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Förord
Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 250 "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 juni 2018, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast juni
2018.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv.
Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
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1

Ändring i förordet

I avsnittet Nationell bilaga till EN1993-4-1, ersätt följande post:
"
−

6.3.2.7 (3)"

med:
"
−

6.3.2.7 (4)".

2

Ändringar i 1.2, Normativa hänvisningar

I posten för EN 1990, ersätt "EN 1990" med "EN 1990:2002" och ersätt rubriken för denna hänvisning med
"Eurocode – Basis of structural design".
I förteckningen i posten för EN 1993, ersätt "Part 1.6:" med "Part 1.6:2007:".

3

Ändring i 1.6.1, Versala latinska bokstäver

Ersätt:
"Rϕ lokal radie vid profilens topp eller botten (korrugerad plåt)."
med:
"rϕ lokal radie vid profilens topp eller botten (korrugering).".

4

Ändring i 1.6.2, Gemena latinska bokstäver

Ersätt:
"ℓ

profileringens centrumavstånd för profilerad plåt"

med:
"l

5

profileringens centrumavstånd för profilerad plåt".

Ändring i 2.7, Modellering av silo för bestämning av lasteffekter

Ersätt stycke (1)P med:
"(1)P

6

De allmänna kraven i EN 1990 ska uppfyllas.".

Ändring i 2.9.1, Allmänt

Ersätt stycke (1)P med:
"(1)P

5

De allmänna kraven i EN 1990 ska uppfyllas.".
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7

Ändring i 2.9.2.2, Partialkoefficienter för bärförmåga

Lägg till två nya stycken (4) och (5) efter stycke (3)P:
"(4) Om varmvalsade stålprofiler används som del av en silo, bör relevanta partialkoefficienter för bärförmåga
hämtas från EN 1993-1-1.
(5) Om kallformade stålprofiler används som del av en silo, bör relevanta partialkoefficienter för bärförmåga
hämtas från EN 1993-1-3.".

8

Ändring i 2.10, Beständighet

Ersätt stycke (1) med:
"(1) De allmänna kraven i 2.4 i EN 1990:2002 bör uppfyllas.".

9

Ändring av 4.2.2.1, Allmänt

Efter stycke (2), lägg till följande nya stycken (3) till (6):
(3) Där silon utsätts för någon form av osymmetrisk belastning från godset (lokal intryckning, excentrisk tömning,
osymmetrisk fyllning, etc.) bör konstruktionen utformas så att hänsyn tas till överföringen av membranskjuvning
inom silovägg och mellan vägg och ring.
ANM.
Överföringen av skjuvspänningar mellan vägg- och ringdelar har särskild betydelse för konstruktioner med
skruvar eller andra diskreta fästelement (t.ex. mellan vägg och tratt, mellan cylindervägg och vertikala avstyvningar eller
upplag, eller mellan olika sargar i cylindern).

(4) När en ringbalk används för att fördela krafter från silovägg till diskreta upplag och där skruvar eller diskreta
fästelement används för att sammanfoga konstruktionsdelar bör skjuvkraftsöverföringen mellan ringdelarna
orsakad av böjning i skalet och i ringbalken bestämmas.
(5) Det lagrade godsets styvhet bör endast beaktas vid beräkningar av väggdeformationer eller
bucklingsbärförmåga då en rationell analys görs och det föreligger tydliga bevis för att godset mot väggen inte
rör sig vid den specificerade punkten då tömning sker. I sådana situationer bör relevant information om
flödesmönster, trycket i godset samt egenskaperna för det specifika lagrade godset bestämmas enligt EN 19914.
(6) Där en korrugerad silo uppvisar massflöde bör gods som hålls stationärt i korrugeringarna inte betraktas
som stationärt i (5).".

10 Ändring i 4.2.2.3, Konsekvensklass 2
Ta bort följande stycke (10) till (12):
(10) Där silon utsätts för någon form av osymmetrisk belastning från godset (lokal intryckning, excentrisk
tömning, osymmetrisk fyllning, etc.) bör konstruktionen utformas så att hänsyn tas till överföringen av
membranskjuvning inom silovägg och mellan vägg och ring.
ANM.
Överföringen av skjuvspänningar mellan vägg- och ringdelar har särskild betydelse för konstruktioner med
skruvar eller andra diskreta fästelement (t.ex. mellan vägg och tratt, mellan olika sargar i tunnan).

(11) När en ringbalk används för att fördela krafter från silovägg till diskreta upplag och där skruvar eller diskreta
fästelement används för att sammanfoga konstruktionsdelar bör skjuvkraftsöverföringen mellan ringdelarna
orsakad av böjning i skalet och i ringbalken bestämmas.
(12) Godsets styvhet bör inte beaktas i beräkningar av väggdeformationer eller bärförmåga för buckling om det
inte görs en rationell analys som ger tydliga bevis för att godset mot väggen inte rör sig vid tömning.".
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11 Ändringar i 4.4, Ekvivalenta ortotropa egenskaper för korrugerad plåt
Ersätt fig. 4.2 med:
"

Förklaring
1

effektiv medelyta

Fig. 4.2 – Korrugerad profil och geometriska egenskaper
".
Ersätt raderna om beteckningar i stycke (3) med:
"där:
d

är

totalhöjden (avståndet mellan korrugeringarnas toppar och dalar)

l

är

korrugeringens våglängd

rϕ

är

den lokala radien vid korrugeringens topp eller botten.".

Ersätt stycke (4):
"(4) Alla egenskaper kan betraktas som endimensionella. Det finns ingen Poissons effekt mellan olika
riktningar."
med:
"(4) Plåtarnas ekvivalenta egenskaper i vardera av de två huvudsakliga riktningarna kan behandlas som
oberoende, så att belastning i en riktning inte ger spänningar i vinkelrät riktning (dvs. ingen Poissons effekt).".
Ersätt stycke (5) med följande stycke:
"(5) De ekvivalenta membranegenskaperna (skivstyvhet) kan anges som:

Cx = Etx

(4.2)

Cy = Ety

(4.3)

Cxy = Gtxy

(4.4)

7
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där:
tx

är den ekvivalenta tjockleken vid utsmetad membranstyvhet vinkelrätt mot korrugeringarna, vilken
ges av:

2t 3
tx = 2
3d
(4.5)
ty

är den ekvivalenta tjockleken vid utsmetad membranstyvhet parallellt med korrugeringarna, vilken
ges av:

  2d 2 
t y = t 1 +

4l 2 

(4.6)
txy

är

den ekvivalenta tjockleken vid utsmetad membranskjuvstyvhet, vilken ges av:

txy =

t
  2d 2 
1 +

4l 2 


(4.7)
Ersätt stycke (6) med:
"(6) De ekvivalenta egenskaperna för böjning (böjstyvhet) definieras i termer av böjstyvhet för moment som
orsakar böjspänning i denna riktning, och kan anges som:

Dx = EI x

(4.8)

Dy = EI y

(4.9)

Dxy = GI xy

(4.10)

där:
Ix

är det ekvivalenta tröghetsmomentet per breddenhet för utsmetad böjstyvhet vinkelrätt mot
korrugeringarna, vilket ges av:

t3
1
Ix =
2
12(1 − v )   2 d 2 
1 +

4l 2 

(4.11)
Iy

är det ekvivalenta tröghetsmomentet per breddenhet för utsmetad böjstyvhet parallellt med
korrugeringarna. För de korrugerade profiler som beskrivs i 4.4(2) kan det beräknas som:

Iy =

td 2   2 d 2 
1 + 2 
8 
8l 
(4.12)
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Ixy

är

det ekvivalenta tröghetsmomentet per breddenhet för utsmetad vridstyvhet:

I xy =

t 3   2d 2 
1 + 2 
12 
4l 

(4.13)
ANM.
Teckenkonventionen för böjmoment i plåtar avser riktningen i vilken plåten böjs och strider därmed mot
konventionen som används för balkar. Böjning som sker parallellt med korrugeringen upptas av profilens böjstyvhet och ger
spänningar parallellt med korrugeringen, vilket är den främsta anledningen till att använda korrugerade konstruktioner.".

Ersätt stycke (7) med följande text och figur:
"(7) I cirkulära silor är korrugeringarna vanligen arrangerade så att de löper i ringled. Vid detta arrangemang
bör riktningarna x och y i ovanstående uttryck bytas mot vertikalt x respektive ringled θ, se fig. 4.3 a). I mindre
vanliga arrangemang där korrugeringarna löper vertikalt, bör riktningarna x och y i ovanstående uttryck bytas
mot ringled θ respektive vertikalt x, se fig. 4.3 b).

a) Horisontell korrugering

b) Vertikal korrugering

Fig. 4.3 – Korrugerad plåt och siloväggorientering
Ersätt stycke (9) med följande text:
"(9) I rektangulära silor är korrugeringarna vanligen arrangerade så att de löper horisontellt. Vid detta
arrangemang bör riktningarna x och y i ovanstående uttryck bytas mot vertikalt x respektive horisontellt y, se
fig. 4.3 a). I mindre vanliga arrangemang där korrugeringarna löper vertikalt, bör riktningarna x och y i
ovanstående uttryck för den verkliga konstruktionen bytas mot vertikalt y respektive horisontellt x se fig. 4.3 b).".

12 Ändringar i 5.3.2.4, Buckling under axiellt tryck
I stycke (4), ersätt formel (5.15) med:
"

0 =

0,83
1 + 2, 2  ( wok / t )

0,88

(5.15)".
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