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SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009 (Sv)
Ändringar på grund av EN 1993-1-10:2005/AC:2005

1) Ändringar i avsnitt 2.1
Ändringarna omfattar att lägga till ett “P” efter styckets nummer och ersätta “bör” med “ska” där det är tilllämpligt. Ändringarna är understrukna enligt nedan.
‘2.1

Allmänt’

“(3)P Reglerna ska tillämpas på de materialegenskaper som föreskrivs för seghetsnivån i den tillämpliga
stålproduktstandarden. Material av en stålsort med lägre krav ska inte användas även om provningsresultat
visar överensstämmelse med den angivna stålsorten.”
Ändringar på grund av EN 1993-1-10:2005/AC:2009

2) Ändring i avsnitt 1.2
Stycke ‘(1)’, ta bort:
"
EN 10155

Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance - Technical delivery conditions;

".

3) Ändringar i avsnitt 1.3.1
Ändra "KV-värde" till: "KV-värde".
Ändra "KV (Charpy)-värdet..." till: "KV (Charpy)-värdet..."
Ta bort: "AV(T)".

4) Ändring i avsnitt 1.3.2
Ändra "AV(T) " till: "KV(T)".

5) Ändring i avsnitt 1.3.3
'Figur 1.1', ändra "AV(T)" till: "KV(T)".

6) Ändring i avsnitt 1.3.4
Ändra "AV" till : "KV".

7) Ändringar i avsnitt 1.4
Ändra "AV(T)" till: "KV(T)".
Lägg till:
"
K

2

spänningsintensitetsfaktor
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".
Ändra definitionen för ‘KIc’ till:
"
KIc

brottsegheten vid plan töjning för linjärt elastiskt verkningssätt, mätt i N/mm

3/2

"
(för att vara konsekvent med 1.3.6).

8) Ändring i avsnitt 2.2
Stycke '(5)', 'ANM. 2', ändra "spänningsintensitetsfunktionen" till: "spänningsintensitetsfaktorfunktionen" vid
de två ställen detta uttryck återfinns i noten.

9) Ändring i 2.3.1
Stycke ‘(1)’, ändra "KV-värde" till: "KV-värde".
Stycke '(2)', ta bort: "EN 10155,".

10) Ändringar i avsnitt 2.3.2
'Tabell 2.1', första raden, tredje kolumnen, ändra "Charpy-energi CVN" till: "KV".
'Tabell 2.1', 'ANM. 2', ändra "TAV" till: "TKV".
'Tabell 2.1', 'ANM. 3', ändra "Charpy-energivärdena CVN" till: "KV-värden".

11) Ändringar i avsnitt 2.4
Stycke ‘(1)’, ändra "KV-värden" till: "KV-värden".
Stycke '(2)', ändra ekvation '(2.7)' till: " TEd

≥ TRd ".

Stycke '(3)', ändra "The assumed flaw should be located at the position of adverse stress concentration" till:
"The assumed flaw should be located at the position of the most adverse stress concentration".
Svensk ANM. Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-10.

12) Ändring i avsnitt 3.1
Stycke '(3)', ändra "if the strain in the joint acts" till: "if the strain in the connection acts".
Svensk ANM. Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-10.

13) Ändring i avsnitt 3.2
'Tabell 3.2', tredje kolumnen, översta raden i tabellhuvudet, ta bort: "=" och dela denna ruta i två rutor med
en vertikal linje i fortsättningen av den linje som delar raderna nedanför, så att den nya rutan till vänster har
texten “Effektivt svetsmått aeff (se Figur 3.2)” och den nya rutan till höger har texten “a-måttet för kälsvetsar”,
enligt nedan:
“

3

This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-8013706

SS-EN 1993-1-10:2005/AC:2009 (Sv)
Tabell 3.1 – Kriterier som påverkar ZEd
a)

(...)
“.

4

Svetsmått
av
betydelse för
töjning av
svetskrympning

Effektivt svetsmått aeff (se
Figur 3.2)

a-måttet för kälsvetsar

Zi

aeff ≤ 7mm

a = 5 mm

Za = 0

7 < aeff ≤ 10mm

a = 7 mm

Za = 3

10 < aeff ≤ 20mm

a = 14 mm

Za = 6

20 < aeff ≤ 30mm

a = 21 mm

Za = 9

30 < aeff ≤ 40mm

a = 28 mm

Za = 12

40 < aeff ≤ 50mm

a = 35 mm

Za = 15

50 < aeff

a > 35 mm

Za = 15

