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Voorwoord
Dit document (EN 1992-3:2006) is voorbereid door de Technische Commissie CEN/TC 250 "Constructieve
Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert.
Deze Europese norm moet uiterlijk in december 2006 de status krijgen van een nationale norm, hetzij door de
publicatie van een eensluidende vertaalde tekst, hetzij door het overnemen van een van de bronteksten.
Nationale normen die strijdig zijn met deze norm, moeten uiterlijk in maart 2010 ingetrokken zijn.
Dit document vervangt ENV 1992-4 : 1998.
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle Constructieve Eurocodes.
Volgens de Internal Regulations van CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Achtergrond van het Eurocode-programma
Zie EN 1992-1-1.

Programma van de Eurocodes
Zie EN 1992-1-1.

Status en toepassingsgebied van de Eurocodes
Zie EN 1992-1-1.

Nationale normen als implementatie van de Eurocodes
Zie EN 1992-1-1.

Verbanden tussen Eurocodes en geharmoniseerde technische voorschriften (EN’s en ETA’s)
voor bouwproducten
Zie EN 1992-1-1.

Aanvullende informatie specifiek voor EN 1992-3 en verband met EN 1992-1-1
Het ontwerp en toepassingsgebied van Eurocode 2 is gedefinieerd in 1.1.1 van EN 1992-1-1 en het
onderwerp en toepassingsgebied van dit deel van Eurocode 2 is gedefinieerd in 1.1.2. Andere bijkomende
delen van Eurocode 2 zijn vermeld in 1.1.3 van EN 1992-1-1 ; deze behandelen bijkomende technieken of
toepassingen als aanvulling en vervollediging van onderhavig deel. Enkele paragrafen, die niet specifiek zijn
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voor betonconstructies voor het keren van vloeistoffen of het opslaan van poedervormige materialen, en die
strikt genomen vallen onder deel 1-1, dienden toegevoegd te worden aan EN 1992-3. Deze paragrafen
worden beschouwd als geldige interpretaties van deel 1-1 en ontwerpen die conform zijn aan de eisen van EN
1992-3 worden beschouwd te voldoen aan de beginselen van EN 1992-1-1.
Men behoort er op te letten dat producten, zoals betonbuizen, die vervaardigd en gebruikt worden in
overeenstemming met een norm voor waterdichte producten, worden beschouwd als te voldoen aan de eisen,
met inbegrip van de detaillering, van deze norm zonder verdere berekening.
Er bestaat specifieke regelgeving voor de oppervlakken van opslagconstructies die opgevat zijn om
voedingsmiddelen of drinkbaar water te bevatten. Men behoort deze regelgeving te raadplegen indien nodig
aangezien de bepalingen ervan niet behandeld worden in deze norm.
Bij het gebruik van dit document, behoort men in het bijzonder aandacht te besteden aan de impliciete
hypothesen en voorwaarden van 1.3 van EN 1992-1-1.
De negen hoofdstukken van dit document zijn aangevuld met vier informatieve bijlagen. Deze bijlagen zijn
ingevoerd om algemene informatie te verschaffen over materialen en structureel gedrag, die kan gebruikt
worden bij gebrek aan specifieke informatie omtrent de effectief gebruikte materialen of de werkelijke
gebruiksvoorwaarden.
Zoals hierna vermeld, behoort men de nationale bijlagen te raadplegen, die inlichtingen geven omtrent
verenigbare ondersteunende normen die kunnen gebruikt worden. Voor dit deel van Eurocode 2 moet
bijzondere aandacht besteed worden aan EN 206-1 (Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit).
Voor EN 1992-3 zijn de volgende bepalingen van toepassing.
Dit deel 3 van Eurocode 2 vervolledigt EN 1992-1-1 voor de specifieke aspecten betreffende
betonconstructies voor het keren van vloeistoffen en opslaan van poedervormige materialen.
De voorstelling en de structuur van dit deel 3 is in overeenstemming met EN 1992-1-1. Deel 3 bevat
beginselen en toepassingsregels die specifiek zijn voor betonconstructies voor het keren van vloeistoffen en
het opslaan van poedervormige materialen.
Wanneer een specifieke bepaling van EN 1992-1-1 niet vermeld is in de onderhavige EN 1992-3, dan is die
bepaling van EN 1992-1-1 van toepassing inzoverre ze geschikt is voor het beschouwde geval.
Sommige bepalingen en toepassingsregels zijn gewijzigd of vervangen in dit deel, in welk geval de gewijzigde
versies de plaats innemen van deze in EN 1992-1-1 voor het ontwerp en de berekening van betonconstructies
voor het keren van vloeistoffen en het opslaan van poedervormige materialen.
Wanneer een beginsel of toepassingsregel van EN 1992-1-1 gewijzigd of vervangen is, wordt het nieuwe
volgnummer bekomen door toevoeging van 100 aan het oorspronkelijke volgnummer. Wanneer een nieuw
beginsel of een nieuwe toepassingsregel is toegevoegd, dan wordt dit nieuw element geïdentificeerd door het
volgnummer dat aansluit op het laatste nummer van de betreffende bepaling van EN 1992-1-1, waaraan 100
toegevoegd wordt.
Een onderwerp dat niet behandeld is in EN 1992-1-1 wordt in dit deel ingevoerd als een nieuwe bepaling. Het
volgnummer ervan sluit aan op dat van de meest geschikte bepaling van EN 1992-1-1.
De nummering van vergelijkingen, figuren, voetnoten en tabellen van onderhavig deel volgt dezelfde logica als
deze hierboven vermeld voor de bepalingen.
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Nationale bijlage van EN 1992-3
Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevelingen voor classificatie, met opmerkingen die
aangeven waar een nationale keuze mag worden gemaakt. Daarom behoort de nationale norm die EN 1992-3
implementeert, een nationale bijlage te hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters (NBP’s) nodig
voor het ontwerp en de berekening van betonconstructies voor het keren van vloeistoffen en opslaan van
materialen (silo’s en opslagtanks) en civieltechnische werken te realiseren in het betreffende land.
In EN 1992-3 wordt een nationale keuze toegelaten via :
7.3.1 (111)
7.3.1 (112)
7.3.3
8.10.3.3 (102) en (103)
9.11.1 (102)

Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1

Onderwerp en toepassingsgebied

Vervang 1.1.2 van EN 1992-1-1 door :
1.1.2

Onderwerp en toepassingsgebied van Deel 3 van Eurocode 2

(101)P Deel 3 van EN 1992 omvat bijkomende regels aan deze vermeld in Deel 1 voor het ontwerp en de
berekening van constructies in ongewapend of lichtgewapend beton, gewapend of voorgespannen beton
voor het keren en opslaan van vloeistoffen of poedervormige materialen.
(102)P In dit deel worden beginselen en toepassingsregels verschaft voor de berekening van constructieelementen die de opgeslagen vloeistoffen of materialen ondersteunen of er in direct contact mee zijn (d.w.z.
de wanden van vloeistofkerende constructies of van constructies voor de opslag van poedervormige
materialen). Andere elementen die deze primaire elementen ondersteunen (bv. de schacht die de kuip van
een watertoren draagt) behoren te zijn berekend volgens de bepalingen van Deel 1-1.
(103)P Dit deel dekt niet :
⎯ constructies bestemd voor de opslag van materialen bij zeer lage of zeer hoge temperaturen ;
⎯ constructies bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen waarvan het lekken een belangrijk risico zou
vormen voor de gezondheid of de veiligheid ;
⎯ de keuze en het ontwerp van hechtende bekledingen of verven en de gevolgen van deze keuze op de
berekening van de constructie ;
⎯ drukvaten ;
⎯ drijvende constructies ;
⎯ grote stuwdammen ;
⎯ gasdichtheid.
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(104)
Deze norm is geldig voor opgeslagen materialen die zich permanent op een temperatuur tussen
–40°C en +200 °C bevinden.
(105)
Voor de keuze en het ontwerp van hechtende bekledingen of verven behoort te zijn verwezen naar
geschikte documenten.
(106)
Alhoewel deze norm specifiek bedoeld is voor het keren en opslaan van vloeistoffen en
poedervormige materialen, wordt erkend dat de bepalingen met betrekking tot waterdichtheid ook van
toepassing kunnen zijn op andere types constructies waarvoor waterdichtheid vereist is.
(107)
In de bepalingen die betrekking hebben op lekken en duurzaamheid handelt het in deze norm
hoofdzakelijk over waterachtige vloeistoffen. Wanneer andere vloeistoffen opgeslagen zijn in onmiddellijk
contact met constructief beton, behoort gespecialiseerde literatuur te zijn geraadpleegd.

1.2

Normatieve verwijzingen

De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen, die door verwijzingen in deze tekst bepalingen
van deze Europese norm vormen. Bij gedateerde verwijzingen zijn latere wijzigingen of herzieningen van één
van deze publicaties niet van toepassing. Echter partijen, die overeenkomsten sluiten gebaseerd op deze
Europese norm, worden aangemoedigd om de mogelijkheid te onderzoeken om de meest recente versie van
de normatieve documenten hieronder aangegeven toe te passen. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste
versie van het normatieve document waarnaar is verwezen van toepassing.
EN 1990, Eurocode 0, Basis of structural design
EN 1991-1-5, Eurocode 1, Action on structures – Part 1-5 : General Actions – Thermal actions
EN 1991-4, Eurocode 1, Actions on structures – Part 4 : Silos and tanks
EN 1992-1-1, Eurocode 2, Design of concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings
EN 1992-1-2, Eurocode 2, Design of concrete structures – Part 1-2 : General rules – Structural fire design
EN 1997, Eurocode 7, Geotechnical design

1.6

Symbolen

Toevoegen na 1.6.

1.7

Speciale symbolen gebruikt in Deel 3 van Eurocode 2

Latijnse hoofdletters
Rax

factor die de graad van uitwendige axiale vervormingsverhindering, geleverd door elementen
verbonden met het beschouwde element, definieert.

Rm

factor die de graad van rotatieverhindering, geleverd door elementen verbonden met het
beschouwde element, definieert.

Latijnse kleine letters
fctx

treksterkte, algemeen gedefinieerd ;

fckT

karakteristieke betondruksterkte, aangepast om rekening te houden met de temperatuur.
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