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Förord
Detta dokument (EN 1992-1-1:2004/A1:2014) har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 250
“Structural Eurocodes”. Sekretariatet hålls av BSI.
Denna ändring till den europeiska standarden EN 1992-1-1:2004 ska ges status som nationell standard,
antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning senast i december 2015. Motstridande nationella standarder ska upphävas senast i december 2015.
Här påpekas möjligheten att något av innehållet i detta dokument kan vara föremål för patenträttigheter.
CEN [och/eller CENELEC] tar inget ansvar för att identifiera några eller alla sådana patenträttigheter.
Detta dokument har utarbetats under mandat givet till CEN av Europeiska Kommissionen och Europeiska
Frihandelssammanslutningen.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
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1

Ändringar till Förord

I avsnittet “Nationell bilaga till EN 1992-1-1”, mellan “6.4.4 (1)” and “6.4.5 (3)”: lägg till “6.4.5 (1)”.

2

Ändringar till 3.3.2, Egenskaper

I avsnitt (2)P, ersätt "brottgräns och 0,1%-gräns (fpk /fp0,1k)" med “ brottgräns och 0,1%-gräns (fp / fp0,1)k”.

3

Ändringar till 3.3.4, Duktilitetsegenskaper

I avsnitt (5), ersätt “fpk /fp0,1k ≥ k” med “(fp / fp0,1)k ≥ k”.

4

Ändringar till 6.4.5, Bärförmåga vid genomstansning per
skjuvarmerade bjälklagsplattor och grundplattor

ytenhet

hos

I avsnitt (1), ersätt:
“(1) Om skjuvarmering erfordras bör den beräknas med ledning av uttryck (6.52).
vRd,cs = 0,75 vRd,c + 1,5 (d/sr) Asw fywd,ef (1/(u1 d)) sinα

(6.52)

där
2

Asw

är skjuvarmeringsarea i kontrollsnittet kring pelaren [mm ]

sr

är avstånd i radiell led mellan olika ringformade rader med skjuvarmering [mm]

fywd,ef

är dimensioneringsvärde for skjuvarmeringens effektiva hållfasthet enligt fywd,ef = 250 + 0,25
d ≤ fywd [MPa]

d

är medelvärdet på effektiva höjderna i de två vinkelräta riktningarna [mm]

α

är vinkeln mellan skjuvarmeringen och plattans plan.

Om nedbockad böjarmering läggs in i en enda ringformad rad får kvoten d / sr i uttryck (6.52) sättas till 0,67.”
med följande text:
“(1) Om skjuvarmering erfordras bör den beräknas med ledning av uttryck (6.52).

där

vRd,cs = 0,75 vRd,c + 1,5 (d / sr) Asw fywd,ef [1 / (u1 d)] sinα ≤ kmax ⋅ vRd,c

(6.52)

2

Asw

är skjuvarmeringsarea i ett kontrollsnitt kring pelaren [mm ]

sr

är avstånd i radiell led mellan olika ringformade rader med skjuvarmering [mm]

fywd,ef

är dimensioneringsvärde for skjuvarmeringens effektiva hållfasthet enligt fywd,ef = 250 + 0,25
d ≤ fywd [MPa];

d

är medelvärdet av effektiva höjderna i de två vinkelräta riktningarna [mm]

α

är vinkeln mellan skjuvarmeringen och plattans plan

vRd,c

enligt 6.4.4;

kmax

är en faktor som begränsar den maximala bärförmåga som kan uppnås med skjuvarmering

ANM. Värdet på kmax kan återfinnas i den nationella bilagan. Rekommenderat värde är 1,5.

Om nedbockad böjarmering läggs in i en enda ringformad rad får kvoten d / sr i uttryck (6.52) sättas till 0,67.”
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