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Nationaal voorwoord van NBN EN 1993-1-11:2007
1. De norm NBN EN 1993-1-11:2007 «Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 1-11: Ontwerp en berekening van aan trek onderworpen
componenten (+AC:2009)» omvat de nationale bijlage NBN EN 1993-1-11
ANB:2010 met een normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van
de publicatie in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN
EN 1993-1-11 ANB:2010 het overeenstemmende deel van de volgende norm:
NBN ENV 1993-2:1998

Eurocode 3: Ontwerp van stalen draagsystemen - Deel
2: Stalen bruggen

Het corrigendum EN 1993-1-11:2006/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd, is
na deze norm toegevoegd.
2. De Nederlandstalige versie van EN 1993-1-11:2006 werd opgesteld in
samenwerking tussen NBN en NEN. Daarbij werd voor elk begrip een unieke
woordkeuze gemaakt. Dit heeft voor gevolg dat in de norm uitdrukkingen
voorkomen die in één van de twee landen minder gebruikelijk zijn. Hierna volgt
een lijst met synoniemen:
Oorspronkelijke
term (Engels)

Verplichte term
(Nederlands)

Synoniem (B)/(N)

action-effect

belastingseffect, of
snedegrootheid

(aangrijpende)
snedekracht

civil engineering

civiele techniek

burgerlijke bouwkunde
(B)

concentrated load

geconcentreerde belasting

puntlast

construction work

bouwwerk

werk (B)

diameter

diameter

middellijn

defined

vastgesteld

gegeven

design resistance

rekenwaarde van de
weerstand

weerstandbiedende
snedekracht (B)

first moment of
area

statisch moment, lineair
oppervlaktemoment

statisch moment (B)

haunch

kniestuk

verzwaring

moment resistance momentweerstand

moment met betrekking
tot de capaciteit (N)

internal force

inwendige kracht

snedekracht
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internal moment

snedemoment

inwendig moment

principle

beginsel

principe (B)

permanent action

blijvende belasting

permanente belasting
(N)

redundancy

redundantie

overtolligheid

relevant

van toepassing

voorkomend

resistance

weerstand

capaciteit

second moment of
area

traagheidsmoment,
kwadratisch
oppervlaktemoment

traagheidsmoment (B)

serviceability limit
state

bruikbaarheidsgrenstoestand gebruiksgrenstoestand
(B)

situation

situatie

toestand (B)

spacing

hart-op-hartafstand

steekmaat,
tussenafstand

specified

voorgeschreven

gegeven, bepaald,
opgelegd

verification

toetsing

verificatie, controle (N)

2bis. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun
Engelse titel verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels:
Vermelde norm met Engelse titel
EN 10138 Prestressing steels
Part 1: General requirements
Part 2: Wires
Part 3: Strands
Part 4: Bars

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN 10138 Voorspanstaal
Deel 1: Algemene eisen
Deel 2: Voorspandraad
Deel 3: Voorspanstreng
Deel 4: Voorspanstaven

EN 10244 Steel wire and wire
products – Non-ferrous metallic
coatings on steel wire
Part 1: General requirements
Part 2: Zinc and zinc alloy
coatings
Part 3: Aluminium coatings

NBN EN 10244 Staaldraad en
draadproducten - Deklagen van
non-ferrometaal op staaldraad
Deel 1: Algemene principes
Deel 2: Deklagen van zink of
zinklegeringen
Deel 3: Deklagen van aluminium
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EN 10264 Steel wire and wire
products - Steel wire for ropes
Part 1: General requirements
Part 2: Cold drawn non-alloyed
steel wire for ropes for general
applications
Part 3: Cold drawn and cold
profiled non alloyed steel wire for
high tensile applications
Part 4: Stainless steel wires

NBN EN 10264 Staaldraad en
draadproducten - Staaldraad voor
kabels
Deel 1: Algemene eisen
Deel 2: Koudgetrokken draad van
ongelegeerd staal voor kabels
voor algemene toepassingen
Deel 3: Rond en gevormd draad
van ongelegeerd staal voor kabels
voor toepassingen met zware
belastingen
Deel 4: Draad van corrosievast
staal
EN 12385 Steel wire ropes – safety
NBN EN 12385 Staalkabels Part 1: General requirements
Veiligheid
Part 2: Definitions, designation
Deel 1: Algemene eisen
and classification
Deel 2: Definities, aanduiding en
Part 3: Information for use and
classificatie
maintenance
Deel 3: Informatie voor gebruik en
Part 4: Stranded ropes for
onderhoud
general lifting applications
Deel 4: Strengenkabels voor
Part 10: Spiral ropes for general
algemene hijsdoeleinden
structural applications
Deel 10: Spiraalkabels voor
algemene toepassing in
constructies
EN 13411 Terminations for steel wire NBN EN 13411 Eindverbindingen
ropes – safety
voor staalkabels – Veiligheid
Part 3: Ferrules and ferruleDeel 3: Met klembus
securing
Deel 4: Ingieten in sokken met
Part 4: Metal and resin socketing
metaal en kunsthars
Part 5: U-bolt wire rope grips
Deel 5: U-bout kabelklemmen
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NBN EN 1993-1-11 ANB:2010 (F)

Avant-propos national à la NBN EN 1993-1-11:2007
1. La norme NBN EN 1993-1-11:2007 "Eurocode 3 – Calcul des structures en acier
- Partie 1-11 : Calcul des structures à câbles ou éléments tendus (+AC:2009)"
comprend l’annexe nationale NBN EN 1993-1-11 ANB:2010 qui a un caractère
normatif en Belgique. Elle remplace à partir de la date de publication au Moniteur
Belge de l’homologation de la norme NBN EN 1993-1-11 ANB:2010 la partie
correspondante de la norme:
NBN ENV 1993-2 :1998 Eurocode 3: Calcul des structures en acier – Partie 2:
Ponts métalliques
Le corrigendum EN 1993-1-11:2006/AC:2009, tel que publié par le CEN, est joint
à cette norme.
2. La version en langue française de l’EN 1993-1-11:2007 a été rédigée en France
par l’AFNOR.
En conséquence, on y rencontre certaines expressions d’usage moins courant en
Belgique.
Une liste de termes équivalents est donnée ci-après :
Terme de l’EN 1993-1-11
client

Terme équivalent en Belgique
le maître de l’ouvrage assisté de ses
bureaux d’architectes, d’ingénierie et de
consultance

1
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Voorwoord
Deze Europese norm EN 1993-1-11, Eurocode 3 : Ontwerp en berekening van staalconstructies - Ontwerp en
berekening van constructies met aan trek onderworpen componenten, is opgesteld door de Technische
Commissie CEN/TC 250 "Constructieve Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert. CEN/TC250 is
verantwoordelijk voor alle constructieve Eurocodes.
Deze Europese norm moet uiterlijk in april 2007 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 zijn ingetrokken.
Deze Eurocode vervangt een deel van ENV 1993-2.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje,
Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Nationale bijlage van EN 1993-1-11
Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevelingen voor classificatie, met opmerkingen die
aangeven waar mogelijk nationale keuzen moeten worden gemaakt. Daarom behoort de nationale norm die
EN 1993-1-11 implementeert, een nationale bijlage te hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters
nodig voor het ontwerp en de berekening van aan trek onderworpen componenten te realiseren in het
desbetreffende land.
In EN 1993-1-11 wordt nationale keuze toegelaten via:
–

2.3.6(1)

–

2.3.6(2)

–

2.4.1(1)

–

3.1(1)

–

4.4(2)

–

4.5(4)

–

5.2(3)

–

5.3(2)

–

6.2(2)

–

6.3.2(1)

–

6.3.4(1)

–

6.4.1(1)P

–

7.2(2)

–

A.4.5.1(1)

–

A.4.5.2(1)

–

B(6)

3
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1 Algemeen
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
(1) EN1993-1-11 geeft ontwerp- en berekeningsregels voor constructies met uit staal vervaardigde
componenten die aan trek zijn onderworpen en die, gelet op de verbindingen met de constructie, nastelbaar
en vervangbaar zijn, zie tabel 1.1.
OPMERKING: Vanwege de eis tot nastelbaarheid en vervangbaarheid zijn dergelijke aan trek onderworpen
componenten in het algemeen geprefabriceerde producten die op de bouwplaats aangeleverd worden en in de
constructie worden ingebouwd. Aan trek onderworpen componenten die niet nastelbaar of vervangbaar zijn,
bijvoorbeeld de (hoofd)kabels van hangbruggen, of die gebruikt worden als uitwendige voorspankabels bij
voorgespannen bruggen, vallen buiten het toepassingsgebied van dit deel. Nochtans kunnen de regels van deze
norm wel van toepassing zijn.

(2) Deze norm geeft ook regels voor de bepaling van de technische eisen voor geprefabriceerde, aan trek
onderworpen componenten en voor de beoordeling van hun veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid.

Tabel 1.1: Groepen van aan trek onderworpen componenten
groep aan trek onderworpen hoofdelement
A
massieve staaf
ronde draad
B

C

ronde draden en Z-draden
ronde draden en tot strengen
samengebouwde draden
ronde draad
ronde draad
(voorspan)streng bestaande
uit zeven draden

component
trekstaafsysteem, voorspanstaaf
kabel spiraalvormig opgebouwd uit
draden
volledig-gesloten kabel
kabel opgebouwd uit strengen
streng met evenwijdige draden
(PWS - “parallel wire strand”)
bundel van evenwijdige draden
bundel van evenwijdige strengen

OPMERKING 1: Producten van groep A hebben in het algemeen één enkele massieve ronde dwarsdoorsnede
die aan de uiteinden is verbonden via een schroefdraad. Ze zijn hoofdzakelijk gebruikt als:
–

verbanden voor daken, wanden, liggers;

–

tuien voor dakelementen, masten;

–

voorspansystemen voor staal-hout vakwerken en staalconstructies, ruimtelijke vakwerken.

OPMERKING 2: Producten van groep B zijn samengesteld uit draden die zijn verankerd in eindverankeringen
(„sockets‟ of „sokken‟) of andere uiteinden en zijn hoofdzakelijk vervaardigd in diameters van 5 mm tot 160 mm,
zie EN 12385-2.
Kabels die spiraalvormig zijn opgebouwd uit draden worden hoofdzakelijk gebruikt als:
–

tuikabels voor antennemasten, schoorstenen, masten en bruggen;

–

dragende kabels en randkabels voor lichte constructies;

–

hangers voor hangbruggen;

–

stabiliserende kabels voor kabelnetten en houten en stalen vakwerken;

–

kabels voor leuningen voor (trap)leuningen, balkons, brugleuningen en vangrails.

Volledig-gesloten kabels zijn vervaardigd in diameters van 20 mm tot 180 mm en worden hoofdzakelijk gebruikt
als:

4

–

tuikabels, draagkabels en hangers voor brugconstructies;

–

draagkabels en stabiliserende kabels in kabelvakwerken;

–

randkabels voor kabelnetten;

–

tuikabels voor masten, pylonen, antennemasten.
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Kabels opgebouwd uit strengen worden hoofdzakelijk gebruikt als:
–

tuikabels voor masten, antennemasten;

–

hangers voor hangbruggen;

–

afstandhouders tussen tuikabels om de demping te vergroten;

–

randkabels voor membranen (textiel);

–

leuningkabels voor leuningen, balkons, brugleuningen en vangrails.

OPMERKING 3: Producten van groep C behoeven een individuele of collectieve verankering en een gepaste
bescherming.
Bundels van evenwijdige draden worden hoofdzakelijk gebruikt als tuikabels en hoofd(draag)kabels voor
hangbruggen en uitwendige voorspankabels.
Bundels van evenwijdige strengen worden hoofdzakelijk gebruikt als tuikabels voor bruggen van staal of staalbeton.

(4)

De in dit deel behandelde types van eindverankeringssystemen voor producten van groep B en C zijn

–

sokken gevuld met metaal en kunsthars, zie EN 13411-4;

–

sokken gevuld met cementgrout;

–

met een klembus, zie EN 13411-3;

–

geperste sokken en geperste verankeringen;

–

U-bout kabelklemmen, zie EN 13411-5;

–

verankeringen voor bundels met wiggen, koud opgestuikte koppen voor draden en moeren voor staven.
OPMERKING: Voor de terminologie, zie bijlage C.

1.2 Normatieve verwijzingen
(1) Deze Europese norm bevat door gedateerde of ongedateerde verwijzing bepalingen uit andere
publicaties. Die normatieve verwijzingen zijn op passende wijze in de tekst aangehaald en de publicaties zijn
hierna opgesomd. Bij gedateerde verwijzingen zijn latere wijzigingen of herzieningen van een van deze
publicaties slechts van toepassing op deze Europese norm, indien zij door wijziging of herziening daarin zijn
verwerkt. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van de publicatie waarnaar is verwezen van
toepassing.
EN 10138 Prestressing steels
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

General requirements
Wires
Strands
Bars

EN 10244 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire
Part 1 General requirements
Part 2 Zinc and zinc alloy coatings
Part 3 Aluminium coatings
EN 10264 Steel wire and wire products – Steel wire for ropes
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4

General requirements
Cold drawn non-alloyed steel wire for ropes for general applications
Cold drawn and cold profiled non alloyed steel wire for high tensile applications
Stainless steel wires

EN 12385 Steel wire ropes – safety
Part 1 General requirements
Part 2 Definitions, designation and classification
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