påverkas av horisontala och vertikala krafter.
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2.10 Drivkraft
Vid traversens start och bromsning uppträder friktionskraft (K) som är proportionell mot den
vertikala lasten (Qr) och friktionskoefficient (μ) mellan rälen och kranhjulen, se figur 3. Kraften
vid drivande hjulen, är horisontell och riktad mot kranens åkriktning. För traverskranen som drivs
med separata hjul sätts vertikala laster som summan av kranens minsta hjullaster [1].
𝐾 = 𝜇 × ∑𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛

SS EN 1991-3
(2.5)

Där:
𝐾
𝜇
∑𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛

: drivkraften på ett hjul
: friktionskoefficient (𝜇 = 0,2 för stålräl)
: summan av hjullaster vid obelastad kran.

Traversbryggan

Kranbalken
Figur 3: Visar friktionskraft (K) som är motsatt åkriktning [1].

2.11 Tröghetskraft
På grund av accelerationen och bromsningen av kranen, verkar en tröghetskraft (HL) mot kranens
åkriktning. Tröghetskraften som uppkommer vid förflyttning av telfer kan försummas eftersom den
är liten jämfört med andra sidokraft [1]. Kraften kan beskrivas som:
𝐻𝐿,𝑖 = 𝜑5 ∙ 𝐾 ∙

1
𝑛𝑟

SS EN 1991-3
(2.2)

Där:
𝐻𝐿,𝑖
𝜑5
𝑛𝑟

: kraft i längdritning
: dynmaikfaktorn
: antal kranbalkar
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Verkningslinje av tröghetskraft (HL) passerar inte genom tyngdpunkten av travers massan
utan genom det geometriska centrumet. Det innebär att tyngdpunkten av traversen förskjuts om
telfern befinner sig vid ena änden av kranbryggan vilket orsakar rotation strävan på kranen [1].
Förskjutning (ls) kan räknas med den förenklad eurokod formeln:
𝑙𝑠 = (𝜉1 – 0,5) ∙ 𝐿

SS EN 1991-3

Där:
𝐿
𝜉1

: kranbryggans spännvidd
: dämpningsfaktorn

Om moment (M) blir så stort att kranen roterar då trycker alla hjulflänsar mot rälen och orsakar
sidokraft (HT), horisontal och vinkelräta krafter mot rälen. Kraften (HT) kan beräknas genom att
ställa upp en jämnviktsekvation för systemet då kan horisontal kraft HT, i erhållas, se figur 4 Figur
4[1].
𝑀 = 𝐾 ∙ 𝑙𝑠

SS EN 1991-3

𝜑5 ∙ 𝐾 ∙ 𝑙2 = 𝑎 ∙ (𝐻𝑇,1 + 𝐻𝑇,2 ) = 𝑎 ∙ Σ𝐻𝑇,𝑖
𝐻𝑇,1 = 𝜙5 ∙ 𝜉2 ∙

𝑀

𝐻𝑇,2 = 𝜙5 ∙ 𝜉1 ∙

𝑀

𝑎

𝑎

SS EN 1991-3
(2.3)
SS EN 1991-3
(2.4)

Figur 4: Visar horisontala krafter HT som verkar på fyra hjul. Bilden visas uppifrån [1].
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Där dämpningsfaktorer ξ1 och ξ2 räknas som följande:
𝜉2 = 1 – 𝜉1
𝜉1 =

∑ 𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑄𝑟

𝛴𝑄𝑟 = 𝛴𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 + 𝛴𝑄𝑟,(𝑚𝑎𝑥)

SS EN 1991-3
SS EN 1991-3

SS EN 1991-3

Där:
𝛴𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥
𝛴𝑄𝑟,(𝑚𝑎𝑥)

: summan av statiska hjullaster vid belastad fall, se figur 5
: summan av statiska samhörande största hjullast vid belastad kranens, se figur 5.

Figur 5: Visar läget som ger största lasten på balken [4].

Dimensionering av traverskranbana

20(93)

Byggteknik C, Examensarbete

2.12 Skevgången (S)
Skevgången är ett fenomen som uppkommer med anledning att det finns ett nödvändigt spel
mellan räl och hjulflänsar. Spelet finns för att kunna undvika överflödigt slitage, när traversen går
snett i en vinkel då hamnar insidan av hjulflänsen mot sidan av rälen och orsakar horisontalt tryck
(S) mot rälen. Ju större skevgångsvinkel (α) desto större sidokraft blir det. Skevgångsvinkel (α)
påverkas slitage och avståndet mellan styrdon och rälen alternativ hjulflänsar och rälen om
styrning drivs enbart med hjulflänsar, se figur 6 [1, 2].

𝛼 = 𝛼𝑓 + 𝛼𝑣 + 𝛼0 ≤ 0,015 𝑟𝑎𝑑
𝛼𝑣 =

𝑦

𝑎𝑒𝑥𝑡
0,75𝑥
𝛼𝑓 =
𝑎𝑒𝑥𝑡

SS EN 1991-3
(2.12)
SS EN 1991-3
Tabell (2.7)

Där:
𝛼
𝛼0
𝑎𝑒𝑥𝑡
𝑦
𝑥

: skevgångsvinkel
: tolerans för hjul − och rälriktningar
: avsåndet mellan hjulfläns längs styrrälen
: förväntad slitage
: fria avstånd mellan rälen och hjulfläns

Figur 6: När traversen går snett i en vinkel så bildas skevgångsvinkel (α) [1].
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I travers typ IFF verkar kraften (S) enbart i de hjulparet som sitter längst fram i färdriktning.
Värdet av skevgångskraften (S) är beroende av avståndet (h) mellan hjulparet och momentcentrum
samt faktorn (λ) [1]. Med ekvationen nedan kan skevgångskraft (S) beräknas som:
SS EN 1991-3
(2.6)

𝑆 = 𝜆𝑠,𝑗 ∙ 𝑓 ∙ ∑𝑄𝑟
∑𝑄𝑟 = 𝑄𝑘 + 𝑄ℎ + 𝑄𝑏
∑𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥 = ∑𝑄𝑟 − ∑𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛
𝑓 = 0,3(1 − 𝑒

−250 𝛼 )

SS EN 1991-3
(2.11)

≤ 0,3

Där:
𝑄ℎ
𝑄𝑘
𝑄𝑏
f
𝜆𝑠,𝑗
e𝑗
∑𝑄𝑟,𝑚𝑖𝑛

: lyftlast
: last från telfer
: last från traversbryggan
: den icke positiva faktorn
: Kraftfaktor framgår från SS EN 1991 − 6, se tabell 3
: avståndet från hjulparet j till relevant aktuell hjulfläns.
: summan av kranens minsta hjullaster vid obleastad fall, se figur 7

Figur 7: Visar läget som ger minsta lasten på balken [7].

Tabell 3:Bestämning av -värde [4].

System

𝝀𝑺,𝒋

CFF
1−
IFF

∑ 𝑒𝑗
𝑛ℎ

CFM
𝜁2 (1 −
IFM

𝝀𝑺,𝟏,𝒋,𝑳
𝜁1 𝜁2 1
𝑛 ℎ

∑ 𝑒𝑗
𝑛ℎ
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0

)

𝜁1 𝜁2 1
𝑛 ℎ
0

𝝀𝑺,𝑰,𝒋,𝑻
∑ 𝑒𝑗
𝜁2
(1 −
)
𝑛
ℎ
∑ 𝑒𝑗
𝜁2
(1 −
)
𝑛
ℎ
∑ 𝑒𝑗
𝜁2
(1 −
)
𝑛
ℎ
∑ 𝑒𝑗
𝜁2
(1 −
)
𝑛
ℎ

𝝀𝑺,𝟐,𝒋,𝑳
𝜁1 𝜁2 1
𝑛 ℎ
0

𝝀𝑺,𝟐,𝒋,𝑻
∑ 𝑒𝑗
𝜁1
(1 −
)
𝑛
ℎ
∑ 𝑒𝑗
𝜁1
(1 −
)
𝑛
ℎ

𝜁1 𝜁2 1
𝑛 ℎ

0

0

0
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Genom att använda kraftfaktor kan skevgångskraft vid var och ett hjul beräknas, då summan av
skevgångskrafter måste vara lika med noll för att traversen ska vara i jämnvikt, se figur 8 [1].
Krafterna vid hjulen är en del av skevgångskraften (S) för att kunna räkna kraften vid ett hjul
multipliceras kraftfaktorn (λi,j,T) med skevgångskraft (S), se tabell 3.

𝜆𝑠,1,𝑗,𝑇

𝑒𝑗
𝜉2
= (1 − )
𝑛
ℎ

𝜆𝑠,2,𝑗,𝑇

𝑒𝑗
𝜉1
= (1 − )
𝑛
ℎ

∑𝑄𝑟,𝑚𝑎𝑥
𝜉1 =
∑𝑄𝑟

SS EN 1991-3
Tabell (2.9)
SS EN 1991-3
Tabell (2.9)
SS EN 1991-3
Tabell (2.4)

𝜉2 = (1 − 𝜉1 )
𝑚 ∙ 𝜉1 ∙ 𝜉2 ∙ 𝑙 2 + ∑ 𝑒𝑗2
ℎ=
∑ 𝑒𝑗

SS EN 1991-3
Tabell (2.8)

Där:
𝑛
𝜆𝑠,𝑖,𝑗,𝑇
ℎ

: antal hjulpar.
: kraftfaktorn i tvärriktningen av kranens skevgång.
: avstånd mellan momentant rotationscentrum och aktuell hjulfläns.

Figur 8: Summan av krafterna måste vara lika med Skevgångskraft (S) [1].
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2.13 Dimensioneringskriterier
Vid tillämpning av partialkoefficientmetoden ska det beaktas så att lasteffekter och bärförmåga
inte överskrider aktuellt gränstillstånd för beräkningsmodellen. Kravet för varje gränstillstånd ska
uppfyllas vid varje dimensioneringssituation under förutsättningar att överskridningen leder till
exempelvis brott eller oacceptabel deformation i konstruktionen, se tabell 4 [6].
En stålkonstruktion ska utformas i brottgränstillstånd, medan konstruktionens funktionssätt kan
kontrolleras i bruksgränstillstånd. En fullständig dimensionering av kranbana bör beakta följande
moment [7]:
1.
2.
3.
4.

Tvåaxliga böjmoment som verkar på kranbalken på grund av horisontala och vertikala laster.
Hänsyn till vridmoment som uppstår på grund av horisontallast som verkar excentristiskt.
Tvåaxliga tvärkraft på grund av vertikal-och horisontallast.
Lokaltryck på grund av vertikal hjullast bör kontrolleras.

En fullständig dimensionering ger en balk som är säkert mot alla belastningsfall, detta innebär att
de ovanstående beräkningarna ska tillämpas för varje lastgrupp för att åstadkomma till rätt
dimensioner [3].

Tabell 4: partialkoefficienter i gynnsam och ogynnsamma fall [6].

Ogynnsamlast
Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd
Utmattningstillstånd

Ogynnsam
𝛾𝑄 = 1,35
𝛾𝑄,𝑠𝑒𝑟 = 1,0
𝛾𝐹𝑓 = 1,0

Dimensionering av traverskranbana

Gynsamma
𝛾𝑄 = 1,0
-
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2.14 Brottgränstillstånd
Den maximala bärförmågan för ett konstruktionselement bör verifieras så att det klarar av
brottgränstillstånd som leder till en av följande alternativ.




Brott på grund av förlorad jämnvikt hos konstruktionen.
Stora deformationer som leder till brott.
Brott som orsakas av utmattning

Dimensioneringsvärdet av ett kritiskt lastfall kan bestämmas genom att kombinera lasterna som
uppträder samtidig. Lastkombination i brottgränstillstånd skall beräknas med hänsyn till
partialkoefficienter. För de permanenta och kortvariga lasterna ska lastkombination bestämmas
genom att kombinera exempelvis egenvikt i ogynnsamma fall med karakteristisk last i en lastgrupp
[1, 5].
𝐹𝐸𝑑 = 𝛾𝐺 𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄 𝑠𝑢𝑝 ∙ 𝑄𝑘
𝐹𝐸𝑑 = 1,35 ∙ 𝐺𝑘 + 1,35 ∙ 𝑄𝑘
𝐹𝐸𝑑 ≤ 𝑄𝑅𝑑

SS EN 1990
SS EN 1990
SS EN 1990
(6.8)

Där:
𝛾
𝜑
𝐺𝑘
𝑄𝑏
𝑄𝑐
𝑄ℎ
𝑄𝑒
𝐿𝐺
𝐹

: partialkoefficient enligt Tabell 4

: dynamikfaktor
: egenvikt av kranbalken
: egenvikt av kranbryggan
: egenvikt av kranen
: lyftlast
: utmattningslast
: tillhörande lastgrupp
: karakteristiska last värde per hjul
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2.15 Bruksgränstillstånd
Bruksgränstillstånd verifieras vid normal användning och under omständigheter när lasteffekterna
begränsar bärverksdelsfunktionen eller att funktionen inte längre uppfyller villkoren. Följande
villkor kopplas till kranbana:



Deformationen som påverkar bärverkets funktion.
Svängningar och vibrationer som påverkar balkens funktion.

Kravet anses vara uppfyllt om brukbarhetskritirium är mindre eller lika med effekten av lasterna.
Lasterna bör kombineras med tillhörande partialkoefficienter. Lastkombination i
bruksgränstillstånd sätts normalt till de karakteristiska lastkombinationer som ger reversibla
effekter [6].
𝐹 = 𝛾𝐺 𝑠𝑒𝑟 ∙ (𝐺𝑘 + 𝜓1 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥 )

SS EN 1990
(6.13)

Där:
𝛾
𝜓1
𝐺𝑘
𝑄𝑚𝑎𝑥
𝐹

: partialkoefficient enligt tabell 4
: reduktionfaktor ψ1 = 1,0
: egenvikt av kranbalken
: största värde av karakterisitksa hjullast
: karakteristiska last värde per hjul
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2.16 Utmattningstillstånd
Lasterna från maskiner och kranar är växlande och därför kan de inte räknas som statiska utan som
dynamiska laster. Vid lastkombination med hänsyn till utmattning skall endast de vertikala lasterna
såsom egenvikt av kranen och kranbanan, samt den maximala lyftkapaciteten beaktas.
Horisontallaster verkar inte permanenta och därför kan inverkan av utmattning försummas [1].
SS EN 1991-3
(2.16)

𝑄𝑒,𝑖 = 𝜑𝑓𝑎𝑡,𝑖 ∙ 𝜆𝑖 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖
𝑄𝑒 = 𝛾𝐹𝑓 ∙ 𝜆𝑖 ∙ (𝜑𝑓𝑎𝑡,1 𝑄𝑐 + 𝜑𝑓𝑎𝑡,2 ∙ 𝑄ℎ )
𝜑𝑓𝑎𝑡,1

1 + 𝜑1
=
2

𝜑𝑓𝑎𝑡,2

1 + 𝜑2
=
2

SS EN 1991-3
(2.19)
SS EN 1991-3
(2.19)

Där:
𝜑𝑓𝑎𝑡,1
𝜑𝑓𝑎𝑡,2
𝑄𝑐
𝑄ℎ
𝜆𝑖

: dynamiskfaktor för egentyngd
: dynamiskfaktor för lyftlast
: kranens egenvikt
: lyftlast
: skadeekvivensfaktor som framgår i tabell 5.

Tabell 5: λ- värden enligt kranens klassificering [7].

Klass S
Vid kontroll av
Normalspänning
Vid kontroll av
Skjuvspänning

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

0,198 0,250 0,315 0,397 0,500 0,630 0,794 1,00 1,260 1,587
0,379 0,436 0,500 0,575 0,660 0,758 0,871 1,00 1,149 1,320
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2.17 Bärverksanalys
En omfattande bärverksanalys över konstruktionen kan behöva utföras för att kunna ge en
uppfattningen om lasteffekter i varje snitt på balken. Analysen återspeglar framförallt beteende för
bärverksdel, tvärsnitt och knutpunkter som utsätts till laster. För att kunna åstadkomma till högsta
inverkan på balken bör analysen genomföras för varje lastgrupp i brottgränstillstånd.
Traditionellt används elasticitetsteorin som lösningsmetod vid bestämning av deformation, inre
krafter eller spänningar. Elasticitetsteorin antar att förhållande mellan materialhållfasthet och
deformationen är linjär. För en facksbalk kan kritiska moment, tvärkraft och dess positioner
härledas för hand, däremot så kan beräkningar för kontinuerlig balk reduceras med hjälp av
influenslinje diagram som baseras på elasticitetsteorin. Med hjälp av influenslinje tabeller kan
exempelvis positionen av maximaltvärde för moment eller tvärkraft med hög noggrannhet
bestämmas [1]. Enligt SS EN 1990 ska en bärverksanalys göras i tre nivåer:




Global analys
Analys av bärverksdelar
Lokal analys

Dimensionering av traverskranbana

28(93)

Byggteknik C, Examensarbete

2.18 Tvärsnittsbärförmåga
På grund av tryckbelastning av kranens hjullaster finns det risk för att flänsplåtarna får en lokal
buckla. Detta påverkar inte bara banans funktionssätt utan reducerar balkens bärförmåga samt
begränsar det rotationskapaciteten. I vilken grad det påverkar bärförmågan eller
rotationskapaciteten för tvärsnittet så bestäms av tvärsnittsklassen. Gränsvärdet för bärförmågan
utgår från tvärsnittets klassificering [1].

Bestämning av tvärsnittsklass

Tvärsnittsklasser bestäms genom så kallad slankhetstal vilket är förhållande mellan tjockleken på
liv och fläns. Slankhetstalet ger en förståelse om tvärsnittets beteende såsom plasticitet,
rotationsförmåga och bärkapacitet. I eurokod klassificeras tvärsnittklass till fyra olika klasser,
balken i tvärsnittklass ett har större rotationsförmåga än tvärsnittklass två. Detta på grund av
tvärsnittklass ett kan bilda en flytled vilket är en viktig egenskap för kranbalkar, därför anses
tvärsnittklass ett vara lämpligt att använda som kranbalk [1].

𝑏

𝑡𝑤

𝑐𝑓 2 − 2 − 𝑟
=
𝑡𝑓
𝑡𝑓

SS EN 1993-1-1
Tabell (5.2)

𝑐𝑤 ℎ − 2 ∙ (𝑡𝑓 + 𝑟)
=
𝑡𝑤
𝑡𝑤

SS EN 1993-1-1
Tabell (5.2)

235
𝜀=√
𝑓𝑦

SS EN 1993-1-1
Tabell (5.2)

z

Där:
𝑏
𝑡𝑤
𝑡𝑓
ℎ
𝑟
𝑓𝑦

𝜀

: bredden av tvärsnittet
: livets tjocklek
: flänstjocklek
: tvärsnitt höjd
: radien
: stålhållfasthet
: töjningsmodul

tf
r
d
y
tw

h

Se figur 9
b
Figur 9: Visar beteckningar för en HEB balk enligt eurokod.
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2.19 Knäckning
När ett tvärsnittselement påverkas av flera olika spänningar samtidigt så reducerar det balkens
bärförmåga. Kranbalken påverkas samtidigt av tvåaxliga moment samt vridmoment på grund av
excentriciteten, detta kan leda till knäckningsbrott när balkens tyngdspunktlinje böjs ut, därför bör
global knäckning kontrolleras. Med anledning att tvärsnittsbärförmåga är beroende av bland annat
slankeht och därmed knäckningskurvor så utförs knäckningskontroll vanligen i samband med
bestämning av tvärsnittsklasser [6].

Figur 10: visar böjknäckning som skedde i kranbalken pga tvåaxliga-och vridningsmoment [1].
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Vippning

Böjvridningsknäckning kan ske i symmetriskt tvärsnitt som utsätts till både böj-och vridning.
Vridmomentet som balken utsätts för gör att varje tvärsnitt längst balken kommer vridas med en
vinkel. Variationen i vinkeln beror på balkens upplag, om balken sitter fast på upplaget så kommer
vinkeln att ändra sig från 0 till maximalt värde som ligger någonstans längst balken. Detta utgör en
grund för den följande ekvationen [6].

𝐼=

𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝐶𝑚𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑘𝑤 𝑘𝑧𝑤 𝑘𝑎 ∙ 𝐵𝐸𝑑
+
+
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘 /𝛾𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 /𝛾𝑀1
𝐵𝑅𝑘 /𝛾𝑀1

SS EN 1993-6
Bilaga A (A.1)

Tillämpningen av ekvationen ovan är en komplicerad att handberäkning, dels på grund av
svårighen vid bestämning av välvningsmomentet BEd och kritiska momentet Mcr. Detta för att
beräkningarna av välvningsmomentet är känslig och kan påverka resultaten i stor utsträckning.
Dessutom kan det lösas med en förenklad metod som på säkra sidan har acceptabel noggrannhet.
Metoden är lämplig att användas för valsade profiler som är upp till 600 mm höga. För mer
noggrann beräkning hänvisas läsaren till dataprogram [1].
Den förenklade ekvationen blir:

𝐼=

𝑀𝑦,𝐸𝑑
𝐶𝑚𝑧 ∙ 2 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑
+
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑀𝑦,𝑅𝑘 /𝛾𝑀1
𝑀𝑧,𝑅𝑘 /𝛾𝑀1
SS EN 1993-1-1
(5.56)

𝑊𝑦 ∙ 𝑓𝑦
𝜆̅𝐿𝑡 = √
𝑀𝑦,𝑐𝑟
𝜒𝐿𝑇 =

1

SS EN 1993-1-1
(5.56)

2
∅𝐿𝑇 + √∅𝐿𝑇 2 − 𝛽 ∙ 𝜆̅𝐿𝑇
2

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 ∙ (1 + 𝛼𝐿𝑇 ∙ (𝜆̅𝐿𝑇 − 𝜆̅𝐿𝑇,0 ) + 𝛽 ∙ 𝜆̅𝐿𝑡 )
𝑀𝑦,𝑐𝑟 = 1,32 ∙ 𝑏𝑓 ∙ 𝑡𝑓 ∙

𝐸𝐼𝑦
𝑙 ∙ ℎ2

SS EN 1993-1-1
(5.56)
SS EN 1993-1-1
(5.56)

Där:
𝜆̅𝐿𝑇,0
𝛽
𝜒𝐿𝑇
𝑀𝑐𝑟
𝛼𝐿𝑇

: slankhet modul, för ett symmetriskt tvärsnitt (λ̅LT,0 ≤ 0,4)
: faktor för elastiska skjuvdeformationer (β ≥ 0,75)
: reduktion på grund av. vridknäckning och böjning
: elastiskt kritiskt vippningsmoment
: imperfektionsfaktor
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Kontroll för vippning

Beräkningsmetodik går ut på att kontrollera böjknäckning av överfläns som tryckt sträva, med
tanke på att vertikala lasten angriper i livet i skjuvcentrum, medan horisontala kraften angriper
centeristiskt i flänsen, detta med en femtedel av livets medverkande. Kontrollen görs genom att
låta den centeristiska lasten bli lika med böjmomentet av vertikala lasten (My,Ed) dividerat med
avståndet mellan flänsarna se figur 11 [7].

𝑁𝐸𝑑

SS EN 1993-1-1
(6.3.2.2)

𝑀𝑦,𝐸𝑑
=
ℎ − 𝑡𝑓

y

Figur 11: Momentet My,Ed kan omvandlas till normalkraft.

Beräkningen bör ta hänsyn till böjmomentet av horisontallast, detta innebär att interaktionsfaktor
kan kontrolleras mellan moment (Mz,Ed) och normal kraft (NEd) med följande ekvation [1, 7]:
𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀1
𝐾𝑧𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀1
+
≤1
𝜒𝑧 ∙ 𝐴𝑧 ∙ 𝑓𝑦
𝑊𝑝𝑙,𝑧 ∙ 𝑓𝑦

SS EN 1993-1-1
(6.66)

Där:
𝐴𝑧
𝑊𝑝𝑙,𝑧
𝜒𝑧
𝐾𝑧𝑧
𝛾𝑀1

: arean för samverkande tvärsnitt
: böjmotstånd för Az
: reduktionsfaktor
: interaktionsfaktorn
: partialkoefficent för material

Liv

Figur 12: Vertikal last angriper balken i skjuvcentrum medan horisntalkarft verkar endast på ett femte del av livet [1].
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2.20 Lokaltryck
Vid hög utnyttjande av momentkapacitet på grund av tryckbelastning av kranens hjullaster strävar
plåtarna i livets överfläns att få en buckla. Vid kontroll av lockaltryck antas att vertikala hjullaster
angriper excentriskt i förhållande till skjuvcentrum därmed kan inverkan av excentricitet
försummas [1].

Lokal vertikal tryckspänning (σoz,Ed)

När traversen löper på banan utsätts balken till vertikala tryckspänning (σoz,Ed) på grund av
hjullaster. Tryckspänning (σoz,Ed) verkar framförallt på svets mellan rälen och den övre flänsen
samt mellan den övre flänsen och livet. Spänningarna bör beaktas vid dimensioneringen för både
bärförmåga och utmattningskontroll, se figur 13 [1].
Tryckspänningar (σoz,Ed) verkar på en effektiv belastad längd (leff), där den lokala
vertikalspänningen av en enstaka hjullast bestämmas med hänsyn till typ av fästanordning enligt
Tabell 6. För kranrälen som är svetsad med kranbalken kan vertikal tryckspänning i livet (σoz,Ed)
beräknas med ekvationen nedan, se tabell 6.

𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑 =

𝐹𝑧,𝐸𝑑
𝑡𝑤 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓

SS EN 1993-6
(5.1)
1

𝑙𝑒𝑓𝑓

SS EN 1993-6
Tabell (5.1)

𝐼𝑟𝑓 3
= 3,25 ∙ ( )
𝑡𝑤

Där:
𝑙𝑒𝑓𝑓 : Effektiv belastad längd
𝑡𝑤 : Livets tjocklek
𝐼𝑟𝑓 : är tröghetsmomentet kring horisontell axel för det samverkande tvärsnittet

Tabell 6: Tabellen för effektiv belastad längd [7].

leff

Beskrivning

1

Kranräl fast förbunden med överflänsen
Kranräl som inte är fast förbunden med flänsen
Kranräl monterad på ett lämpligt fjädrande
gummimellanlägg som är minst 6 mm tjockt.
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𝑙𝑒𝑓𝑓

𝐼𝑟𝑓 3
= 3,25 [ ]
𝑡𝑤

1

𝑙𝑒𝑓𝑓

𝐼𝑟 + 𝑙𝑒𝑓𝑓 3
= 3,25 [
]
𝑡𝑤

𝑙𝑒𝑓𝑓

𝐼𝑟 + 𝑙𝑒𝑓𝑓 3
= 4,25 [
]
𝑡𝑤

1
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Den dimensionerande värde för vertikala tryckspänning bör inte överskrida materialets hållfasthet,
detta kan beaktas genom att jämföra tryckspänning med stålhållfasthet dividerat med materialen
partialkoefficient, dock bör lokal tryckspänning reduceras på stort avstånd från balkens upplag
enligt ekvationen nedan.
𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑
≤1
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0
𝑏𝑒𝑓𝑓 = 𝑏𝑓𝑟 + ℎ𝑟 + 𝑡𝑓

SS EN 1993-1-1
(6.43)
𝑏𝑒𝑓𝑓 ≤ 𝑏

SS EN 1993-6
Tabell (5.1)

Där:
𝑏𝑒𝑓𝑓
𝑏
𝑏𝑓𝑟
ℎ𝑟
𝑡𝑟

: effektiv belastad bredd
: balkens överflänsbredd
: rälfätens bredd
: rälhöjden
: flänstjockleken.

Figur 13: Vertikala lokalspänning angriper balkensliv i en effektiv längd [7].
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Lokal skjuvspänning (τoz,Ed)

I en valsad profil sprider tryckspänningar i livet med 45° lutning och orsakar skjuvspänning (τoz,Ed),
se figur 14. Den maximala lokala skjuvspänningen räknas som 20 % av den maximala lokala
tryckspänning som verkar på vardera sidan av rälen. Global skjuvspänningen (τxz,Ed) och lokala
skjuvspänningen (τoz,Ed) är samverkande vilket ger upphov till att samtliga spänningar bör beaktas
samtidigt vid dimensioneringen [1].

2

2

2

𝜎𝑥,𝐸𝑑
𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑
𝜎𝑥,𝐸𝑑
𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑
𝜏𝑥𝑧,𝐸𝑑
(
) +(
) −(
)∙(
) + 3(
) ≤1
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0

SS EN 1993-1-1
(6.21)

Där:
𝜏𝑜𝑥𝑧,𝐸𝑑
𝑓𝑦 /𝛾𝑀0 ∙ √3

≤1

𝜏𝑜𝑥𝑧,𝐸𝑑 = 0,2 ∙ 𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑
𝜏𝑥𝑧,𝐸𝑑 =

𝑉𝑧,𝐸𝑑
𝐴𝑤

SS EN 1993-1-1
(6.19)
SS EN 1993-1-1
(5.7.2)
SS EN 1993-1-1
(6.21)

Figur 14: Spänningar i vardera sidan [1].
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Lokal böjspänning i livet

Det finns risk för lokal buckling i den övre delen av livet på grund av excentrisk hjullast som
orsakar spänningar (σT,Ed). Detta kan försummas vid kontroll i brottgränstillstånd, däremot kan
kontrollen särskild beaktas för klasserna S3-S9 med hänsyn till utmattning. Excentricitet, har både
globala och lokala inverkan på balken. Vid de globala inverkan orsakar excentricitet ett ytterligare
vridmoment (TEd), se figur 15 [1].
Kontrollen bör genomföras i området om livet inte är avstyvat vars lokal buckling kan inträffa.
Kranbanor som är utförda enligt EK tar särskild hänsyn till avstyvningar vid balkens ände samt vid
stödet [1].

𝑇𝐸𝑑 = 𝐹𝑧,𝐸𝑑 ⋅

𝑏𝑟
4

dock

𝜋∙ℎ

𝑠𝑖𝑛ℎ2 ∙ ( 𝑤 )
0,75 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑤 3
𝑎
𝜂=[
∙
]
2
∙
𝜋
∙
ℎ
𝜋∙ℎ
𝑤
𝐼𝑡
𝑠𝑖𝑛ℎ ∙ ( 𝑎 ) − 2 ∙ 𝑎 𝑤
𝜎𝑇,𝐸𝑑 =

6𝑇𝐸𝑑
𝑎 ∙ 𝑇𝑤

SS EN 1993-6
(5.4)

𝑏𝑟 ≤ 𝑡𝑤

2 ∙ 𝜂 ∙ tanh(𝜂)

0,5

SS EN 1993-6
(5.3)
SS EN 1993-6
(5.2)

Där:
𝑇𝐸𝑑
𝐹𝑧,𝐸𝑑
𝑏𝑟
ℎ𝑤
𝑎

: vridmoment på grund av excentricitet
: dimensionerande utmattningslast
: bredden på rälen
: höjden mellan flänserna
: avstånd mellan hjulen

Figur 15: Excentriciteten orsakar vridmoment vilket räknas som globalt inverkan. Kontroll för böjspänning bör
därför ta hänsyn till lokal så som global inverkan [1].
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2.21 Utmattningskontroll
Utmattning uppkommer när konstruktionen under lång tid utsätts för någorlunda regelbundet
varierande last och som ger många spänningsvariationer. Lastväxlingar kan leda till reduktion av
materialhållfastheten eller bärförmåga, se figur 16. Ett bärverk som är statiskt dimensionerad ger
därför inte någon särskild form av säkerhet mot utmattningsbrott. I SS EN 1993-5 finns en
förenklad metod för att beräkna utmattning, metoden används vid dimensionerande spänningar
som är baserad på elasticitetsteori [2, 3].

Figur 16:Visar sprikan som bildas p.g.a. utmattningsfenomenet [1].
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2.22 Deformation och förskjutning
I SS EN 1993-6 ligger krav när det gäller deformationen i såväl vertikal som i sidled. Kravet bör
uppfyllas för att minimera svängningar och dynamiska inverkan som kan påverka stabiliteten eller
leda till skador på hjulflänsar, rälen eller annan bärverksdel. Kontrollen kan göras i
bruksgränstillstånd [1].
Begränsning av vertikala deformation

Gränsvärde för vertikala deformationen och är fastställd och framgår från nationella tabell 7, dock
kranar med hög positioneringsnoggrannhet såsom automatiska (robotar) kranar kan eventuella krav
skärpas. Begränsning av deformationen syftar på att:




För att förhindra alltför oönskade svängningar i hela kransystemet.
För att undvika alltför stora ut -och nedböjning av kranbanan.
För att förhindra kranbryggan lutas mot en sida.

Deformationen i vertikala led för kontinuerligbalk kan räknas med ekvationen nedan. Med hjälp av
influenslinje så kan deformationen för både kontinuerlig såväl som fritt upplagd balk beräknas [1].
𝛾 ∙ 𝐹𝐸𝑑 ∙ 𝑙 3
𝑔 ∙ 𝑙4
𝛿𝑧 =
+𝛽∙
100 ∙ 𝐸𝐼𝑦
𝐸𝐼𝑦
Där:
𝐹𝐸𝑑
𝑔
𝛾
𝛽
𝛽

: dimensionerande vertikal last kN i Bruksgränstillstånd
: balkens egenvikt kN
: faktor erhålls från influenslinje tabellen, se tabell 7.
: för friupplag balk β = 0,0130
: för kontinierligbalk β = 0,0054

Tabell 7: Deformationsparameter (γ) [1].

α = a/l

Enkel
Kont.
α = a/l
Enkel
Kont.
α = a/l
Enkel
Kont.
balk
balk
balk
balk
balk
balk
γ
γ
γ
γ
γ
γ
0,00
4,17
3,01
0,35
3,49
2,46
0,70
1,82 *)
1,23 *)
0,05
4,15
2,99
0,40
3,30
2,31
0,75
1,53 *)
1,08 *)
0,10
4,11
2,96
0,45
3,09
2,15
0,80
1,23*)
0,99 *)
0,15
4,03
2,90
0,50
2,86
1,98
0,85
0,93 *)
0,94 *)
0,20
3,93
2,81
0,55
2,62
1,80
0,90
0,62*)
0,91 *)
0,25
3,81
2,71
0,60
2,37
1,62
0,95
0,31 *)
0,90 *)
0,30
3,66
2,59
0,65
2,10
1,42*)
1,00
0,00 *)
0,91 *)
* Om ett hjul av kranen lämnar balken, så sätts γ = 2,08. För en kontinuerligbalk som består av
två fack så sätts minimivärde γ = 1,50.
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Begränsning av horisontala deformation

Kravet av begränsningen av horisontella förskjutningar δy bör kontrolleras i överkant av rälen [1].
Bedömningen av horisontal förskjutning är betydligt svårare än vertikala deformation, speciellt om
kranbanbor är integrerad i byggnaders systemstommor. Begränsningen i allmänt syftar på att [1]:




Minska skevgång inverkan av traverskranen.
Undvika onödiga slitage på hjul och räl.
Undvika alltför stora vibrationer.

Horisontal förskjutning räknas genom att tillämpa ekvationen nedan, deformationskoefficienter γ
kan erhålls från tabell 7 då (γ = 3,01) för travers som drivs med två hjul.
𝛾 ∙ 𝐻𝐸𝑑 /2 ∙ 𝑙 3
𝛿𝑦 =
100 ∙ 𝐸𝐼𝑧
Där:
𝐻𝐸𝑑
𝛾

: dimensionerande horisontallast kN i bruksgränstillstånd
: för travers med två hjul γ = 3,01
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2.23 Beräkningsmodell
Ta fram en lämplig HEB balk för en travers med följande specifikation. Stålhållfasthet för balken
är 235 MPa. Balken är 12 m lång och består av två fack som är 6 m för varje.

Kranensspecifikation
Beskrivning
Spännvidd för kranbryggan

10000

Enhet
mm

Egenvikt
Lyftkapacitet
Egenvikt för kranbrygga
Egenvikt för kranåk
Egenvikt för telfer

10000
1542
508
603

kg
kg
kg
kg

Hastigheter
Hastighet för kranåk
10 – 40
Lyfthastighet
5 – 10
Hastighets ändring för systemet Mjukt

m/min
m/min

Övriga uppgifter
Avstånd mellan hjulen (a)
2000
mm
Minsta sid avstånd (emin)
770
mm
Kranklass
S2
Lyftklass
HC2
Traversen utfördes enligt
Eurokod

Dimensionering av traverskranbana
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Vertikala lastar – karakteristiska värdet

Lastarna utgör en utgångspunkt för dimensioneringen, enligt standarden SS EN 1991-3 så finns det
två fall som måste beaktas vid lastberäkning, belastad och obelastad kran. Vid belastat fall antas
fallen där gör största hjultryck vid balken [4].


Hjullaster vid belastad kran, se figur 17:

Hjullaster för båda sidan för belastad fall erhålls genom att ställa upp en jämnviktsekvation:

Figur 17: Visar lasten som ger största kraft på kranbalken [4].

ΣM=0
Kran del

Vikt [kN]

Brygga Gb
Tralla Gk
Lyftlast Gh

20,50
6,03
1000



Last per hjul [kN]
Kranbalk 1 Kranbalk 2
10,25
10,25
1,13
0,08
14,71
1,00

Hjullaster vid obelastad kran, se figur 18:

Hjullaster för båda sidan för obelastad fall erhålls genom att ställa upp en jämnviktsekvation:

Figur 18: Visar lasten som ger minsta last på kranbalken [4].

ΣM=0
Kran del

Vikt [kN]

Brygga Gb
Tralla Gk
Lyftlast Gh

20,50
6,03
1000

Last per hjul [kN]
Kranbalk 1 Kranbalk 2
10,25
10,25
0,08
1,13
14,71
1,00
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Bestämning av dynamikfaktorer φ

Hänvisning

Lyftklass: HC2
Drivklass: S2
Lyftning νh: (5 - 0,8) [m/min]
0,9
φ1 = {
1,1

SS EN 1991-3
Tab(2.4)

φ1 = 1,1
φ2 = φ2,min + β2 · νh

SS EN 1991-3
Tab(2.4)

φ2,min = 1,1
β2 = 0,34
5
νh =
= 0,083 [s/m]
60
φ2 = 1,1 + 0,34 ∙ 0,083
φ2 = 1,13

Tab(2.5)

φ3 = 1 −

∆m
(1 + β3 )
m

β3 = 0,5
φ3 = 1 – (1 + 1)
φ3 = −1

SS EN 1991-3
Tab(2.4)

Tab(2.5)

φ4 = 1,0

SS EN 1991-3
Tab(2.4)

φ5 = 1,5

SS EN 1991-3
Tab(2.4)

φfat,1 =
φfat,1 =
φfat,2 =
φfat,2 =

1+φ1
2
1+1,1
2

= 1,05

1+φ2
2
1+1,13
2

SS EN 1991-3
2.12.1(2.19)

= 1,065
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Vertikal last - karakteristiska värden
Fallen som ger största laster på kranbanebalken ska kontrolleras.

Kran del

Vikt [kN]

Brygga Gb
Tralla Gk
Lyftlast Gh

20,50
6,03
100

Last per hjul [kN]
Kranbalk 1 Kranbalk 2
10,25
10,25
5,57
0,46
92,3
7,7

Lastgrupp 1

Lastgrupp 2

φ1 = 1,1

φ1 = 1,1

Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1,1 = 11,28

Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1,1 = 11,28 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ1
Q 𝑘 = 5,57 ∙ 1,1 = 6,13 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ1
Q 𝑘 = 5,57 ∙ 1,1 = 6,13 kN

φ2 = 1,13

φ3 = 1

Q ℎ = Gℎ ∙ φ2
Q 𝑘 = 92,3 ∙ 1,13 = 104,30 kN

Q ℎ = Gℎ ∙ φ3
Q ℎ = 92,3 ∙ 1 = 92,3 kN

ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ

ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ

ΣQr,max = 11,28 + 6,13 + 104,3

ΣQr,max = 11,27 + 6,13 + 92,3

Qr,max =

121,71
2

= 60,85 kN

Qr,max =

Lastgrupp 4

109,7
2

= 54,85 kN

Lastgrupp 3
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ 1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1 = 10,25 kN
Q 𝑘 = G𝑘 ∙ 1
Q 𝑘 = 5,57 ∙ 1 = 5,57 kN
Q ℎ = Gℎ ∙ 0
Qℎ = 0
ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ
ΣQr,max = 10,25 + 5,57 + 0

Qr,max =

Lastgrupp 5

15,82
2

= 7,91 kN

Lastgrupp 6

φ4 = 1,0

φ4 = 1,0

φ4 = 1,0

Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,25 kN

Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,25 kN

Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,25 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 5,57 = 5,57 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 5,57 = 5,57 kN

Q 𝑘 = G 𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 5,57 = 5,57 kN

Q ℎ = Gℎ ∙ φ4
Q ℎ = 92,3 ∙ 1,0 = 92,3 kN

Q ℎ = Gℎ ∙ φ4
Q ℎ = 92,3 ∙ 1,0 = 92,3 kN

Q ℎ = G ℎ ∙ φ4
Q ℎ = 92,3 ∙ 1,0 = 92,3 kN

ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ

ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ

ΣQr,max = Q𝑏 + Q𝑘 + Qℎ

ΣQr,max = 10,25 + 5,57 + 92,3

ΣQr,max = 10,25 + 5,57 + 92,3

ΣQr,max = 10,25 + 5,57 + 92,3

Qr,max =

108,23
2

= 54,06 kN
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Qr,max =

108,23
2

= 54,06 kN

Qr,max =

108,23
2

= 54,06 kN
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Obelastad kranbalk:

Fallen som ger minsta laster på kranbanbalken ska kontrolleras.
Kran del

Vikt [kN]

Brygga Gb
Tralla Gk
Lyftlast Gh

20,50
6,03
0

Last per hjul [kN]
Kranbalk 1 Kranbalk 2
10,25
10,25
0,46
5,57
0
0

Lastgrupp 1
φ1 = 1,1
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1,1 = 11,28 kN

Lastgrupp 2
φ1 = 1,1
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1,1 = 11,28 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ1
Q 𝑘 = 0,46 ∙ 1,1 = 0,51 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ1
Q 𝑘 = 0,46 ∙ 1,1 = 0,51 kN

Qℎ = 0

Qℎ = 0

ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 11,28 + 0,51 + 0
11,78
Q r,min =
= 5,89 kN
2

ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 11,28 + 0,51 + 0
11,78
Q r,min =
= 5,89 kN
2

Lastgrupp 4
φ4 = 1,0
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,36 kN

Lastgrupp 5
φ4 = 1,0
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,36 kN

Lastgrupp 6
φ4 = 1,0
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ φ4
Q 𝑏 = 1,0 ∙ 10,25 = 10,36 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 0,46 = 0,46 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 0,46 = 0,46 kN

Q 𝑘 = G𝑘 ∙ φ4
Q 𝑘 = 1,0 ∙ 0,46 = 0,46 kN

Qℎ = 0

Qℎ = 0

Qℎ = 0

ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 10,25 + 0,46 + 0
10,71
Q r,min =
= 5,36 kN
2

ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 10,25 + 0,46 + 0
10,71
Q r,min =
= 5,36 kN
2

ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 10,25 + 0,46 + 0
10,71
Q r,min =
= 5,36 kN
2
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Lastgrupp 3
Q 𝑏 = G𝑏 ∙ 1
Q 𝑏 = 10,25 ∙ 1 = 10,25 kN
Q 𝑘 = G𝑘 ∙ 1
Fφk2 = 0,46 ∙ 1 = 0,46 kN
Qℎ = 0
ΣQ r,(max) = Q 𝑏 + Q 𝑘 + Q ℎ
ΣQ r,max = 10,25 + 0,46 + 0
10,71
Q r,min =
= 5,36 kN
2
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Hänvisning
Qb = Gb ∙ φ1
Qb = 10,25 ∙ 1,1 = 11,28 kN

SS EN 1991-3
(2.1)

Qk = Gk ∙ φ1
Qk = 0,46 ∙ 1,1 = 0,51 kN
Qh = Gh ∙ φ2
Qh = 1,13 ∙ 7,7 = 8,70 kN
ΣQr,(max) = Qb + Qk + Qh
ΣQr,(max) = 11,28 + 0,56 + 8,7
ΣQr,(max) = 20,54 kN
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Hänvisning

Horisontala krafter
Driven kraft (K)

SS EN 1991-3
2.5

K = μ ∙ ∑Qr,min
K = 0,2 ∙ 11,78 = 2,36 kN
Kraft (HL)
HL,i

SS EN 1991-3
2.2

1
= φ5 ∙ K ∙
nr

HL,i = 1,5 ∙ 2,36 ∙
HL,i = 1,77 kN

1
2

Sidokraft (HT)
HT,1 = φ5 ∙ ξ2 ∙
HT,2 = φ5 ∙ ξ1 ∙

M

SS EN 1991-3
2.3
2.4

a
M
a

ξ1 = 1 – ξ2
∑ Qr,max
ξ1 =
∑ Qr
ΣQr = ΣQr,max + ΣQr,(max)
ΣQr = 121,70 + 20,54 = 142,24 kN
121,70
= 0,855
142,24
ξ2 = 1 – 0,855 = 0,145
ξ1 =

M = K ∙ ls
ls = (ξ1 – 0,5) ∙ L
ls = (0,855 – 0,5) ∙ 10
ls = 3,55 m
HL,1

HL,2

HL,1 = 1,77 kN
HT,1 = φ5 ∙ ξ2 ∙

HL,2 = 1,77 kN
M
a

HT,1 = 1,5 ∙ 0,145 ∙
HT,1 = 0,68 kN

HT,2 = φ5 ∙ ξ1 ∙
1,77 ∙ 3,55
2
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M
a

HT,2 = 1,5 ∙ 0,855 ∙
HT,2 = 4,03 kN

SS EN 1991-3
2.2

1,77 ∙ 3,55
2
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Horsiontala krafter
Skevgångenskraft (S)
Skevgångsvinkeln α
α = αf + αv + α0 ≤ 0,015 rad
0,75x
αf =
aext
x = 15 mm
0,75 ∙ (65 − 50)mm
αf =
2000 mm
αf = 0,00563 rad
y
αv =
aext
0,1∙50
αv = 2000
(y = 10 % av br )
αv = 0,0025 rad
αo = 0,001
α = 0,00563 + 0,0025 + 0,001 = 0,0091
α ≤ 0,015 OK

Hänvisning

SS EN 1991-3
2.12
Tab(2.7)

Tab(2.7)

∑Qr,min = 10,25 + 0,46 + 7,7
∑Qr,min = 18,41
∑Qr = Qb + Qk + Qh
∑Qr = 20,50 + 6,03 + 100
∑Qr = 126,53 kN
∑Qr,max = ∑Qr − ∑Qr,min
∑Qr,max = 126,53 − 18,41
∑Qr,max = 108,12 kN

SS EN 1991-3
2.11

f = 0,3(1 − e−250 a )
f = 0,3(1 − e−250∙0,0091 )
f = 0,269 ≤ 0,3 OK
∑ Qr,max
∑ Qr
108,12
ξ1 =
126,53
ξ1 = 0,85
ξ1 =

SS EN 1991-3
2.4

ξ2 = (1 − ξ1 )
ξ2 = (1 − 0,85)
ξ2 = 0,15
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Horisontala krafter

Hänvisning

m ∙ ξ1 ∙ ξ2 ∙ l2 + ∑ e2j
h=
∑ ej
2
(0
0+
+ 22 )
h=
0+2
h=2m

SS EN 1991-3
Tab(2.8)

λs,j = 1 −
λs,j
λs,j

∑ ej

SS EN 1991-3
Tab(2.9)

n ∙ h
2
=1−
2 ∙ 2
= 0,5

S = λs,j ∙ f ∙ ∑Qr
S = 0,5 ∙ 0,269 ∙ 126,53
𝐒 = 𝟏𝟕, 𝟎𝟐 𝐤𝐍
HS,1,1,T

HS,2,1,T

ej
ξ2
(1 − )
n
h
0,15
0
=
(1 − )
2
2
= 0,075

ej
ξ1
(1 − )
n
h
0,85
0
=
(1 − )
2
2
= 0,425

λs,1,j,T =

λs,2,j,T =

λs,1,j,T

λs,2,j,T

λs,1,j,T

λs,2,j,T

SS EN 1991-3
Tab(2.9)

HS,i,j,T = λs,i,j,T ∙ f ∙ ∑Qr
HS,1,1,T = 0,075 ∙ 0,269 ∙ 126,53

HS,i,j,T = λs,i,j,T ∙ f ∙ ∑Qr
HS,2,1,T = 0,425 ∙ 0,269 ∙ 126,53

HS,1,1,T = 2,55 kN

HS,2,1,T = 14,47 kN
Kontroll

Σfx = 0
S − ∑HS,i,j,T = 0
17,02 − (2,55 + 14,47) = 0 OK!

Kraft
LG: 1
LG: 5

F1
60,85
54,06
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F2
60,85
54,06

HL
1,79
0

HT, 1
4,03
0

HT, 1
0,68
0

S
0
17,02
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Maximalt moment och tvärkraft
LG1
Maximal Tvärkraft Vy (x =0 m)

LG5
Tvärkraft Vy (x =0 m)

Hänvisning
Bilaga [3]

Vz = 4,03 kN
Vz,Ed = 1,35 ∙ 4,03
Vz,Ed = 5,44 kN

Vz = 17,02 kN
Vz,Ed = 1,35 ∙ 17,02
Vz,Ed = 23,00 kN

Maximal moment My (x =2,24 m)

Maximal moment My (x =2,24 m)

My = γMF ∙ F1 ∙ l
My = 0,282 ∙ 60,85 ∙ 6
My = 102,96 kNm

My = γMF ∙ F1 ∙ l
My = 0,282 ∙ 54,06 ∙ 6
My = 91,47 kNm

My,Ed = 1,35 ∙ (102,96 + 2,52)
My,Ed = 142,40 kNm

My,Ed = 1,35 ∙ (91,47 + 2,52)
My,Ed = 126,90 kNm

Maximalt moment Mz (x = 3,75 m)
α=1
β=1

Maximalt moment Mz (x = 2,59 m)
α=0
β=1

Mz = γMF ∙ HS ∙ l
Mz = 0,169 ∙ 4,03 ∙ 6
Mz = 4,09 kNm

Mz = γMF ∙ HS ∙ l/2
Mz = 0,415 ∙ 17,02 ∙ 6/2
Mz = 21,20 kNm

Mz,Ed = 1,35 ∙ 4,09
Mz,Ed = 5,52 kNm

Mz,Ed = 1,35 ∙ 21,20
Mz,Ed = 28,62 kNm

Maximal tvärkraft Vz (x = 4 m)
Vid stöd B

Maximal tvärkraft Vz (x = 4 m)
Vid stöd B

Vz = γB ∙ F1 /2 + F1
Vz = 1,85 ∙ 60,85
Vz = 112,57 kN

Vz = γB ∙ F1 /2 + F1
Vz = 1,85 ∙ 54,06
Vz = 100,01 kN

Vz,Ed = 1,35 ∙ (112,57 + 7,5)
Vz,Ed = 162,09 kN

Vz,Ed = 1,35 ∙ (100,01 + 7,5)
Vz,Ed = 145,14 kN

Tvärkraft Vz vid stöd B (x = 5 m)

Tvärkraft Vz vid stöd B (x = 5 m)

R B = 2 ∙ (ξV ∙ F1 /10)
R B = 2 ∙ (8,96 + 0,53) ∙ 60,85/10
R B = 115,41 kN

R B = 2 ∙ (ξV ∙ F1 /10)
R B = 2 ∙ 9,48 ∙ 54,06/10
R B = 102,50 kNm

Vz,Ed = 1,35 ∙ (115,41 + 7,5)
Vz,Ed = 165,93 kN

Vz,Ed = 1,35 ∙ (102,50 + 7,5)
Vz,Ed = 148,50 kN
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Hänvisning

Bestämning av tvärsnittsklass (TK)
Tvärsnittsklasserna beräknas utifrån förhållandet mellan tjockleken på liv
och längden fläns jämförs med gränsvärde töjning modul (ε).
Balk HEB 280 mm har valts, se figur 19 för balkens beteckningar.
z
235
ε=√
fy

tf

SS EN 1993-1-1
Tabell (5.2)

r
d
y
tw

235
ε=√
235

h

b
Figur 19:Balkens beteckningar enlikt EK

live
cw h − 2 ∙ (t f + r)
=
tw
tw
cw 280 − 2 ∙ (18 + 24)
=
tw
18
cw
= 10,89 < 72ε
tw

fläns
b

t

280

−

w
cf 2 − 2 − r
=
tf
tf

cf
=
tf

2

10,5
2

SS EN 1993-1-1
Tabell (5.2)

− 24

18

cf
= 6,15 < 9ε
tf

Både balkensfläns- och liv tillhör tvärsnittklass 1
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Tvärkraftkapacitet

Hänvisning

VEd ≤ Vpl,Rd

SS EN 1993-1-1
6.17

Vpl,Rd =

Av ∙ fy

SS EN 1993-1-1
6.18

√3 ∙ γM0

AV = A − 2 ∙ bf ∙ t f + (t w + 2 ∙ r) ∙ t f

SS EN 1993-1-1
6.18.3.a

AV ≥ η ∙ hw ∙ t w

Figur 20: visar koordinater x, y och z

AV = 13140 − 2 ∙ 280 ∙ 18 + (10,5 + 2 ∙ 24) ∙ 18

SS EN 1993-1-1
6.18.3.d

η ∙ hw ∙ t w = 1,2 ∙ 280 ∙ 10,5 = 3528 mm2

SS EN 1993-1-1
6.17

2

AV = 4113 mm > 3528 OK
LG 1

LG 5

Vz,Ed = 165,93 kN
Vpl,z,Rd =
Vpl,z,Rd =

Vy,Ed = 23 kN

Av ∙ fy
√3 ∙ γM0
4113 mm2 ∙ 235

Vpl,y,Rd =
kN
mm2

√3 ∙ 1,0

Vpl,y,Rd =

SS EN 1993-1-1
6.18

Av ∙ fy
√3 ∙ γM0
280 ∙ 18 mm2 ∙ 235

kN
mm2

√3 ∙ 1,0

Vpl,z,Rd = 558 kN

Vpl,y,Rd = 684 kN

Vz,Ed
165,93 kN
=
= 0,3 ≤ 0,5
Vpl,z,Rd
558 kN

Vy,Ed
23 kN
=
= 0,03 ≤ 0,5
Vpl,y,Rd 684 kN

Utnyttjandegrad 30 %

Utnyttjandegrad 3 %

Dimensionerande tvärkraften VEd är mindre än hälften av tvärkraftkapacitet
för tvärsnittet Vpl då reducering för momentkapacitet är inte nödvändig.
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Hänvisning

Böjmomentkapacitet
2,0

My,Ed
(
)
Mpl,y,Rd

Mz,Ed
+
≤ 1,0
MO,pl,z,Rd

Mpl,y,Rd =

280

Wpl ∙ fy
γM0

Mpl,Rd =

1530 mm3 ∙ 235

Mpl,z,Rd =

SS EN 1993-1-1
6.13

N
mm2

1,0
Mpl,y,Rd = 359,55 kNm
718 mm3 ∙ 235

SS EN 1993-1-1
6.41

z

280
N

Figur 21: balkdimension

mm2

1,0
Mpl,z,Rd = 168,73 kNm
t f ∙ (h − t f ) ∙ b2 ∙ fy
4 ∙ γM1
18 ∙ 262 ∙ 2802 ∙ 235
=
4 ∙ 1,0

Mpl,w,Rd =
Mpl,w,Rd

Mpl,w,Rd = 21,17 kNm2
Mpl,z,Rd
2
168,73
=
2
= 84,36 kNm

MO,pl,z,Rd ≈
MO,pl,z,Rd
MO,pl,z,Rd

LG 1
My,Ed = 142,40 kNm
Mz,Ed = 5,52 kNm
142,40 2,0

(359,55)

+

5,52

= 0,22 < 1 OK!
84,36

Utnyttjandegrad 22 %
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LG 5
My,Ed = 126,90 kNm
Mz,Ed = 28,62 kNm
126,90 2,0

(359,55)

28,62

+ 84,36 = 0,46 < 1 OK!

SS EN 1991-1-1
6.41

Utnyttjandegrad 46 %
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Hänvisning

Spänningskontroll i punkt 1
σx,Ed

z

My,Ed Mz,Ed
=
+
Wy,el Wz,el

SS EN 1991-1-1
6.2

1

Wy,el = 1380 × 103 mm3

Wz,el
Wz,el

280

Wz,el

[3]

b ∙ h2
=
6
18 ∙ 2802
=
6
= 235,2 × 103 mm3

280
Figur 22: spänningar i punkt 1,2 och 3




My,Ed
Mz,Ed

σx,Ed =

LG 1
= 142,40 kNm
= 5,52 kNm

142,40×106
1380×103

5,52×106

+ 235,2×103




My,Ed
Mz,Ed

σx,Ed =

LG 5
= 126,90 kNm
= 28,62 kNm

126,90×106
1380×103

28,62×106

+ 235,2×103

σx,Ed = 126,65 kN

σx,Ed = 213,64 kN

σx,Ed 126,65
=
= 0,54
fy,Ed
235

σx,Ed 213,64
=
= 0,91
fy,Ed
235

Utnyttjandegrad 54 %

Dimensionering av traverskranbana

SS EN 1991-1-1
6.42

Utnyttjandegrad 91 %
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Byggteknik C, Examensarbete

Hänvisning

Spänningskontroll i punkt 2
σx,Ed

My,Ed Mz,Ed
=
+
Wy,el Wz,el

z
1

SS EN 1991-1-1
6.41

2

Wy,el = 1380 × 103 mm3
I
y/2

280

Wz,el =

[3]
y
3

280
Figur 23: spänningar i punkt 1,2 och 3




My,Ed
Mz,Ed

σx,Ed =

LG 1
= 142,40 kNm
= 5,52 kNm

142,40×106
1380×103

5,52×106

+ 65,95×103 × 0




My,Ed
Mz,Ed

σx,Ed =

LG 5
= 126,90 kNm
= 28,62 kNm

126,90×106
1380×103

28,62×106

+ 65,95×103 × 0

σx,Ed = 103,19 kN

σx,Ed = 91,96 kN

σx,Ed 103,19
=
= 0,44
fy,Ed
235

σx,Ed 91,96
=
= 0,39
fy,Ed
235

Utnyttjandegrad 44 %

Dimensionering av traverskranbana

SS EN 1991-1-1
6.42

Utnyttjandegrad 39 %

54(93)

Byggteknik C, Examensarbete

Hänvisning

Spänningskontroll i punkt 3
z

σx,Ed =

My,Ed Mz,Ed
+
Wy,el Wz,el

SS EN 1991-1-1
6.41

Wz,el =

280

Wy,el = 1380 × 103 mm3
I
y/2

[3]

3

280
Figur 24: spänningar i punkt 1,2 och 3




My,Ed
Mz,Ed

LG 1
= 142,40 kNm
= 5,52 kNm

142,40×106




My,Ed
Mz,Ed

LG 5
= 126,90 kNm
= 28,62 kNm

126,90×106

σx,Ed = 1380×103 + 0
σx,Ed = 103,19 kN

σx,Ed = 1380×103 + 0
σx,Ed = 91,96 kN

σx,Ed 103,19
=
= 0,44
fy,Ed
235

σx,Ed 91,96
=
= 0,39
fy,Ed
235

Utnyttjandegrad 44 %

Dimensionering av traverskranbana

Utnyttjandegrad 39 %
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Byggteknik C, Examensarbete

Knäckning: Vippning
I=

Hänvisning

My,Ed
Cmz ∙ Mz,Ed k w k zw k a ∙ BEd
+
+
χLT ∙ My,Rk /γM1 Mz,Rk /γM1
BRk /γM1

SS EN 1993-6
A.2

EIy
l ∙ h2
2,1×105 ∙ 192,7×106
= 1,32 ∙ 280 ∙ 18 ∙
6000 ∙ 2802
= 572,32 kNm

[1]

My,cr = 1,32 ∙ bf ∙ t f ∙
My,cr
My,cr

Wy ∙fy
λ̅Lt = √ M
y,cr

1380 ∙ 235
λ̅Lt = √ 572,32

SS EN 1993-1-1
6.56

λ̅Lt = 0,753
2
φLT = 0,5 ∙ (1 + αLT ∙ (λ̅LT − λ̅LT,0 ) + β ∙ λ̅Lt )
φLT = 0,5 ∙ (1 + 0,49 ∙ (0,753 − 0,4) + 0,75 ∙ 0,7532 )
φLT = 0,799

χLT =
χLT =

SS EN 1993-1-1
Tabell (6.3)

1
̅LT
∅LT +√∅LT 2 −β∙ λ
1

2

SS EN 1993-1-1
6.56

0,799+√0,7992 − 0,75 ∙ 0,7532

χLT = 0,793



I=

My,Ed
Mz,Ed

LG 1
= 142,40 kNm
= 5,52 kNm




My,Ed
2 ∙ Cmz ∙ Mz,Ed
+
χLT ∙ My,Rk /γM1
Mz,Rk /γM1
142,40

I = 0,793 ∙ 359,55/1,0 +

2 ∙ 0,9 ∙ 5,52
168,73/1,0

= 0,56

Utnyttjandegrad 56 %

Dimensionering av traverskranbana

I=

My,Ed
Mz,Ed

LG 5
= 126,90 kNm
= 28,62 kNm

My,Ed
2 ∙ Cmz ∙ Mz,Ed
+
χLT ∙ My,Rk /γM1
Mz,Rk /γM1
126,90

I = 0,793 ∙359,55/1,0 +

2 ∙ 0,9 ∙ 28,62
168,73/1,0

= 0,75

Utnyttjandegrad 75 %

56(93)

Byggteknik C, Examensarbete

Knäckning: Vippning alternativ lösning

Hänvisning

Iz

Iz´ =

2
65,95×106

Iz´ =

2

= 32,97 × 106
1

Az´ = b ∙ t w + 5 ∙ (h − 2 ∙ t f )
1

Az´ = 280 ∙ 18 + 5 ∙ (280 − 2 ∙ 18)
Az´ = 5088,80 mm2

SS EN 1993-6
6.3.2.2

Wpl,z
2
718 × 103
=
2
= 359 × 103 mm2

Wpl,z´ =
Wpl,z´
Wpl,z´

Iz´
iz´ = √
Az´
32,97 × 106
iz´ = √
5088,80
iz´ = 80,49 mm
Lcr = 0,8 ∙ l
Lcr = 0,8 ∙ 6000
Lcr = 4800 mm
L
275
λ̅z´ = i cr∙ π ∙ √ E
z´

SS EN 1993-1-1
6.56

4800 mm
235
λ̅z´ = 80,49 mm ∙ π ∙ √2,1×105

λ̅z´ = 0,635
2
∅ = 0,5 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅𝑧 − 0,2) + 𝜆̅𝑧 ]
∅ = 0,5 ∙ [1 + 0,49 ∙ (0,635 − 0,2) + 0,6352 ]
∅ = 0,81

χz =
χz´ =

SS EN 1993-1-1
Tabell (6.1)

1
2
∅ + √∅2 − λ̅z
1

SS EN 1993-1-1
6.49

0,81 + √0,812 − 0,6352
χz´ = 0,762

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Knäckning: Vippning alternativ lösning
K zz = Cmz ∙ (1 + (2 ∙ λ̅z − 0,6) ∙

Hänvisning

NEd ∙ γM1
)
χz´ ∙ Az´ ∙ fy

SS EN 1993-6
6.3.2.2
SS EN 1991-1
Bilaga B.2

Cmz = 0,9
K zz = 0,9 ∙ (1 + (2 ∙ 0,762 − 0,6) ∙

539,39 × 103
)
0,762 ∙ 5088,80 ∙ 235

SS EN 1991-1-1
Bilaga B.1

K zz = 1,257
SS EN 1991-1-1
Bilaga B.1

NEd ∙ γM1
K zz ≤ Cmz ∙ (1 + 1,4 ∙
)
χz´ ∙ Az´ ∙ fy
539,39 × 103
Cmz = 0,9 ∙ (1 + 1,4 ∙
)
0,762 ∙ 5088,80 ∙ 235
Cmz = 1,65
K zz ≤ Cmz OK
𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀1
𝐾𝑧𝑧 ∙ 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀1
+
≤1
𝜒𝑧´ ∙ 𝐴𝑧´ ∙ 𝑓𝑦
𝑊𝑝𝑙,𝑧´ ∙ 𝑓𝑦
NEd =

SS EN 1991-1-1
6.66

My,Ed
h − tf

SS EN 1993-6
6.3

LG 1


NEd =
NEd

LG 5

My,Ed = 142,40 kNm
Mz,Ed = 5,52 kNm
My,Ed
h − tf

NEd =

142,40 × 106 Nmm
=
(280 − 18) mm

NEd = 543,51 kN
543,51×103

I = 0,762 ∙ 5088,80 ∙ 235 +




NEd

My,Ed = 126,90 kNm
Mz,Ed = 28,62 kNm
My,Ed
h − tf

126,90 × 106 Nmm
=
(280 − 18) mm

NEd = 484,35 kN
1,257 ∙ 5,52×106 ∙ 1,0
395 ×103 ∙ 235

484,35×103

I = 0,762 ∙ 5088,80 ∙ 235 +

1,257 ∙ 28,62 ×106 ∙ 1,0
395 ×103 ∙ 235

0,595 + 0,075 = 0,67 < 1 OK!

0,532 + 0,388 = 0,92 < 1 OK!

Utnyttjandegrad 67 %

Utnyttjandegrad 92 %

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Hänvisning

Kontroll för lokaltryck i Överfläns
Rälens bredd (bfr ) = 50 mm
Rälenstjocklek (t f ) = 30 mm
Hänsyn till slitage = 25 %

SS EN 1993-6
5.7.1
5.7.2

beff = bfr + 0,75 ∙ hr + t f ≤ b
beff = 50 + 22,5 + 18
beff = 90,5 mm < 280 OK!

SS EN 1993-6
Tabell (5.1)

𝑦̅ =
𝑦̅ =

Figur 25: Vertikala lokalspänning angriper
balkensliv i en effektiv längd [7]

ΣAy
ΣA
22,5
18
50 ∙ 22,5 ∙ (18 + 2 ) + 90,5 ∙ 18 ∙ 2

50 ∙ 22,5 + 90,5 ∙ 18
𝑦̅ = 17,27 mm
50 ∙ 22,53

90,5 ∙ 183

2

Irf = 12 + 12 + 1125 ∙ (11,98) + 1629 ∙ (0,73)
Irf = 253,77 × 103 mm4

2

SS EN 1993-6
Tabell (5.1)

1

leff = 3,25 ∙

I
3
(trf )
w

leff = 3,25 ∙ (
leff = 94 mm

253,77×103
10,5

)

SS EN 1993-6
Tabell (5.1)

1
3

leff + 2 ∙ r
leff = 94 + 2 ∙ 24 = 142 mm

Figur 26: Visar spridningen i 45o av den effektiva
belastningslängden l eff [7].

σoz,Ed
σoz,Ed =
σoz,Ed

tw

Fz,Ed
∙ (leff + 2 ∙ r)

82,15 × 103
=
10,5 ∙ 142

σoz,Ed = 55,10 KN/m2
σoz,Ed
55,10
=
fy /γM0 235 /1,0
σoz,Ed
fy /γM0

= 0,23 < 1,0

SS EN 1993-6
Figur (5.2)

τoz,Ed
τoxz,Ed = 0,2 ∙ σoz,Ed
τoxz,Ed = 0,2 ∙ 55,01
τoxz,Ed = 11 KN/m2

τoxz,Ed
fy

=

11 ∙ √3
235 /1,0

√3γM0

τoxz,Ed
fy

SS EN 1993-6
5.7.1
5.7.2

SS EN 1991-1-1
6.18
6.43

= 0,08 < 1,0

√3 ∙ γM0

Utnyttjandegrad 23 %

Dimensionering av traverskranbana

Utnyttjandegrad 8 %
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Byggteknik C, Examensarbete

Kontroll lokaltryck i livet

Hänvisning

Av = hw ∙ t w

SS EN 1991-1-1
6.30

Av = (280 − 2 ⋅ 18) ⋅ 10,5
Av = 2562 mm2
My,st,Ed = 1,35 ∙ (46,73 + 4,5)
My,st,Ed = 69,17 kNm
σxz,Ed
σx,Ed =
σx,Ed =

τxz,Ed

My,st,Ed

τxz,Ed =

Wy
69,17×106 Nmm

τxz,Ed =

2420 mm3

σx,Ed

σx,Ed
fy /γM0

=

Aw
165,93×106 Nmm
2562 mm2

τxz,Ed = 64,77 kN/m2

σx,Ed = 28,58 kN/m2
fy /γM0

SS EN 1993-1-8
6.2.6

Vz,Ed

28,58

τxz,Ed + τoxz,Ed

235

fy

=

(64,77 + 11) ∙ √3
235 /1,0

√3 ∙ γM0

= 0,12 < 1,0 (OK!)

τxz,Ed + τoxz,Ed
fy
√3 ∙ γM0

= 0,56 < 1,0 (OK!)

Upprepbart beteende LG 1
2

2

√(𝜎𝑥,𝐸𝑑 ) + (𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑 ) − (𝜎𝑥,𝐸𝑑 ) ∙ (𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑 ) + 3(𝜏𝐸𝑑 )2 ≤
2

𝜎𝑥,𝐸𝑑

(𝑓

𝑦 /𝛾𝑀0

2

𝜎

𝜎𝑥,𝐸𝑑

) + (𝑓 𝑜𝑧,𝐸𝑑
) − (𝑓
/𝛾
𝑦

𝑦 /𝛾𝑀0

𝑀0

2

𝜎

) ∙ (𝑓 𝑜𝑧,𝐸𝑑
)+ 3(
/𝛾
𝑦

𝑓𝑦
𝛾𝑀0

𝜏𝑥𝑧,𝐸𝑑 + 𝜏𝑜𝑥𝑧,𝐸𝑑

𝑀0

𝑓𝑦 /𝛾𝑀0

2

SS EN 1993-6
7.5
2

) ≤1

SS EN 1993-1-1
6.2.1

2

√( 𝜎𝑥,𝐸𝑑 ) + ( 𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑 ) − ( 𝜎𝑥,𝐸𝑑 ) ∙ ( 𝜎𝑜𝑧,𝐸𝑑 ) + 3 (𝜏𝑥𝑧,𝐸𝑑 + 𝜏𝑜𝑥𝑧,𝐸𝑑 ) ≤ 1
𝑓 /𝛾
𝑓 /𝛾
𝑓 /𝛾
𝑓 /𝛾
𝑓 /𝛾
𝑦

𝑀0

𝑦

𝑀0

𝑦

𝑀0

𝑦

𝑀0

𝑦

𝑀0

I = √(0,12)2 + (0,23)2 − (0,12) ∙ (0,23) + 3 ∙ (0,56)2 = 0,99 < 1 OK!

Utnyttjandegrad 99 %

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Hänvisning

Lokal böjspänning i livet av excentrisk hjullast
t w = 10,5 mm
hw = h − 2t f − 2r
hw = 280 − 2 ∙ 18 − 2 ∙ 24
hw = 196 mm
ey
4
50
= 82,15 ∙
= 1,03 kNm
4

TEd = Fz,Ed ∙
TEd

SS EN 1993-6
5.7.3 (5.4)

It = I1 + I2
I1 : Tröghetsmoment för överfläns
I2 : Tröghetsmoment för räl

tw

280 ∙ 183 22,5 ∙ 503
+
12
12
It = 370,45 × 103 mm4

Figur 27: excentrisitet orsakar
vridningsmoment.

It =

0,5

π∙h

sinh2 ∙ ( a w )
0,75 ∙ a ∙ t w 3
η=[
∙
]
2∙π∙h
π∙h
It
sinh ∙ ( a w) − 2 ∙ a w
3

η=[

π ∙ 196

sinh2 ( 2000 )

0,75 ∙ 2000 ∙ 10,5
∙
]
2 ∙ π ∙ 196
π ∙ 196
370,45 × 103
sinh ( 2000 ) − 2 ∙ 2000

σT,Ed =

6 ∙ TEd
∙ η ∙ tanh(η)
a ∙ tw2

σT,Ed =

6 ∙ 1,03 × 106
∙ 3,40 ∙ tanh(3,40)
2000 ∙ 10,52

SS EN 1993-6
5.7.3 (5.3)
0,5

= 3,40

SS EN 1993-6
5.7.3 (5.2)

σT,Ed = 94,79 kN/m2
σz,Ed = σo,Ed + σT,Ed
σz,Ed = 55,10 + 94,79 = 149,89 kN/m2
Kontroll
σz,Ed
≤ 1,0
fy /γM0

SS EN 1991-1-1
6.41

149,89
= 0,637 < 1,0 OK!
235 /1,0
Utnyttjandegrad 64 %
Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Kontroll för kontinuerlig svets

Hänvisning

l = leff − 2 ∙ t f
l = 94 − 2 ∙ 18
l = 58 mm

SS EN 1993-6
6.5.2

Fz,Ed = 1,35 ∙ 60,85
Fz,Ed = 85,15 kN
Fz,Ed = 1,35 ∙ 4,03
Fz,Ed = 5,44 kN
𝝈⊥
σ⊥ = 2 ∙
σ⊥ = 2 ∙

Fz,Ed
√2 ∙ aw

− 2∙
∙l

𝝉⊥
HEd

τ⊥ = 2 ∙

√2 ∙ aw ∙ l

82,15 − 5,44

τ⊥ = 2 ∙

√2 ∙ 5 ∙ 58×10−3
kN

Fz,Ed
√2 ∙ aw

+ 2∙
∙l

HEd
√2 ∙ aw ∙ l

82,15 + 4,03
√2 ∙ 5 ∙ 58×10−3
kN

σ⊥ = 93,52 m2

τ⊥ = 106,78 m2
σv,Ed

σv,Rd
fu

σv,w,Ed = √σ⊥ 2 + 3 ∙ τ⊥ 2 + 3 ∙ τ2

σv,w,Rd = β

σv,w,Ed = √93,522 + 3 ∙ 106,782 + 0

σv,w,Rd = 0,8 ∙ 1,25

σv,w,Ed= = 207,27

w

∙ γM2

SS EN 1993-1-8
4.5.3.3

360

kN

kN

σv,w,Rd = 360 m2

m2

Kontroll
σv,w,Ed 207,27
=
σv,w,Rd
360
SS EN 1993-1-8
4.5.3.3

σv,w,Ed
= 0,58 ≤ 1,0 OK!
σv,w,Rd
σ⊥ ≤

0,9 ∙ fu
γM2
Figur 28: Visar de uppdelade svets spänningar
efter komposantmetodens riktning [1].

93,52 < 259 OK!

Utnyttjandegrad 49 %

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Kontroll för stryckad svets

Hänvisning

l = leff − 2 ∙ t f
l = 94 − 2 ∙ 18
l = 58 mm

SS EN 1993-1-1
6.56

l
lmin = { w
br

58mm

58mm

Figur 29:Visar svetsens placering med intermittenta
metoden.

58 mm
lmin = {
50 mm
𝝈⊥
σ⊥ = 2 ∙
σ⊥ = 2 ∙

Fz,Ed
√2 ∙ aw ∙ l
82,15
√2 ∙ 5 ∙ 58

− 2∙
− 2∙

𝝉⊥
F

HEd

+H

τ⊥ = 2 ∙z,Ed ∙ a Ed∙ l + 2 ∙

√2 ∙ aw ∙ lmin

√2

5,44

τ⊥ = 2 ∙

√2 ∙ 5 ∙ 50

σ⊥ = 92,46 MPa

w

82,15
√2 ∙ 5 ∙ 58

5,44
√2 ∙ 5 ∙ 50

σv,Rd

σv,w,Ed= √σ⊥ 2 + 3 ∙ τ⊥ 2 + 3 ∙ τ2
√92,492

σv,w,Ed= = 208,44

√2 ∙ aw ∙ lmin

τ⊥ = 107,85 KN/m

σv,Ed

σv,w,Ed= =

+ 2∙

Fz,Ed +HEd

+3∙

σv,w,Rd = β

107,852

fu
w

∙ γM2

360

σv,w,Rd = 0,8 ∙ 1,25

kN

SS EN 1993-1-8
4.5.3.3

kN

σv,w,Rd = 360 m2

m2

Kontroll
σv,w,Ed 208,44
=
= 0,58 ≤ 1,0
σv,w,Rd
360
σ⊥ ≤

0,9 ∙ fu
γM2

208,44 < 259 OK
Figur 30: Spänningar verkar på båda sidan [1].

Utnyttjandegrad 58%

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Kontroll för stryckad svets

Hänvisning

l = leff − 2 ∙ t f
l = 94 − 2 ∙ 18
l = 58 mm

SS EN 1993-1-1
6.56

l
lmin = { w
br
Figur 31:Visar svets placeringen med sick-sack metoden

58 mm
lmin = {
50 mm
𝛔⊥
Fz,Ed

σ⊥ = 2 ∙

√2 ∙ aw ∙ l

σ⊥ = 2 ∙

√2 ∙ 5 ∙ 58

82,15

𝛕⊥
HEd

− 2∙

√2 ∙ aw ∙ lmin

− 2∙

√2 ∙ 5 ∙ 50

5,44

σ⊥ = 92,46 MPa

F

+H

τ⊥ = 2 ∙z,Ed ∙ a Ed∙ l − 2 ∙
√2

τ⊥ = 2 ∙

w

82,15
√2 ∙ 5 ∙ 58

− 2∙

√2 ∙ aw ∙ lmin
5,44
√2 ∙ 5 ∙ 50

τ⊥ = 92,46 KN/m

𝛔𝐯,𝐄𝐝

𝛔𝐯,𝐑𝐝
fu

σv,w,Ed= √σ⊥ 2 + 3 ∙ τ⊥ 2 + 3 ∙ τ2

σv,w,Rd = β

σv,w,Ed= = √92,462 + 3 ∙ 92,462

σv,w,Rd = 0,8 ∙ 1,25

σv,w,Ed= = 184,92

Fz,Ed +HEd

w

∙ γM2

SS EN 1993-1-8
4.5.3.3

360

kN

kN

m2

σv,w,Rd = 360 m2
Kontroll

σv,w,Ed 184,92
=
= 0,51 ≤ 1,0
σv,w,Rd
360
σ⊥ ≤

0,9 ∙ fu
γM2

184,92 < 259 OK
Figur 32: Spänningar verkar på endast en
sida [1].

Utnyttjandegrad 51 %

Dimensionering av traverskranbana
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Byggteknik C, Examensarbete

Hänvisning

Utmattningslaster:
γFf = 1,0

SS EN 1991-6
Tabell (A.1)

Qh = 92,30 kN
Qk = 5,57 kN
Qb = 10,25 kN
1 + φ1
2
1 + 1,1
=
= 1,05
2

φfat,1 =
φfat,1

SS EN 1991-6
2.19

1 + φ2
2
1 + 1,13
=
= 1,065
2

φfat,2 =
φfat,2

Qe,i = φfat ∙ λi ∙ Qmax,i

SS EN 1991-6
2.16

ΣQf,Ed = γFf ∙ (φfat,1 ∙ (Qb + Qk ) + φfat,2 ∙ Qh )
ΣQf,Ed = 1,0 ∙ (1,05 ∙ (10,25 + 5,57) + 1,065 ∙ 92,3)
Qf,Ed =

ΣQf,Ed
= 57,54 kN
2
Max fältmoment

My,max = γMF ∙ F1 ∙ l
My,max = 0,282 ∙ 57,54 ∙ 6


My,max = 97,21 kNm

Min fältmoment
My,min = 𝛾𝑚𝑖𝑛𝑀 ∙ 𝑥 ∙ 𝐹1 /10
My,min = −1,677 ∙ 57,54 ∙ 2,24/10


Max stödtmoment

My,min = −21,62 kNm
Min stödmoment
Bilaga 3

My,st = γMSt ∙ F1 ∙ l
My,st = −0,168 ∙ 57,54 ∙ 6


My,st = −58,0 kN
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Utmattningskontroll för plåten i överfläns

Hänvisning

λ1 = 0,315
γM f = 1,15
Δσc = 90 MPa

SS EN 1993-1-9
Tabell (3.1)
Tabell (8.2)

Tabell 8: Förbandsklass för konstruktionsdetalj [13].

Max spänningar σx,max


Min spänningar σx,min


My,max = 97,21 kNm
My,max
Wy
97,21 × 106 Nmm
=
1380 mm3

My,min = −21,62 kNm
My,min
Wy
21,67 × 106 Nmm
=−
1380 mm3

σx,max =

σx,min =

σx,max

σx,min

σx,max = 70,44 MPa

σx,min = −15,66 MPa

Dimensionerande spänningsvidd Δσ

SS EN 1993-1-9
(8.1)

∆σx = |σx,max − σx,min | ≤ 1,5 fy
∆σx = |70,44 − (−15,66)| ≤ 1,5 fy

∆σx = 86,10 MPa
∆σx ≤ 1,5 fy OK
ΔσEd = λ1 ∙ Δσx
ΔσEd = 0,315 ∙ 86,10
ΔσEd = 27,12 MPa
Svets
Δσc = 90 MPa

SS EN 1993-1-9
(8.2)

γFf ∙ ΔσEd
≤1
∆σc /γM f
1,0 ∙ 27,12
= 0,347 < 1,0 OK!
90/1,15
Uttnyttjadsgrad 35 %
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Utmattningskontroll för svetsen mellan rälen och överfläns

Hänvisning

lw = leff − 2 ∙ t f
lw = 94 − 2 ∙ 18
lw = 58 mm
aw = 5 mm

SS EN 1993-1-9
Tabell (8.9)

Figur 33: Hur svets spänningar verkar [1].

Spänningar 𝛕∥

spänningar 𝛔⊥
Fz,Ed
2 ∙ aw ∙ lw
57,54 × 103
σ⊥ =
2 ∙ 5 ∙ 58
σ⊥ = 99,21 MPa

τ⊥ = 0 MPa

σ⊥ =

τ∥ = 0,2 ∙ σ⊥
τ∥ = 0,2 ∙ 99,21
τ∥ = 19,84 MPa

Dimensionerande Δσ

Dimensionerande Δτ
τ∥
τ∥
τ∥
τ∥

σw = √σ⊥ 2 + τ⊥ 2
σw = √99,212 + 02
σw = 99,21 MPa
∆σw = |σw,max − σw,min | ≤ 1,5 fy
∆σw = |99,21 − 0| ≤ 1,5 fy
∆σw = 99,21 MPa

= |τ∥max − τ∥min | ≤ 1,5 fy
= |19,84 − (19,84)|
= 39,68 MPa
≤ 1,5 fy OK!

ΔσEd = λ1 ∙ ∆σw
ΔσEd = 0,315 ∙ 99,21
ΔσEd = 31,25 MPa

τ∥,Ed = λ2 ∙ τ∥
τ∥,Ed = 0,5 ∙ 39,68 MPa
τ∥,Ed = 19,84 MPa

Δσc = 36 Mpa

Δσc = 80 Mpa

γFf ∙ ΔσEd
≤1
∆σc /γM f

γFf ∙ τ∥,Ed
≤1
∆σc /γM f

1,0 ∙ 31,25
= 0,99 < 1,0 OK!
36/1,15

1,0 ∙ 19,84
= 0,29 < 1,0 OK!
80/1,15

3

5

γFf ∙ ΔσEd
γFf ∙ τ∥,Ed
I=(
) +(
)
∆σc /γM f
∆σc /γM f
1,0 ∙ 31,25 3
1,0 ∙ 19,84 5
I=(
) +(
) = 0,97 < 1 OK!
36/1,15
80/1,15
Uttnyttjadsgrad 97 %
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SS EN 1993-1-9
(8.1)
(8.2)

SS EN 1993-1-9
(8.3)
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Utmattningskontroll i underfläns vid stödet (x = 5 m)

Hänvisning

𝑙 < 50 𝑚𝑚 → Δσc = 80 MPa , se tabellen nedan
Wy = 1380 × 103 mm3

SS EN 1993-1-9
Tabell (8.1)

Tabell 9: Förbandsklass för konstruktionsdetalj [13].

Max spänningar σx,max
My,st = 58,0 kNm
σx,max =
σx,max

Min spänningar σx,min
My,min = 0 kNm

My,st

σx,min =

Wy

58 × 106 Nmm
=
1380 mm3

My,min
Wy

σx,min = −

0
1380 m3

σx,min = 0

σx,max = 42,03 MPa

Dimensionerande spänningsvidd Δσ
∆σx = |σx,max − σx,min | ≤ 1,5 fy
∆σx = |36,72 − 0| ≤ 1,5 fy

SS EN 1993-1-9
2.18
SS EN 1993-1-9
8.1

∆σx = 42,03 MPa
∆σx ≤ 1,5 fy OK

SS EN 1993-6
Tabell (8.9)
2.18

ΔσEd = λ1 ∙ Δσx
ΔσEd = 0,315 ∙ 42,03
ΔσEd = 13,24 MPa
Svets
γFf ∙ ΔσEd
≤1
∆σc /γM f

SS EN 1993-1-9
8.2

1,0 ∙ 13,24
= 0,19 < 1,0 OK!
80/1,15
Uttnyttjadsgrad 19 %
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Skjuvspänning τ vid (x=2,24m)
∆τxz,max =

Vmax ∙ Wy
Iy ∙ t w

Hänvisning
SS EN 1993-1-1
6.20

1
(Z − t w ∙ (0,5 ∙ h − t f − r)2 )
2 y
1
Sy = (1530 × 103 − 10,5 ∙ (70 − 18 − 24)2 )
2
Sy = 760,88 × 103 mm2
Sy =

∆τxz,max
∆τxz,max

57,54 × 103 ∙ 760,88 × 103
=
192,7 × 106 ∙ 10,5
= 21,64 kN/m2
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Hänvisning

Utmattningskontroll för liv vid (x=2,24m)



Qf,Ed = 57,54 kN
leff = 94 mm

l = leff + 2 ∙ r
l = 142 mm
Qf,Ed
leff ∙ t w
57,54 × 103 N
=
142 ∙ 10,5 mm2
= 38,59 kN/m2

σz,max =
σz,max

SS EN 1993-6
5.1

σz,min = 0

τoxz,Ed = 0,2 ∙ σoxz,Ed
τoxz,Ed = 0,2 ∙ 38,59
τoxz,Ed = 7,72 kN/m2

∆σz = |σz,max − σz,min | ≤ 1,5 fy
∆σz = |38,59 − 0| ≤ 1,5 fy
∆σz = 38,59 kN/m2

∆τxz = ∆τxz,Ed + 2 ∙ τoxz,Ed
∆τxz = 21,63 + 2 ∙ 7,72
∆τxz = 37,07 kN/m2

Δσz,Ed = λ1 ∙ Δσz
Δσz,Ed = 0,315 ∙ 38,59
Δσz,Ed = 12,16 kN/mm2

∆τEd = λ2 ∙ ∆τxz
∆τEd = 0,5 ∙ 37,07
∆τEd = 18,54 kN/m2

σz,max

SS EN 1993-1-9
8.1

SS EN 1993-6
2.18

Utmattningskontroll i liv


Δσc = 160 kN/mm2



Δσc = 100 kN/mm2

γFf ∙ Δσz,E,2
≤1
∆σz,c /γM f

γFf ∙ ∆τE,2
≤1
∆τc /γM f

1,0 ∙ 12,16
= 0,09
160/1,15

1,0 ∙ 18,54
= 0,21
100/1,15

SS EN 1993-1-9
8.2

Kontroll
3

γFf ∙ ∆σz,E,2
γFf ∙ ∆τE,2 5
𝐼=(
) +(
) ≤1
∆σz,c /γMf
∆τc /γMf
1,0 ∙ 12,16 3
1,0 ∙ 18,54 5
𝐼=(
) +(
) = 0,0011
160/1,15
100/1,15

SS EN 1993-1-9
8.3

Utnyttjandegrad 0,11 %
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Utmattningskontroll för avstyvning vid stöd (x = 5 m)
𝑡 < 12 𝑚𝑚 → Δσc = 80 MPa, se tabellen nedan
Wy = 1530 × 103 mm3

Hänvisning
SS EN 1993-1-9
Tabell (8.9)

Tabell 10: Förbandsklass för konstruktionsdetalj [13].

Max spänningar σx,max

Min spänningar σx,min

My,st = 58 kNm
σx,max =
σx,max =

My,min = 0 kNm

My,st
Wy

σx,min =
6

58 × 10 Nmm
1530 mm3

My,min
Wy

σx,min = −

0
1530 m3

σx,min = 0

σx,max = 37,91 MPa

Dimensionerande spänningsvidd Δσ
∆σx
∆σx
∆σx
∆σx

SS EN 1993-1-9
8.1

= |σx,max − σx,min | ≤ 1,5 fy
= |37,91 − 0| ≤ 1,5 fy
= 37,91 MPa
≤ 1,5 fy OK

ΔσEd = λ1 ∙ Δσx
ΔσEd = 0,315 ∙ 37,91
ΔσEd = 11,94 MPa

SS EN 1993-6
Tabell (8.9)
2.18

Svets
γFf ∙ ΔσEd
≤1
∆σc /γM f
1,0 ∙ 11,94
= 0,17 < 1,0 OK!
80/1,15
3

5

γFf ∙ ΔσEd
γFf ∙ ∆τEd
(
) +(
) ≤ 1,0
∆σc /γM f
∆τc /γM f
11,94 3
(
) + (0)5 = 0,005
80/1,15

SS EN 1993-1-9

SS EN 1993-1-9
8.3

Uttnyttjadsgrad 0,5 %
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Vertikal deformation
Karakteristiska laster i Bruksgränstillstånd
F1 = F2 = 60,85 kN
g B = 1 kN/m
a = 2m
L = 6m

Hänvisning

Deformationen på grund av. vertikala laster
α = a/L = 0,333
γ = 2,551 interpulerat värde

Tabell 7

γ ∙ FEd ∙ l3 β ∙ g ∙ l4
+
100 ∙ EIy
EIy
2,551 ∙ 60,85 × 103 ∙ 60003
0,0054 ∙ 1 ∙ 60004
δz =
+
100 ∙ 2,1 × 105 ∙ 192,7 × 106 2,1 × 105 ∙ 192,7 × 106
δz =

δz = 8,28 + 0,17 = 8,45 mm
Kontroll
∆=

L
600

∆=

6000
= 10 mm
600

1993-6
Tabell (7.2)

8,45 < 10 OK
Utnyttjandegrad = 84,5 %
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Horisontal deformation
Karakteristiska laster i Bruksgränstillstånd
H = 17,03 kN
a = 0m
L = 6m

Hänvisning

Deformationen på grund av. horisontal kraft
H1 = H2 = 17,03/2 kN

Tabell 7

α = a/L = 0/6 = 0
Iz ´ =

Iz
= 32,97 × 106 mm4
2

γ = 3,01
δy =

γ ∙ FEd ∙ l3
100 ∙ EIz

δy =

3,01 ∙ 8,52 × 103 ∙ 60003
100 ∙ 2,1 × 105 ∙ 32,97 × 106

δy = 8,0 mm
Kontroll
∆=

L
600

∆=

6000
= 10 mm
600

1993-6
Tabell (7.1)

8 < 10 OK
Utnyttjandegrad = 80%
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3 Program
3.1 CraneGirder programverision v1.2
Översikt

Crane Girder EC3 är ett program för kontroll av kranbalk för traverser eller en kran med monoräl
vilket inte används i detta projekt. Detta program är baserad på Eurokod regler. Programmet kan
klara en enkel såväl som kontinuerlig balk med upp till 10 fält med olika spännvidder.
Ursprungligen utvecklades programmet av Designtech AB i samarbete med avdelningen för
"Steelbuilding" på Luleå Tekniska Universitet. Crane Girder EC3 har vidareutvecklats och
omskrivits av StruProg AB. Programmet är baserat på följande byggnormer, se tabell 11 [14, 15]:

Tabell 11:Visar vilka Eurokoder som behandlas i programmet [15].
Objekt

Eurokod

Beskrivning
Last av kranar och maskiner komplettering

Laster

SS EN 1991-3: 2006/ AC:2013

Stålkonstruktion

SS EN 1993-6:2007/ AC:2009

Stålkonstruktioner

SS EN 1993-1-1:2005/ AC:2009

Dimensionering av stålkonstruktioner – Allmänna regler
och regler för byggnader

Stålkonstruktioner

SS EN 1993-1-5:2006/ AC:2009

Dimensionering av stålkonstruktioner – Plåtbalkar

Utmattning

SS EN 1993-1-9:2005/ AC:2009

Dimensionering av stålkonstruktioner – Utmattning

Dimensionering av traverskranbana
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Användargränssnitt

Programmet kan startas, som allra flesta program, genom att trycka på ”Windows Start” menyn eller
CraneGirder genväg som kan finnas bland annat på skrivbordet. Vid start så öppnas CraneGirder
huvudskärmen med olika kommandon. Dessa kommandon finns i verktygsfälten i den översta och
den vertikala raden på vänster sida på huvudskärmen vilket visas i figur 34. Likt många andra
program har CraneGirder under fliken ”File”, längst till vänster i den översta raden tillgång till bl.a.
funktioner för sparande och öppnande av nya och gamla beräkningar. Förutom fliken ”File” så finns
även ”Setup”, ”Input”, ”Calculate”, ”Print” och ”Help” i samma rad. Under var och en av dessa
flikar så finns det underkommandon under de flesta precis som under fliken ”File”. Förutom de
synliga ikonerna för alla kommandon så finns det även kortkommandon som kan användas [15].
På samma huvudskärm har användarna möjlighet att fylla i projektnamn och beskrivning om
projektet. Inmatning av materialenshållfasthet och stålkvalitet kan ställs in. Det krävs alltid av
användaren att trycka på "Calculate" för att få resultat utifrån inmatningen. Om kranen
startar/stannar utanför balken, innebär det att balken kommer räknas som en fritt upplagd balk med
två stöd [15].

Figur 34: första sidan som visas när programmet startas[15].
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Under

Figur 35: Denna bild visar inställningsfönstret [15].

”Setup” vilket är nästa steg kan olika parametrar såsom partialkoefficienter (γM), slankhet (λT,0)
och deformationskrav (Δ) fylls i beroende på vad för typ av balk och längd som används. Med
glasögonknappen kan förklaring och hänvisning från eurokoder i ett enskilt fönster visas.
Parametern enligt eurokod är automatiskt inställd men det finns möjlighet att ändra de manuellt, se
figur 35 [15].
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För att kunna ge programmet matematiskt beskrivning om balken måste finnas ett antal parameter
såsom avståndet mellan upplag, antal fack och stödtyper. Under kommandot ”Beam” kan de
geometriska parametrarna så som antal fält och längd på fälten anges, se figur 36 [14].

Figur 36: Denna bild visar balk fönstrets inställningar, profiler och spännvidd kan ges [15].

En profil bör sättas in för att prövas. Genom att markera rutan ”Include deadload of beam” tar
programmet hänsyn till balkens egentyngd utifrån utvalda profilen, annars räknas den inte [15].
Den självständiga pilen flyttar längden och den valda profilen till den markerade raden i listan till
vänster. Dubbel pil knappen gör alla spännvidder och profiltyper samma. För att lägga till en ny
profil till databasen i rullningslistan, trycks "Add New Profile" knappen och därefter läggs en ny
balkprofil till den befintliga listan, se figur 36 [15].
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Figur 37: Denna bild visar profil specifikations fönster, här kan nya profiler läggas till i databasen och
befintliga profiler kan subtraheras [15].

Nästa steg är att välja mellan tre typer av profiler, två svetsade eller en valsad balkprofil. I rutan
längst ner till höger ”Beam Support and Load Level” bör punkterna hanteras med försiktighet.
”Beam Support” handlar om balkens fläns och livet är avstyvad i ändan eller inte. Beroende på var
hjullasten angriper balken bör tillhörande ”Load Level” punkter markeras, se figur 37 [15].
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Därefter väljs vilken rältyp som är används, antigen Flytande eller Platträl. Rälens egentyngd kan
medräknas genom att markera fältet. Rutan till höger innehåller uppgifter om montering och typ av
infästningar som används för att fästa rälen på balken. En helsvetsad räl räknas som ”Rigidily
fixed” medan en delsvetsad räl räknas som ”Not rigidily fixed”, se figur 38 [15].

Figur 38: Visar Räl inställningsfönstret, här kan räl väljas för traverser [15].
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Vippnings inställningar gör även i detta program. Det kritiska momentet för vippning (Mcr) bygger
på C1, C2 och C3-värden. De C-värdena är olika för sidobelastningar och för slut moment beroende
på bland annan om balken är fastinspänd eller fri upplag. Dessutom kan värdena väljas utifrån
tabellen som visas under ”Lateral torsional and buckling”, se figur 39 [15]:

Figur 39: Visar vippnings fönster [15].
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Under kommandot ”Load” så skall Laster ges som karakteristiska laster. Lasterna kan fås från
leverantör och anges som den totala belastningen av egenvikt och hissa lasterna. En dynamisk
faktor kan ges med hänsyn till den dynamiska koefficienten för både egenvikt och lyftdonets last.
Den vertikala hjullasten ges som summan av de två laster och en ny dynamisk faktor beräknas. Om
kranen har extra permanenta laster såsom landgång bör dessa last anges som karakteristisk last
under ”Gangway”, se figur 40 [15].

Figur 40: Visar traverskranens fönstre, där lasterna som innehas fylls i [15].
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Beroende på vilken typ av travers som används så görs specifika inställningar för varje travers, i
detta projekt gjordes inställningar för enbart en travers, se figur 41 [15].

Figur 41: Visar inställningar för antal av kranar. I detta projekt användes enbart en kran [15].

Programmet kan utföra utmattningskontroll för upp till sex detaljer genom att markera tillhörande
fält, dock bör förbandklass (Cx) värdet sättas in manuellt, om inte ett värde anges så går
programmet efter de original inställningar som är förinställda. Mer detaljer och beskrivningar om
förbandklasser (Cx) kan visas genom att trycka på glasögonknappen, se figur 42 [15].

Figur 42: Visar utmattningsinställningsfönstret för traverser [15].
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Presentation och Resultatframtagning

När samtliga inmatningar är fullständigt inställda så kan en framställning av resultat göras genom
att trycka på kommandot ”Calculate”. Därefter om resultatet skulle viljas skrivas ut istället för att
en pdf ska framställas så kan inställningarna ändras så att önskat format fastställs. Så som A1, A2,
A3, A4 och många fler, men det vanligaste är att använda pdf, A4 eller överföra till Excel. Den
blankett som framställs resulterar till automatiska rubriker. Så som datum, tid och antal sidor och
även vilken eurokod denna beräkning är baserad på längst upp på blanketten, se figur 43 [15].

Figur 43: Den framställda beräkningsblanketten [15].

Dimensionering av traverskranbana

83(93)

Byggteknik C, Examensarbete

Beräkningsmetod
Programmet kontrollerar balkens hållfasthet i brottgränstillstånd utifrån karakteristika laster som
anges i traversens specifikation. Beräkningsmetoden som används i CraneGirder är mest baserad
på tabeller och figurer från eurokoder. Deformation och förskjutning kontrolleras i
bruksgränstillstånd, det finns även kontroll för utmattning som i sin tur är kopplad till eurokod
normer. Tabellen nedan visar antal kontroller som kan genomföras av programmet [15].

Tabell 12: Visar vilka moment som programmet kan gå igenom [15].
n
1
2
3
4

Objekt
Tvärkraftkapacitet
Böjmomentkapacitet
Vippning
Tvärsnittbärförmåga

Tillstånd
Brottgränstillstånd
Brottgränstillstånd
Brottgränstillstånd
Brottgränstillstånd

5
6
7
8

Upprepbart beteende
Deformation
Utmattning
Delskadan

Brottgränstillstånd
Bruksgränstillstånd
Utmattning
Utmattning
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Hänvisning till EK
1993-1-1 och 1993-1-5
1993-1-1
1993-1-1
1993-6, kap 5.7.1, 6.5.1 och 6.5.2
1993-1-5, kap 6
1993-6, kap 5.8 och 7.5 2
1993-6, kap 7,3
1991-3, kap 2
1993-6, kap 8
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4 Resultat/ Analys
4.1 Allmänt
Resultatet från både hand- och programberäkning visar att HEB 280 S235 är en lämplig balk, dock
skiljs resultaten gradvis i detaljer mellan handberäkning och programanalys åt. Det visar också att
det var deformationen som angjorde balkens dimensioner och inte materialhållfasthet.

4.2 Handberäkning
Lastframtagning

Rapporten visar att dimensionerande laster är förknippad till lastgrupper. Med avgränsningen som
gjordes så har LG1 och LG5 mest inverkan på dimensionering. Beräkningsmetoden som utfördes
visade att det finns möjlighet att reducera beräkningar, genom att endast kontrollera vissa detaljer
med LG1 så finns inga behov till att kontrollera dem med LG5. Detta på grund av att högsta värde
för vertikala laster uppträder i samband med LG1. Däremot uppträder styrkraft som resulteras av
skevgången endast med LG5, vilket innebär att största inverkan av horisontallast uppträder i
samband med LG5, se tabell 13. Horisontallaten HL resulterade däremot till lite mindre med
jämförelse till balkens storlek och därför försummas HL vid dimensioneringen se bilaga 2.

Tabell 13: Visar laster enligt lastgrupper.
Lastgrupp
Vertikal last
Horisontallast
Längdriktning
Styrkraft S

LG 1
F1
F2
60,85 60,85
HT1
HT2
0,68
4,03
HL1
HL2
1,79
1,79
HS1
HS2
0
0

LG 2
F1
F2
54,85 54,75
HT1
HT2
0,71
3,96
HL1
HL2
1,79
1,79
HS1
HS2
0
0
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LG 3
F1
F2
7,91 7,91
HT1 HT2
0,63 3,68
HL1 HL2
1,62 1,62
HS1 HS2
0
0

LG 4
F1
F2
54,06 54,06
HT1
HT2
0
0
HL1
HL2
1,62
1,62
HS1
HS2
0
0

LG 5
F1
F2
54,06 54,06
HT1
HT2
0
0
HL1
HL2
0
0
HS1
HS2
17,03 0

LG 6
F1
F2
54,06 54,06
HT1
HT2
0
0
HL1
HL2
0
0
HS1
HS2
0
0
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Dimensionering

Resultat visar att stålkvaliteten S235 MPa är lämplig att använda trots att stålkvaliteten S355 MPa
har ekonomiska fördelar inom andra stålkonstruktioner. Detta på grund av deformationen avgjorde
balkens storhet och inte instabilitets inverkan.
I SS EN 1993-6 rekommenderas två alternativ beräkningsmetoder för vippning, efter de två
alternativa metoderna har utförts så visade resultaten att det är 21 % skillnad mellan de två
metoderna. Kontrollen för lokaltrycket visade att balkens liv bör förstärkas med avstyvning i mitt
stödet. Vidare visade resultaten att tvärsnittsbärförmåga var dimensionerande i brottgränstillstånd
och inte i utmattningstillsåtnd. Detta gäller dock inte för svets och smådetaljer som var känsliga
mot utmattning. Sådana kontroller som exempelvis lokal böjspänning för balkensliv kan
försummas i utmattning, se tabell 14, 15 och 16.
Tabell 14: Visar kontroll resultat från handberäkningar i procent.
Bruksgränstillstånd
Kontroll

Standard

Tvärkraft
Fleraxliga böjning
Vippning
Lokal tryck i livet
Lokaltryck för överfläns
Lokal böjspänning i liv
Upprepbar beteende
Kontinuerlig svets
Stryckad svets
Zick-sak svets

1993-1-1
1993-1-1
1993-6
1993-6
1993-6
1993-6
1993-6
1993-1-5
1993-1-5
1993-1-5

Lastgrupper (LG)
LG 1
LG 5
30
3
22
46
56
75
12
23
64
99
49
58
51
-

Tabell 15: Deformation resultaten från handberäkninga i procent.
Bruksgränstillstånd
Deformation

Standard

Vertikal
Horisontal

1993-6
1993-6

Lastgrupper (LG)
LG 1
LG 5
84,0
80,0

Tabell 16:Utnyttjandegrader för olika detaljer från handberäkningar i procent.
Utmattning
Kontroll
Spänningar i överfläns
Spänningar i underfläns vid stöd
Spänningar i svets mellan rälen och överflänsen
Spänningar i balkensliv
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Standard
1993-1-9
1993-1-9
1993-1-9
1993-1-9

LG 1
35
19
97
0,11
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4.3 Programberäkning
Programmet ger resultat allmänt i procent som utnyjandegrad och beräkningsmetoden som
programmet följer är baserad på normer och tabeller från eurokoder, dock användes speciella
termer för att kunna räkna kritiska vippningsmomentet. Detta på grund av att ekvation (A.1) i
1993-6 är svår att tillämpa med elasticitetsteori utan någon avrundning. Programmet kan beräkna
för endast ett lastfall utifrån de karakteristika laster vilket innebär att användaren bör räkna
lastgrupper manuellt, därefter kan dimensionering köras för de inmatna lasterna. Programmet
byggdes dock inte på s.k. FEM princip vilket skulle göra beräkningarna mer noggrann på grund av
att beräkningar skulle ha skett i alla punkter på balken. Programanalysen visar att utmattning inte
har en större inverkan för beräkningsmodellen, se tabell 17, 18 och 19.
Tabell 17: Visar kontroll resultat från programberäkningarna i procent.
Brottgränstillstånd
Kontroll

Standard

Tvärkraft
Fleraxliga böjning
Vippning
Lokal tryck i livet
Lokaltryck för överfläns
Lokaltryck för underfläns

1993-1-1
1993-1-1
1993-6
1993-6
1993-6
1993-6

Lastgrupper (LG)
LG 1
LG 5
27
24
25
47
49
69
9
8
12
99
-

Tabell 18: Deformation resultaten från programberäkningarna i procent.
Bruksgränstillstånd
Deformation

Standard

Vertikal
Horisontal

1993-6
1993-6

Lastgrupp (LG)
LG 1
LG 5
84
75
24
80

Tabell 19: Utnyttjandegrader för olika detaljer från programberäkningar i procent .
Utmattning
Kontroll
Dimensionerande utmattningslast
Lokaltryck i överfläns
Lokaltryck i underfläns vid stödet
Spänningar i svets mellan rälen och balken
Lokal trycket i underfläns
Lokal tryck från reaktion vid stödet
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Standard
1993-1-9
1993-1-9
1993-1-9
1993-1-9
1993-1-5

Resultat
3,8
0,6
1,8
1,1
0,3

LG 1
34
18
1,8
22,4
14
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För och nackdelar av programmet

Programmets främsta fördelar som upptäcktes är att det sparar mycket tid och minskar mänskliga
faktorn som kan inträffas på grund av långa handberäkningar. Resultaten kan sammanställas och
lämnas ut i form av en rapport som innehåller moment- och tvärkraftsdiagram. Rapporten
innehåller även diagram för spänningarna som uppstår i flänsarna och livet. Vidare kan
programmet klara av beräkningar för en kontinuerlig balk med olika profiler. Balken kan bestå av
upp till 20 fack med olika spännvidder. Det finns även hänvisningar till eurokoder och vilka kapitel
som används, vilket underlättar och tydliggör beräkningarna.
Som många andra program har programmet även nackdelar. Det första är att programmet inte
räknar de karakteristika lasterna utifrån de förutsättningar som angavs. Programmet tar inte fram
en balk automatiskt utan användaren bör anta en balk för att därefter kunna kontrollera den.
Resulterade rapporten från programmet visade otydliga matematiska formulering för ekvation som
används vilket kan förbättras. Ännu en förbättring som kan göras är att skriva en mer detaljerad
manual vilket kan leda till en lättare förståelse för programmet.
Utmattningsberäkning tillämpas på flera punkter i balken framför allt vid mitt stödet, där ekvation
(8.3) i SS En 1991-1-9 tillämpades för att kunna beräkna kombinerande spänningsvidder av ΔσEd
och ΔτEd, i vissa detaljer är ΔτEd inte samverkande vilket medför att utnyttjandegrads värdet
upphöjs till tre. Detta gör att resultaten blir mindre än det verkliga värdet trots att programmet
kontrollerar kapaciteten av detaljen.
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Jämförelse mellan beräkningarna

Sammanställning av resultat som har fåtts av programmet och hanberäkningarna visas i
diagrammet nedan, se även bilaga 4.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tvärkraft

Moment

Vippning

Full kapacitet

Upprepbart
beteende

V.
H.
deformation deformation

Handberäkning

Programberäkning

Diagram 1: Visar de jämförda resultaten mellan hand- och programberäkningar.

Trots att både program och handberäkning har samma beräkningsbakgrund så avviker den
beräknade tvärkraftkapciteten mellan program och handberäkning till 3 %. Förklaring till det är att
programmet räknar tvärkraften i steg för varje 300 mm vilket påverkar noggrannhet.
Kapacitet för tvåaxliga moment skiljer sig med 1 % mellan handberäkning och programanalys,
detta på grund av avrundning i handberäkningsprocess.
Resultatet visar att vippning skiljer med 6 % med anledning till att i handberäkningar användes en
förenklad metod att för att beräkna vippning. Vidare antogs att maximala Mz,Ed och My,Ed inträffar i
samma tvärsnitt, dock kan detta ha mindre inverkan på resultatet.
Den största avvikelsen är upprepbart beteende för spänningarna av σxz,Ed och τxz,Ed. Avvikelsen
inträffades på grund av att programmet räknar att balkens flänsar är avstyvade vid mitt stödet,
medan i handberäkningarna så kontrollerades balken utan avstyvning först.
En ytterligare faktor som påverkade avvikelsen är inställningar i programmet. Programmet
inställdes till att rälen inte är fast förbund med flänsen. I handberäkningen förutsattes det att rälen
är svetsad med balken och därmed är rälen fast förbunden med överflänsen, detta påverkar den
belastade effektivalängden som räknas utifrån tabell (5.1) SS EN 1993-6.
Både program och handberäkning visar liknande värde för utnyttjandegrad för deformationen och
förskjutningen.
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5 Diskussion
Detta projekt har utförts och valts med anledning att det finns en efterfrågan angående
dimensionering av traverkranbana enligt eurokoder. Hittills är konstruktörerna i Sverige i väntan
på någon handbok som behandlar dimensionering av kranbana enligt eurokoder.
Vi upplevde att programmet som användes är väl genomtänkt och ger snabba, specifika och säkra
resultat. Med hjälp av detta program så sparas projektets kostnad och tid samt så sker
beräkningarna snabbare vilket betyder att deras kunder bland annat sparar tid och pengar. Dock
grundades beräkningarna i programmet inte på så kallade FEM principen, i jämförelse med
programmet ”Dlubal CRANEWAY” som använder FEM princip så är det sista ett mer omfattande
program.
I arbetet så försöktes handberäkningar att utföras på så sätt att det ska bli lätt att följa för läsaren.
Bakgrund till beräkningarna stödjs med hänvisningar vilket har samma numrering som i eurokoder.
Rekommendation för andra som ska utföra liknande projekt är att ha en bra kunskapsgrund för att
kunna lyckas med arbetet innan arbetet ska ha påbörjats, men även att avgränsa arbetet till de
förutsättningar som angavs. Den framräknade beräkningsmetoden tillämpas för traverser som löper
på två banor med de angivna förutsättningar, i ett annat fall måste ”eurokod” hänvisningar beaktas.
För vidare utveckling kan detta arbete utvecklas på så sätt att balken kan framtas med hjälp av
tabeller och diagram utifrån de förutsättningarna. Tanken är att kunna preliminärt bestämma en
balk i tidigare projekteringsskede, detta underlättar arbetet för konstruktörer som jobbar som
konsulter vilket har ekonomiska och konkurrens fördelar. Arbetet kan behöva skrivas med något
program för att kunna skapa en mängd av data som hjälper att bygga en empirisk matematisk
modell.
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6 Slutsats
Det finns ett stort behov av beräkningsmodeller enligt eurokoder speciellt efter övergången från
BKR. Resultaten visar att det är möjligt att skapa en noggrann beräkningsmodell enligt eurokoder
utifrån traditionella handberäkningar. Beräkningsmodellen kan användas som ett verktyg av
konstruktörer som alternativa beräkningar eftersom både hanberäkning och programanalys har
visat liknande resultat.
Resultatet visade tillslut att använda programmet har sina ekonomiska fördelar jämfört med
handberäkningar. Däremot är det lätt att göra fel som påverkar resultaten genom att missa något i
programinställningarna. Bortsett från mänskligfaktorn och tidsförlusten som kan inträffa i samband
med handberäkningar så är det svårt att missa något konstruktören har beräknat vilket medför till
att resultaten blir säkrare.
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