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Eurokoodit –teräsrakenteet, EC3
• Teräseurokoodit, EN 1993, Eurocode 3, EC3, koostuu tällä hetkellä 19 osasta
• Eurocodejärjestelmän mukainen suunnittelu (+NA) täyttää olennaiset tekniset vaatimukset:
• 1. Mekaaninen lujuus ja vakavuus
• 2. Paloturvallisuus

• Eurocodejärjestelmä + EN 1090 on kokonaisuutena noudatettuina hyväksyttävä tapa suunnitella ja toteuttaa
teräsrakenteita Euroopan talousalueella.
EN 1993-1-1

7

Osa 4-3 kumottu v2018

Eurokoodit –teräsrakenteet, EC3
• Nykyisin käytössä olevat EC3:n osat on julkaistu 2005-2007
• Kansalliset ristiriitaiset standardit oli kumottava maaliskuussa 2010
(DOW, Date Of Withdrawal)

• Viimeiset korjaukset (Corrigendum) tai muutokset (Amendments)
nykyiseen EC3:een hyväksyttiin 2014
• Rakenteelliseen turvallisuuteen vaikuttavat ns. safety issue –
lähtöiset korjauksia on julkaistu vielä 2014 jälkeenkin
• Esim. osaan 1-4 nurjahduskäyrien muutos 2020

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, kehitystyön aikataulu
• Nyt on käynnissä systemaattinen revisiointiohjelma toisen sukupolven Eurocoden kehittämiseksi
• Valmistelut Eurocoden revisioinnin käynnistämiseksi aloitettiin jo vuonna 2010
• Mandate M/515 for 2nd generation EN-Eurocode
• Käytännössä teräseurokoodin osien aktiivinen kehitystyö alkoi 2014 ja painottuu vuosille 2015-2024
• PT (Project Team) / WG (Working Group) drafting → CEN Enquiry
• Tämän hetken aikataulun mukaan viimeisetkin teräsosat pitäisi olla Formal Vote (Yes / No) –vaiheessa 2025
•
•

Esim. phase 1, EN 1993-1-1 ja EN 1993-1-8
Esim. phase 4, EN 1993-5, EN 1993-6 jne.

→ 2022
→ 2025

• → DAV → DoP → DoW
Noin 5-6 vuotta per standardinosa

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, uudistuva rakenne
• EC3 19 osaa → EC3 21 osaa
• Osat 3-1 ja 3-2 yhdistetään → EN 1993-3 Mastot ja savupiiput
• Uusi EN 1993-1-13 Palkit isoilla uuman aukotuksilla
• Uusi EN 1993-1-14 FEM:n käyttö teräsrakenteiden suunnittelussa
• Uusi EN 1993-7 Sandwich –paneelien suunnittelu

• Kaikki vanhat osat revisioidaan tavoitteena:
•
•
•
•

Helppokäyttöisyyden lisääminen
NDP:n vähentäminen (National Determined Parameters)
Sivumäärän vähentäminen
Sääntöjen harmonisointi eri osien välillä

• EN 1993-1-12 uusi soveltamisalue
•

S700 – S960

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• Kohti korkeampia lujuuksia
• Nykyinen
EC3 S235 – S460 + osan 1-12 lisäsäännöt S500 – S700
• Tulossa
EC3 S235 – S700 + osan 1-12 lisäsäännöt S700 – S960
•
•

Nykyisen 1-12 osan säännöt siirretään muihin osiin ja päivitetään
Osalle 1-12 uusi scope / soveltamisalue

• EN 1993-1-1 rinnalle tulossa soveltamista helpottavat TS ja TR
• CEN/TS 1993-1-101: Design method for the stability of steel members under compression and bi-axial bending
•
•

An alternative method for the stability verification of steel members under compression axial force and bending moment
EN 1993-1-1:2005 Annex A → CEN/TS

• CEN/TR 1993-1-103: Elastic Critical Buckling of Members
•

Ncr, Mcr, Lcr

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• EN 1993-1-8 rinnalle tulossa soveltamista helpottava TS
• CEN/TS 1993-1-801: Hollow section joint design according to the component method
• CIDECT valmistelee, mutta työ on viivästynyt koronan takia
• Draft vasta tulossa

• EN 1993-1-9 rinnalle tulossa soveltamista helpottava TS
• CEN/TS 1993-1-901: Fatigue design of orthotropic bridge decks with the hot spot stress method

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• Uusi EN 1993-1-13 Palkit isoilla uuman aukotuksilla
• Sisältää lisätarkastelut aukotetuille palkeille
• ENV 1993-1-1 liite N ”Uumissa olevat aukot” sisälsi vastaavia lisätarkasteluja
→ nyt tulossa omana standardinosana
• Sisältää mm.
•
•
•
•
•

Vierendeel –tarkastelu (ULS)
Uuman stabiilius (ULS)
Tee-osan stabiilius (ULS)
Jäykisteiden vaikutus (ULS)
Rei’ityksen aiheuttama lisätaipuma (SLS)

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• Uusi EN 1993-1-14 FEM:n käyttö teräsrakenteiden suunnittelussa (”Design assisted by finite element analysis”) +
CEN/TR 1993-1-141 ”guidance on the use of EN 1993-1-14”
• Tavoitteena tiivis standardi FEM:n soveltamisesta EC3 osien mukaisessa suunnittelussa ja laajempi esimerkkejä
sisältävä TR-dokumentti standardin käytön tueksi

• Rasitusten määritys
• EC3-mitoituksen pohjaksi
tehdyt FE-analyysit esim.
LA + LBA
nurjahduspituuden
määrittämiseksi

• Tutkimusluoteinen FE-simulaatio esim.
kuormituskokeiden vähentämiseksi tai ilmiöiden
havainnollistamiseksi
• Ei johda EC3:n mukaiseen suunnitteluarvoon
• Tulosten käyttö suunnitteluarvoina vaatisi
tilastollisten tekijöiden sisällyttämisen, jotta
EC3 varmuustaso saavutettaisiin (vertaa
kokeellinen mitoitus EN 1990 liite D).

• Suunnittelussa käytettävän EC3
mukaisen kapasiteetin /
suunnitteluarvon suora ratkaisu
FE-analyysilla esim. MNA, GMNIA

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• Uusi EN 1993-1-14 FEM:n käyttö teräsrakenteiden suunnittelussa (”Design assisted by finite element analysis”) +
CEN/TR 1993-1-141 ”guidance on the use of EN 1993-1-14”
• Väsyminen
• täydentävät ohjeet EN 1993-1-9 tarkasteluissa tarvittavien jännitysten lukemiseen FEM:stä
• Hot Spot
• Tehollisen lovijännityksen menetelmä

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, nostoja uudistuksista
• Uusi EN 1993-7 Sandwich –paneelien suunnittelu (”Design of sandwich panels”)
• Tuotestandardi EN 14509, Itsekantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit → tuotestandardin
mitoitusasiat omaan EC3 suunnitteluosaan
• Suomella aktiivinen edustus kehitystyössä; Kari Rantakylä, Paavo Hassinen, Antti Helenius, Lars Heselius
• Osaava nelikko, tuntevat tekniset asiat ja erityispiirteet.

Metsta/K103, kansallinen seurantaryhmä
•

Scope uudistettu 01/2020

→ 12/2019

01/2020 →

• Teräeurokoodit
•
CEN/TC 250/SC3

• Teräeurokoodit
•
CEN/TC 250/SC3

• Alumiinieurokoodit
•
CEN/TC 250/SC9

• Alumiinieurokoodit
•
CEN/TC 250/SC9

• Teräs- ja
alumiinirakentaminen
•
CEN/TC 135
•
ISO/TC 167

• K103 puheenjohtaja
•
•

Ville Laine, Metsta ry / A-Insinöörit
Suunnittelu Oy
ville.laine@ains.fi

• K103 sihteeri
•
•

Teemu Tiainen Teräsrakenneyhdistys ry
teemu.tiainen@rakennusteollisuus.fi

• Hallinnolliset asiat
•
•

Hanna Järvenpää, Metsta ry
hanna.jarvenpaa@metsta.fi

Metsta, Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys ry

Metsta/K103, kansallinen seurantaryhmä, EC3:n revisiointi
•

CENin eli standardisoinnin puitteissa EC3:n
revisiointiin osallistuminen kuuluu Suomessa
Metsta/K103 komitean vastuulle

•

K103:ssa jäseniä 37

•

Suomella edustus kaikissa TC250/SC3 (Steel) ja
SC9 (Aluminium) alaisissa työryhmissä (WG)
• WG kehittää standardia ja WG-jäsenet
toimivat työryhmässä eri maiden edustajina
• WG-edustajat toimivat linkkinä K103:n ja
työryhmien välillä

•

WG-edustaja on hyvä kontakti, jos tietyn
standardiosan kehityksen yksityiskohdat
kiinnostavat

•

Standardisointiin osallistumalla varmistat, että standardien
uudet tai päivittyneet vaatimukset eivät pääse yllättämään.
Aktiivisella osallistumisella voit vaikuttaa standardien
sisältöön ja saat arvokasta tietoa standardien
soveltamiseen.

•

https://metsta.fi/osallistu/

Teräseurokoodien toinen sukupolvi, kansalliset valinnat (NDP → NA)
• NDP kohdissa maat voivat päättää mm.
• Turvallisuustasosta ja osavarmuuskertoimien lukuarvoista ja käytetäänkö EC:n suositusarvoa vai muuta arvoa
• Vaihtoehtoisten menetelmien valinnasta
• Myös jatkossa kukin maa julkaisee omat NDP-valintansa Kansallisessa liitteessä (National Annex, NA)
• NDP:n vähentäminen yksi tavoite EC:n revisiointityössä
• Nykyisessä EC3:ssa 236 NDP:tä!

Metsta/K103: EC3 ja EC9
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