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EN 1993-4-2:2007/AC
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Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten Teil 4-2: Tankbauwerke
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Поправката на европейския стандарт EN 1993-4-2:2007/AC:2009 има статут на
български документ от 2014-10-17.
Този документ е официално издание на български език на поправката на европейския стандарт
EN 1993-4-2:2007/AC:2009 и се прилага само заедно с БДС EN 1993-4-2:2007.
Преводът е направен от Българския институт за стандартизация. Изданието има същия статут
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НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР
Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни
конструкции”.

Следват 4 страници на EN 1993-4-2:2007/AC:2009 в превод на български език.
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Стр.2
БДС EN 1993-4-2:2007/AC:2014

1) Изменение в Предговор
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-4-2:2007.

2) Изменения в подточка 1.1
В алинея „(1)” след думата „цилиндрични” се добавя „и правоъгълни”.
В алинея „(1)”, буква „c)”, текстът „цилиндричната черупка” се заменя с „цилиндричен и правоъгълен
резервоар”.

3) Изменение в подточка 1.2
Наименованието на „EN 10025” „Горещовалцувани продукти от нелегирани конструкционни стомани.
Технически условия за доставка” се заменя с „Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани.”

4) Изменение в подточка 1.5.1
В последното изречение „1.7.2” се заменя с „1.5.9”.

5) Изменение в подточка 1.5.9
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-4-2:2007.

6) Изменение в подточка 1.5.22
Текстът „мястото, в което” се заменя със „ситуацията, при която”.

7) Изменения в 1 подточка.7.1
В алинея „(4)” текстът „(насочено навън)” се заменя с „(положително - насочено навън)”.
В алинея „(4)”, „Фигура 1.1”, в подзаглавието на буква „а)” думата „обща” се заменя с „глобална”.

8) Изменения в подточка 1.7.2
В алинея „(3)” „1.8.4” се заменя с „1.7.4”.
В алинея „(4)”, „Фигура 1.2”, в подзаглавието на буква „а)” думата „обща” се заменя с „глобална”.

9) Изменение в подточка 1.7.4
В алинея „(2)” в „ЗАБЕЛЕЖКА” текстът:
„m y

резултанта на пръстеновидното напрежение от огъване в правоъгълни кутии”

се заменя със следния:
„m y

пръстеновиден огъващ момент за единица широчина в правоъгълни кутии”.
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Стр.3
БДС EN 1993-4-2:2007/AC:2014

10) Изменение в подточка 2.2
В алинея „(2)Р” „(2)Р” се заменя с „(2)” и „трябва” се заменя със „следва”.

11) Изменение в подточка 2.9.2.1
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-4-2:2007.

12) Изменение в подточка 3.2
Не се отнася за изданието на български език на БДС EN 1993-4-2:2007.

13) Изменение в подточка 4.1.2
В алинея „(1)” „EN 10049” се заменя с „EN 10149”.

14) Изменение в подточка 4.3.1
В алинея „(8)” в „ЗАБЕЛЕЖКА” равенството „new = 15” се заменя с „new = 15ε”.

15) Изменение в подточка 5.4.7
В алинея „(4)”, „5.4.5” се заменя с „EN 1993-4-1”.

16) Изменение в подточка 7.4.3
В алинея „(3)” във формула „(7.1)” „A ≤” се заменя с „A ≥”.

17) Изменение в подточка 9.3.2
Не се отнася за изаднието на български език на БДС EN 1993-4-2:2007.

18) Изменения в подточка 11.2.1
В алинея „(5)”, формула „(11.4)”, „1,21Е” се заменя с „1,25Е”.
В алинея „(6)” думата в скоби накрая „(Силози)” се заличава.

19) Изменения в подточка 11.2.2
В алинея „(7)”, формула „(11.8)”, „pv,Еd ≥ 1,2” се заменя с „pv,Еd ≤ 1,2”.
В алинея „(7)”, формула „(11.9)”, „Nd” се заменя с „NEd”.
В алинея „(10)” „фигура 11.3” се заменя със следната:
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Стр.4
БДС EN 1993-4-2:2007/AC:2014

20) Изменение в подточка 11.2.5
В алинея „(5) „Фигура 11.4” се заменя със следната:

21) Изменение в подточка 11.3.1
В алинея „(1)” в определението на „pEd”, „Приложение А” се заменя с „2.9.2.1”.

22) Изменение в подточка А.2.14
Във „Фигура А.1”, забележка „1)”, означението „Cp” се заменя с „cp” на две места.
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