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NATIONAAL VOORWOORD
van NBN EN 1993-1-7:2007

1. De norm NBN EN 1993-1-7:2007 «Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van
staalconstructies – Deel 1-7: Haaks op het vlak belaste plaatconstructies» omvat de
nationale bijlage NBN EN 1993-1-7 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 1993-1-7 ANB:2011 de volgende norm:
NBN ENV 1993-1-7:1999

Eurocode 3 – Ontwerp van stalen draagsystemen Deel 1-7: Algemene regels – Aanvullende regels voor
vlakke plaatdelen belast uit het vlak

Het corrigendum EN 1993-1-7:2007/AC:2009, zoals door CEN gepubliceerd, is na deze
norm toegevoegd.

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 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.1: General rules and rules for
buildings

Deel 1-1: Algemene regels en regels voor
gebouwen

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.3: Cold-formed members and
sheeting

Deel 1-3: Algemene regels - Aanvullende
regels voor koudgevormde profielen en
platen

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.4: Stainless steels

Deel 1-4: Algemene regels - Aanvullende
regels voor roestvast staal

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.5: Plated structural elements

Deel 1-5: Algemene regels - Constructieve
plaatvelden
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EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.6: Strength and stability of shell
structures

Deel 1-6: Algemene regels - Sterkte en
stabiliteit van schaalconstructies

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.8: Design of joints

Deel 1-8: Algemene regels - Ontwerp en
berekening van verbindingen

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.9: Fatigue strength of steel
structures

Deel 1-9: Algemene regels - Vermoeiing

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.10: Selection of steel for fracture
toughness and through-thickness
properties

Deel 1-10: Algemene regels Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de
dikterichting

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.12: Additional rules for the
extension of EN 1993 up to steel grades
S 700

Deel 1-12: Aanvullende regels voor de
uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten
tot en met S 700

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 4.1: Silos

Deel 4-1: Silo's

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
structures

NBN EN 1993 Eurocode 3 : Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 4.2: Tanks

Deel 4-2: Opslagtanks
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Voorwoord
Voorwoord
Dit document EN 1993-1-7, Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies: Deel 1-7 Haaks op
het vlak belaste plaatconstructies is voorbereid door de Technische Commissie CEN/TC250 “Constructieve
Eurocodes”, waarvan BSI het secretariaat voert. CEN/TC250 is verantwoordelijk voor alle Constructieve
Eurocodes.
Deze Europese norm moet uiterlijk in oktober 2007 de status krijgen van een nationale norm, hetzij door de
publicatie van een eensluidend 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 1993-1-7.
Volgens de Internal Regulations van CEN-CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van de
volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië,
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië,
Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.
Nationale bijlage voor EN 1993-1-7
Deze norm geeft alternatieve werkwijzen, waarden en aanbevelingen met opmerkingen die aangeven waar
nationale keuze mag worden gemaakt. Daarom behoort de nationale norm die EN 1993-1-7 implementeert,
een nationale bijlage te hebben met daarin alle nationaal bepaalde parameters (NBP’s) nodig voor het
ontwerp en de berekening van staalconstructies in het betreffende land.
In EN 1993-1-7 wordt nationale keuze toegelaten via:
–

6.3.2(4)
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1

Algemeen

1.1

Onderwerp en toepassingsgebied

(1)P EN 1993-1-7 verschaft basisontwerpregels voor de constructieve berekening van onverstijfde en
verstijfde platen die deel uitmaken van plaatconstructies zoals silo’s, reservoirs of containers en die loodrecht
op hun vlak belast worden. Hij is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met EN 1993-1-1 en de
betreffende toepassingsnormen.
(2) Dit document definieert de rekenwaarden van de weerstanden: de partiële factor voor de weerstanden
mag worden genomen uit de nationale bijlagen van de betreffende toepassingsnormen. Aanbevolen waarden
zijn gegeven in de betreffende toepassingsnormen.
(3)

Deze norm behandelt de eisen voor de berekening in de uiterste grenstoestand van:

–

plastisch bezwijken;

–

cyclische plasticiteit;

–

instabiliteit;

–

vermoeiing.

(4) Het algemene evenwicht van de constructie (glijding, optilling, kanteling) is niet opgenomen in deze
norm, maar is behandeld in EN 1993-1-1. Speciale beschouwingen voor specifieke toepassingen kunnen
worden gevonden in de betreffende toepassingsdelen van EN 1993.
(5) De regels in deze norm hebben betrekking op plaatsegmenten in plaatconstructies die verstijfd of
onverstijfd kunnen zijn. Deze plaatsegmenten kunnen individuele platen of delen van een plaatconstructie
zijn. Zij zijn loodrecht op hun vlak belast.
(6) Voor de toetsing van onverstijfde en verstijfde plaatconstructies, die enkel in hun vlak zijn belast,
wordt verwezen naar EN 1993-1-5. In EN 1993-1-7 worden regels gegeven voor de interactie tussen de
effecten te wijten aan de belasting in het vlak en de belasting loodrecht op het vlak.
(7)

Voor de ontwerpregels voor koudgevormde staven en staalplaten wordt naar EN 1993-1-3 verwezen.

(8) Het temperatuursinterval waarbinnen de regels van deze norm mogen worden toegepast is bepaald in
de betreffende toepassingsdelen van EN 1993.
(9) De regels in deze norm hebben betrekking op constructies gebouwd in overeenstemming met de
uitvoeringsvoorschriften van EN 1090-2.
(10) Windbelasting en stroming van stortgoederen behoren te zijn behandeld als quasi-statische
belastingen. Voor vermoeiing moeten de dynamische effecten in rekening worden gebracht overeenkomstig
EN 1993-1-9. De spanningsresultanten afstammend van het dynamische gedrag worden in dit deel als quasistatisch behandeld.

1.2

Normatieve verwijzingen

(1) Deze Europese norm bevat, door gedateerde of niet gedateerde verwijzing, bepalingen van andere
publicaties. Deze normatieve verwijzingen worden vermeld op de toepasselijke plaatsen in de tekst en de
publicaties worden hierna opgesomd. Voor gedateerde verwijzingen zijn latere verbeteringen aan of
herzieningen van elk van deze publicaties slechts van toepassing op deze Europese norm wanneer zij er in
opgenomen zijn door een verbetering of een herziening. Voor niet gedateerde verwijzingen is de laatste
editie van de publicatie, waarnaar verwezen wordt, van toepassing.
EN 1993
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