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Ändringar på grund av EN 1993-1-9:2005/AC:2005
1) Ändring i kapitel 2
Ändringarna omfattar att lägga till ett “P” efter styckets nummer och ersätta “bör” med “ska” där det är tilllämpligt. Ändringarna är understrukna enligt nedan.
"
(1)P Bärverksdelar ska utformas med hänsyn till utmattning så att de med godtagbar sannolikhet fungerar
tillfredsställande under sin avsedda livslängd.
"

Ändringar på grund av EN 1993-1-9:2005/AC:2009
2) Ändring i kapitel 3
Stycke ’(7)’, punkt ’b)’, ändra ”tillräcklig för att uppnå samma β-värden” till: ”tillräcklig för att uppnå minst
samma β-värden”.

3) Ändringar i kapitel 4
Stycke '(2)', ändra texten i den sista meningen inom parentes "(se Tabell 4.1 för cirkulära profiler och Tabell
4.2 för rektangulära profiler)" till: "(se Tabell 4.1 for cirkulära rörprofiler och Tabell 4.2 för rektangulära rörprofiler; dessa profiler omfattas av geometriska begränsningar enligt Tabell 8.7)".
Stycke '(2)', 'Tabell 4.1' och 'Tabell 4.2', i kolumnerna 'Vertikaler' för 'K-typ', ändra "1,0" till: "-".
Stycke '(2)', 'ANM.', ändra "ANM." till: "ANM. 1".
Stycke '(2)', lägg till:
"
ANM. 2 Intervall för geometrisk giltighet:
För knutpunkter i plana fackverk med runda rör (K-, N-, KT-typ):

0,30 ≤ β ≤ 0,60
12,0 ≤ γ ≤ 30,0
0, 25 ≤ τ ≤ 1,00
30° ≤ θ ≤ 60°

För knutpunkter med kvadratiska rör (K-, N-, KT-typ):

0, 40 ≤ β ≤ 0,60
6, 25 ≤ γ ≤ 12,5
0, 25 ≤ τ ≤ 1,00
30° ≤ θ ≤ 60°
".
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4) Ändring i kapitel 5
Stycke '(5)', 'ANM.', ändra hänvisning till "8(2)" till: "8(3)".

5) Ändring i 7.1
Stycke '(2)', ändra "For constant amplitude nominal stresses fatigue strengths can" till: "For constant amplitude nominal stress ranges the fatigue strength can".
Kommentar: Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-9.

6) Ändringar i kapitel 8
Stycke '(4)', 'ANM. 1', ändra "adopted for shear stress ranges" till: "adopted also for shear stress ranges".
Kommentar: Ovanstående ändring är inte relevant för den svenska översättningen av EN 1993-1-9.
'Tabell 8.1', andra raden '[Förbandsklass] 160', tredje kolumnen, ändra i denna ruta:
- beskrivningen "Valsade och extruderade produkter:" till: "Valsade eller extruderade produkter:";
- beskrivningen "Plåtar och plattstänger" till: "Plåtar och plattstänger med valsade kanter";
- beskrivningen: "Valsade profiler" till: "Valsade profiler med valsade kanter".
'Tabell 8.1', femte raden '[Förbandsklass] 100 (m=5)', tredje kolumnen, ändra i denna ruta "Valsade och extruderade produkter" till: "Valsade eller extruderade produkter".
'Tabell 8.2', tredje kolumnen 'Beskrivning', rad 2, 3, 4, 5, 11 och 12 '[Förbandsklasser] 125, 112, 100 och
140', ändra i rutorna beskrivningen "Automatsvetsad" till: "Automatsvetsad eller helt mekaniserat svetsad".
'Tabell 8.2', fjärde kolumnen 'Krav', rad 9, ta bort från rutan: "Fri från defekter utöver toleranserna i EN 1090".
'Tabell 8.3', andra raden, kolumnen längst till höger, ändra i rutan "åter hopsvetsade" till: "hopsvetsade".
'Tabell 8.3 (forts.)', sista raden, första kolumnen, ändra texten "Som detalj 1 i tabell 8.5" till: "40".
'Table 8.3 (forts.)', sista raden, andra kolumnen, ta bort indikeringen av plåttjockleken: "t" från följande figur:
"

".
'Tabell 8.4', rad 8, 9 och 10, tredje kolumnen i dessa rader, ta bort:
"
L: anslutningslängd som vid detalj 1, 2 eller 3
"
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från följande figur:
"

".
'Tabell 8.4', rad 8, 9 och 10, andra kolumnen i dessa rader (se ovan), ändra i den andra kolumnen "

r
" till: "
L

r
".

'Tabell 8.5', rad 11 '36*', tredje kolumnen, ändra:
"
3) Brott i roten i stumsvetsar med partiell genomsvetsning i T-svets eller kälsvetsförband och i T-svets med
effektivt full genomsvetsning.
"
till:
"
3) Brott i roten i stumsvetsar med partiell genomsvetsning i T-svets eller kälsvetsförband och i T-svets enligt
Figur 4.6 i EN 1993-1-8:2005.
"
'Tabell 8.5', andra kolumnen, rad 2 och 3:
"
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