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NATIONAAL VOORWOORD
VAN NBN EN 1993-3-2:2007

1. De norm NBN EN 1993-3-2:2007 «Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 3-2: Torens, masten en schoorstenen – Schoorstenen» omvat
de nationale bijlage NBN EN 1993-3-2 ANB:2011 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 1993-3-2 ANB:2011 de volgende norm:
NBN ENV 1993-3-2:1998 Eurocode 3 – Ontwerp van stalen draagsystemen - Deel
3-2: Torens, masten en schoorstenen – Schoorstenen

2. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse
titel verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels:
Vermelde norm

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 1090 Execution of steel structures
and aluminium structures

NBN EN 1090 Uitvoering van
staalconstructies en aluminiumconstructies

EN 10025 Hot rolled products of nonNBN EN 10025 Warmgewalste producten
alloy structural steels. Technical delivery van constructiestaal
conditions
EN 10088 Stainless steels

NBN EN 10088 Corrosievaste staalsoorten

EN 13084-1 Free standing industrial
chimneys

NBN EN 13084-1 Vrijstaande
schoorstenen

Part 1: General requirements

Deel 1: Algemene eisen

EN ISO 5817 Welding – Fusion-welded
joints in steel, nickel, titanium and their
alloys (beam welding excluded) –
Quality levels for imperfections

NBN EN ISO 5817 Lassen Smeltlasverbindingen in staal, nikkel,
titanium en hun legeringen (laserlassen en
elektronenbundellassen uitgezonderd) Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden
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Voorwoord
Deze Europese norm EN 1993-3-2, Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 3.2:
Torens, masten en schoorstenen – Schoorstenen, 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 ENV 1993-3-2.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, 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 voor EN 1993-3-2
Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevingen voor classificatie, met opmerkingen die
aangeven waar mogelijk nationale keuzen moeten worden gemaakt. Daarom behoort de nationale norm die
EN 1993-3-2 implementeert, een nationale bijlage te hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters
nodig voor het ontwerp en de berekening van staalconstructies te realiseren in het desbetreffende land.
In EN 1993-3-2 wordt nationale keuze toegelaten via:
–

2.3.3.1(1)

–

2.3.3.5(1)

–

2.6(1)

–

4.2(1)

–

5.1(1)

–

5.2.1(3)

–

6.1(1)P

–

6.2.1(6)

–

6.4.1(1)

–

6.4.2(1)

–

6.4.3(2)

–

7.2(1)

–

7.2(2)

–

9.1(3)

–

9.1(4)

–

9.5(1)

–

A.1(1)

–

A.2(1) (op 2 plaatsen)

–

C.2(1)
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1

Algemeen

1.1

Onderwerp en toepassingsgebied

(1)
Dit deel 3.2 van EN 1993 is van toepassing op het constructief ontwerp en de berekening van
verticale stalen schoorstenen met cirkelvormige of kegelvormige doorsnede. Het behandelt vrijstaande,
uitkragende schoorstenen, schoorstenen die op tussenliggende niveaus zijn gesteund of getuide schoorstenen.
(2)

De in dit deel vermelde bepalingen vullen de bepalingen uit deel 1-1 van EN 1993 aan.

(3)
Dit deel 3.2 behandelt uitsluitend de eisen met betrekking tot weerstand (sterkte, stabiliteit en
vermoeiing) van stalen schoorstenen.
OPMERKING: In deze context (bijvoorbeeld weerstand) verwijst de term schoorsteen naar:
a) schoorsteenconstructies;
b) de stalen cilindrische onderdelen van torens;
c) de stalen cilindrische masten van getuide masten.

(4)
Voor bepalingen met betrekking tot aspecten zoals chemische belasting, thermodynamisch gedrag of
thermische isolatie, zie EN 13084-1. Voor het ontwerp van voeringen, zie EN 13084-6.
(5)
Funderingen, uitgevoerd in gewapend beton, voor stalen schoorstenen zijn behandeld in EN 1992 en
EN 1997. Zie eveneens 4.7 en 5.4 van EN 13084-1.
(6)

Windbelastingen zijn in EN 1991-1-4 voorgeschreven.
OPMERKING: Methoden om de windrespons van getuide schoorstenen te bepalen zijn in bijlage B van
EN 1993-3-1 gegeven.

(7)
Dit deel behandelt niet de speciale voorzieningen voor het aardbevingsbestendig ontwerp, die zijn
gegeven in EN 1998-3. Zie eveneens 5.2.4.1 van EN 13084-1.
(8)

Bepalingen voor de tuien en hun verankeringen zijn gegeven in EN 1993-3-1 en EN 1993-1-11.

(9)
Voor de uitvoering van stalen schoorstenen behoort te zijn verwezen naar deel 2 van EN 1090 en
naar EN 13084-1.
OPMERKING: De uitvoering is zover behandeld als nodig is om de kwaliteit van de te gebruiken
constructiematerialen en -producten aan te geven, evenals de standaard van vakmanschap op de bouwplaats die
nodig is om te voldoen aan de aannamen van de ontwerp- en berekeningsregels.

(10)

De volgende onderwerpen zijn in EN 1993-3-2 behandeld:

Hoofdstuk 1:

Algemeen

Hoofdstuk 2:

Grondslagen van het ontwerp

Hoofdstuk 3:

Materialen

Hoofdstuk 4:

Duurzaamheid

Hoofdstuk 5:

Constructieve berekening

Hoofdstuk 6:

Uiterste grenstoestanden

Hoofdstuk 7:

Bruikbaarheidsgrenstoestanden

Hoofdstuk 8:

Door proeven ondersteund ontwerp

Hoofdstuk 9:

Vermoeiing
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