Løfteredskap
Spesiallaget for vår bedrift

Hva må jeg gjøre for å komme i mål ?
Kontakt en av NK sine ingeniører
Stein Helge:
Erlend:
Calle:

48072765
48253210
90128424

steinhelge@kranpartner.no
erlend@kranpartner.no
calle@kranpartner.no

Definere hva som skal løftes
Enhver bedrift som har behov for å bruke spesiallaget løfteredskap må
gjøre noen klargjøringer:
-

Hvor stor last skal løftes ?
Hvor stor er lastes som skal løftes ?
Hvilken fasong har lasten?
Hvordan bør løfteredskapen se ut?
Hvilke spesielle ting må det tas hensyn til ved bruk av løfteredskap ?
Har jeg selv noen ide om hvordan løfteredskapen bør se ut ?
Klarer jeg å lage en enkel skisse på hvordan løfteredskapen bør eller kan
se ut ?

- En av NK gutta tegner en skisse som viser et eksempel fra en «kunde»

Beregninger

Løfteredskapen må beregnes slik at den tilfredsstiller de standarder som
er aktuelle for den type løfteredskap som skal lages.
Her skal man også ta hensyn til spesielle miljøer eller om det er ekstreme
temperaturer, varme eller kulde.
Som grunnlag for beregningene lages en risikovurdering. Dette er noe
Maskinforskriften krever ved utarbeidelse løfteredskap.
Beregningene ligger også til grunn for både tegninger som skal
utarbeides og den produksjons som skal skje.

Tegninger

Basert på de resultater beregningene gir skal det lages
produksjonstegninger.
Normalt sender NK ut sammenstillingstegning til oppdragsgiver for
kritikk
Dersom det er samsvar mellom sammenstillingstegning og det
løfteredskap oppdragsgiver ser for seg ferdigstilles tegningene.
Her skal flere ting fastsettes:
- Geometriske mål
- Toleranser på evt. maskinerte deler
- Sveiseangivelse
- Sveiseklasse
- Kontrollklasse
- Krav til sveiser
- Krav til sluttdokumentasjon
- Overflatebehandling

Produksjon

Oppdragsgiver kan, basert på utførte beregninger og
produksjonstegninger få utført produksjon av løfteredskap i egen regi.
Det som er viktig etter at løfteredskap er ferdigprodusert er rapport fra
etterkontroll, spesielt av sveiser.
NB: Norsk Kranpartner har kontakt med en rekke verksteder i Norge
hvor både produksjon kan skje.
I dette tilfelle har Norsk kranpartner ansvar for hele kjeden, fra
beregning til ferdig sertifisert løfteredskap.

Bruksanvisning

Maskinforskriften nr. 544 krever at det lages bruksanvisning til alle
løfteredskaper.
En bruksansvisning skal i klartekst fortelle hvordan løfteredskapen skal
brukes, fastsette klare grenser til begrensinger.
Det kan være arbeidsvinkler eller andre viktige informasjoner.
Løteredskapen skal være tydelig merket med tillat arbeidslast WWL,
produksjonsår, leverandør og ID-nummer.

Samsvarserklæring

Når løfteredskapen er ferdig produsert og godkjent etter nøye kontroll,
skal leverandøren utstede en samsvarserklæring.
Samsvarserklæringen skal bekrefte noen klare ting:
-

Løfteredskapen er i samsvar med Maskinforskriften nr. 544
Hvilke standarder som ligger til grunn for utførte beregninger.
Kontroll og godkjennelse av løfteredskapen med dato og sign.
Etter godkjennelse skal løfteredskap påsettes et CE-merke

Sertifisering
Prøvelaster

Maskinforskriften nr. 544 er den som sier klart fra at
løfteredskap skal prøvebelastes.
Det skal utstedes sertifikat form. 4
Hvor står det ?
Punkt. 4.1.3 sier : « De statiske og dynamiske
prøvingene som er omhandlet i punkt. 4.1.2.3, skal
gjennomføres på alle løftemaskiner som er klare til å
tas i bruk».
Punkt 4.1.2.3 sier: Maskiner, løfteredskaper, og
utskiftbare deler skal tåle de påkjenningene de blir
utsatt for.
Løfteredskap skal være konstruert og bygd for å tåle
overbelastning uten å få varige deformasjoner eller
skader under statiske prøvinger.
Ved beregning skal det tas hensyn til verdien for den statiske prøvefaktoren.
Den statiske faktoren for manuelt drevne maskiner og løfteredskap er 1,5
NB: Det som er svært viktig med prøving er at ovennevnte faktor overholdes.
Sakkyndig Virksomhet skal ikke prøvebelaste løfteredskap med prøvelast som
er 2 ganger SWL. Da er det stor mulighet for å ødelegge løfteredskapen og få
flyt i materialet. Det er ikke lett å avdekke på kontroll etter prøveløft.
NB: Dersom løfteredskap beregnes etter spesielle standarder, f.eks. offshore,
kan det være andre og lavere prøvefaktorer enn 1,5 som skal benyttes. I
disse tilfeller skal aktuelle prøvefaktorer spesifiseres på
sammenstillingstegning.

Konklusjon:
Løfteredskap:

Prøvelast 1,5 x WWL

Ved avvik fra faktor 1,5 skal produksjonstegning angi det.
Norsk Kranpartner kan utføre sertifisering om ønskelig.

