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man väljer. För att underlätta användningen av Eurokoderna nationellt och ge den eftersträvade transparensen
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Förord
Denna Europastandard EN 1993-1-12, “Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1.12:
Tilläggsregler för stålsorter upp till S700”, har utarbetats av CEN/TC250, “Structural Eurocodes“. Sekretariatet hålls av BSI.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast i augusti 2007, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast i mars 2010.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Nationell bilaga till EN 1993-1-12
Denna standard innehåller alternativa metoder, värden och rekommendationer avseende klasser med anmärkningar som anger var nationella val kan behöva göras. Den nationella standard som inför EN 1993-1-12
bör därför innehålla en nationell bilaga som anger alla nationellt valda parametrar som ska tillämpas vid dimensionering av bärverk av stål som ska uppföras i det aktuella landet.
Nationella val i EN 1993-1-12 är tillåtna i:
2.1 (3.1(2))
2.1 (3.2.2(1))
2.1 (5.4.3(1))
2.1 (6.2.3(2))
2.8 (4.2(2))
3 (1)

1
1.1
(1)

Allmänt
Omfattning
EN 1993-1-12 ger regler som får användas tillsammans med delarna

— EN1993-1-1
— EN 1993-1-2
— EN 1993-1-3
— EN 1993-1-4
— EN 1993-1-5
— EN 1993-1-6
— EN 1993-1-7
— EN 1993-1-8
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— EN 1993-1-9
— EN 1993-1-10
— EN 1993-1-11
— EN 1993-2
— EN 1993-3-1
— EN 1993-3-2
— EN 1993-4-1
— EN 1993-4-2
— EN 1993-4-3
— EN 1993-5
— EN 1993-6
för att möjliggöra dimensionering av stålbärverk med stålsorter högre än S460 och upp till S700.
(2) Bärverk eller bärverksdelar får utföras med stålsorter högre än S460 och upp till S700 om tilläggsreglerna i kapitel 2 och 3 beaktas tillsammans med tillhörande standard enligt (1). Tilläggsreglerna anger antingen att en hel standard eller ett stycke inte är tillämplig eller att tillämpningen av ett stycke begränsas eller
ändras. Tilläggsregeln anges med paragrafnummer för den ändrade regeln i den ursprungliga standarden.1

1.2

Normativa hänvisningar

(1) Denna Europastandard förenar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard, endast när de har införts i denna genom ändring
eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan.
EN 499 Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of non alloy and fine grain
steels – Classification
EN 10025-6 Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of
high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
EN 10149-1 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming – Part 1: General
delivery conditions
EN 10149-2 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold forming – Part 2: Delivery
conditions for thermomechanically rolled steels
EN 12534 Welding consumables – Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded metal arc
welding of high strength steels – Classification
EN 12535 Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of high
strength steels – Classification

1

Nationell fotnot: Texten har förtydligats i samband med översättningen till svenska. Den engelska originaltexten har
följande lydelse. "Where it is necessary to alter a rule in other parts to enable up to S700 to be used, it is stated what
needs to be done, either by noting that a rule is not to be used with steel grades greater than S460, then giving the one
that is required, or by giving an additional rule or rules".
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1.3

Beteckningar

(1)

Beteckningarna i denna standard definieras i de standarder till vilka hänvisning sker.

2

Tilläggsregler för EN 1993-1-1 till EN 1993-1-11

2.1

Tilläggsregler för EN 1993-1-1

3.1(2) Tilläggsanmärkning:
ANM. Den nationella bilagan kan, för allmänna eller speciella tillämpningar, ange stålsorter högre än S460 och upp till
S700. De stålsorter som anges i tabell 1 och 2 och de nominella värden som får tillämpas för sträckgräns och brottgräns
rekommenderas för användning förutsatt att reglerna i denna Del 1-12 följs.

Tabell 1 – Nominella värden för sträckgräns fy och brottgräns fu för varmvalsat konstruktionsstål
Nominell tjocklek t mm

EN10025-6
Stålsort och stålkvalitet

t  50 mm

50 mm < t  100 mm

100 mm < t 150 mm

fy [N/mm2]

fu [N/mm2]

fy [N/mm2]

fu [N/mm2]

fy [N/mm2]

fu [N/mm2]

S 500Q/QL/QL1

500

590

480

590

440

540

S 550Q/QL/QL1

550

640

530

640

490

590

S 620Q/QL/QL1

620

700

580

700

560

650

S 690Q/QL/QL1

690

770

650

760

630

710

Tabell 2 – Nominella värden för sträckgräns fy och brottgräns fu för varmvalsade platta produkter
EN 10149-2a)

a)

3.2.2(1)

1,5 mm  t  8 mm

8 mm < t  16 mm

fy [N/mm2]

fu [N/mm2]

fy [N/mm2]

fu [N/mm2]

S 500MC

500

550

500

550

S 550MC

550

600

550

600

S 600MC

600

650

600

650

S 650MC

650

700

630

700

S 700MC

700

750

680

750

Verifiering av slagenergi enligt EN 10149-1 avsnitt 11, Option 5 bör föreskrivas.

Tilläggsanmärkning:

ANM. Begränsning av kvoten fu/fy, brottförlängningen samt brottöjningen İu för stålsorter högre än S460 och upp till
S700 kan anges i den nationella bilagan. Följande värden rekommenderas:
- fu/fy  1,05;
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- brottförlängning minst 10 %;
- İu  15fy/E.

3.2.2(2)

Tilläggsanmärkningar:

ANM. 1 Stålsorter högre än S460 och upp till S700 som överensstämmer med någon av de stålsorter som anges i
tabell 1 och 2 bör anses uppfylla dessa villkor.
ANM .2 Ett bärverks förmåga att uppta deformationer beror på töjnings- och seghetsegenskaperna hos de ingående
stålprodukterna. Det globala beteende som behövs beror på de förväntade deformationerna. Det lokala beteende som
behövs beror på de enskilda komponenterna. På grund av högre spänningsnivåer behövs för bärverk av stål enligt tabell
1 och 2 särskild omsorg både avseende deformationsbegränsning och detaljutformning för att undvika anvisningar och
spänningskoncentrationer. Den globala analysen bör beakta tvångsdeformationer i förekommande fall.

5.4.1(3)

Tilläggsregel:

Ej tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700.
5.4.1(4)B

Tilläggsregel:

Ej tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700.
5.4.3(1)

Tilläggsregel:

Global analys med en icke linjär plastisk analys som tar hänsyn till delvis plastiserade bärverksdelar endast i
plastiska zoner är tillämpbar för stålsorter högre än S460 och upp till S700.
ANM. Den nationella bilagan kan ange tilläggsregler för stål enligt tabell 1 och 2. Regler för dimensionering med FEM
ges i informativ bilaga C till EN 1993-1-5.

6.2.3(2)

Tilläggsregel:

För stålsorter högre än S460 och upp till S700 bör den dimensionerande bärförmågan för ett nettotvärsnitt
tas som

N t , Rd
där:JM12

0,9 Anet f u

J M 12

(6.7a)

är partialkoefficienten för bärförmåga hos ett nettotvärsnitt för stålsorter högre än S460 och upp
till S700.

ANM. Den nationella bilagan kan ange värdet för JM12. Rekommenderat värde är JM12 = JM2 = 1,25.

6.2.3(3)

Tilläggsregler:

Stålsorter högre än S460 och upp till S700 bör inte användas om dimensionering med hänsyn till deformationsförmåga krävs.
Tabell 6.2 Tilläggsregel:
Reglerna för S460 är också tillämpbara för stålsorter högre än S460 och upp till S700.

2.2

Tilläggsregler för EN 1993-1-2

Standarden är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 utan tilläggsregler.
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2.3

Tilläggsregler för EN 1993-1-3

Standarden är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 utan tilläggsregler.

2.4

Tilläggsregler för EN 1993-1-4

EN 1993-1-4 är inte tillämplig för stålsorter enligt EN 1993-1-12.

2.5

Tilläggsregler för EN 1993-1-5

Standarden är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 utan tilläggsregler.

2.6

Tilläggsregler för EN 1993-1-6

EN 1993-1-6 är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 med undantag av bilaga B.

2.7

Tilläggsregler för EN 1993-1-7

Standarden är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 utan tilläggsregler.

2.8
1.1(1)

Tilläggsregler för EN 1993-1-8
Tilläggsregler:

Standarden är tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700 om följande tilläggsregler beaktas.
3.6.1(1) För stålsorter högre än S460 och upp till S700 bör skjuvbelastade skruvar i överstora och avlånga
hål endast användas för förband i kategori C.
3.10.3(2)

Inte tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700.

3.10.4 Inte tillämplig för stålsorter högre än S460 och upp till S700.
3.12(2) Detta avsnitt gäller även för förband med stålsorter högre än S460 och upp till S700.
4.2(2)

Tilläggsregel:

För stålsorter högre än S460 och upp till S700 får elektrodmaterialet ha lägre hållfasthet än grundmaterialet.
ANM. Den nationella bilagan kan ange begränsningar för användande av elektroder med lägre hållfasthet.

4.5.3.2(6)

Tilläggsregel:

För elektroder med lägre hållfasthet än grundmaterialet, som används med stålsorter högre än S460 och
upp till S700, bör fu ersättas av elektrodmaterialets brotthållfasthet feu enligt tabell 3 för elektroder enligt
EN 499, EN 12534 och EN 12535. ȕw bör sättas till 1,0.
Tabell 3 – Brotthållfasthet feu för elektroder
Hållfasthetsklass

35

42

55

62

69

Brotthållfasthet feu MPA

440

500

640

700

770
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