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Konstruiranje varjenih jeklenih konstrukcij po evropskih standardih 

Darko Dajčman, inž. str. 

Povzetek 

V gradivu smo pregledno prikazali uporabo evrokodov za določanje obtežb, projektiranje in 

zagotavljanje kvalitete jeklenih konstrukcij. Poudarek je na izbiri pravilnih profilov, 

dimenzioniranju konstrukcije in kontroli utrujanja ter spojih. 

Projektiranje varjenih jeklenih konstrukcij po evropskih standardih 

Evrokod standardi predstavljajo obsežen sistem harmoniziranih (usklajenih) evropskih 

standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij. Ideja o tem, da so potrebni mednarodni 

standardi s področja projektiranja konstrukcij, se je izoblikovala v letu 1974, ko so se ugledne 

mednarodne strokovne organizacije dogovorile za usklajeno delovanje na tem področju. 

V prvi polovici devetdesetih let so bili evrokodi izdelani v obliki predstandardov (ENV verzija 

evropskih standardov) in so bili dani v poskusno uporabo. 

Sledila je faza pretvorbe iz predstandardov (ENV) v evropske standarde (EN), ki je bila 

zaključena leta 2007. 

Evrokod 1 - Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije  

Evrokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcij  

Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij  

Evrokod 4 - Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona  

Evrokod 5 - Projektiranje lesenih konstrukcij  

Evrokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcij  

Evrokod 7 - Projektiranje v geotehniki  

Evrokod 8 - Projektiranje potresno odpornih konstrukcij  

Evrokod 9 - Projektiranje aluminijastih konstrukcij 

Glavne prednosti evrokodov so:   

➢ kakovost, ki temelji na mednarodno uveljavljenem in preverjenem znanju,   

➢ pokrivanje vseh ključnih vidikov projektiranja gradbenih konstrukcij od zahtevane 

stopnje varnosti do obtežb in pravil projektiranja za posamezne vrste gradbenih 

materialov, vključno s temeljenjem, požarno in potresno varnostjo,   

➢ velika stopnja medsebojne usklajenosti posameznih standardov,   

➢ uporaba v vseh državah Evropske unije in v večini ostalih evropskih držav.  

Vsak evrokod je sestavljen iz več standardov, ki pokrivajo različne vidike projektiranja, npr. 

osnovna pravila in projektiranje stavb, projektiranje mostov, projektiranje požarno odpornih 

konstrukcij ... Vsak od teh standardov ima tudi nacionalni dodatek, v katerem so navedene 
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nacionalne posebnosti, ki veljajo v posamezni državi. Te se nanašajo predvsem na določanje 

stopnje varnosti oziroma velikosti delnih varnostnih faktorjev, na izbiro med različnimi 

postopki projektiranja, kadar je taka izbira omogočena, ter na geografske in klimatske 

posebnosti (npr. obtežba z vetrom in snegom).   

Slovenija je sprejela evrokode 1.1.2008. Pravila za projektiranje po evropskih standardih 

veljajo le, če so konstrukcije izdelane, kontrolirane in montirane v skladu s standardom SIST 

EN 1090. Od 1.7.2014 je standard SIST EN 1090 obvezen za proizvajalce jeklenih in 

aluminijastih konstrukcij v gradbeništvu. 

Trženje jeklenih in aluminijastih konstrukcij se je s 1. 7.2014 zelo spremenilo, saj  mora imeti 

oznako CE vsaka nadstrešnica, proizvodna hala ali element, ki ga bo kupec vgradil v 

konstrukcijo. Proizvajalci morajo imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje v skladu s 

SIST EN 1090-1, konstrukcijo morajo izdelati skladno z zahtevami standardov SIST EN 1090-2 

za jeklene konstrukcije ali SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije, morajo izdati izjavo o 

skladnosti, itd. 

Najpogostejše varjene konstrukcije  

➢ stavbe, hale,  

➢ silosi, rezervoarji, cevovodi,  

➢ tlačne posode,  

➢ žerjavi,  

➢ žerjavne proge,  

➢ mostovi,  

➢ stolpi, jambori, dimniki,  

➢ morske ploščadi. 

Uporaba standardov za KONSTRUKCIJE 

Standard SIST ISO 1090-1 določa zahteve za ugotavljanje skladnosti tehničnih lastnosti jeklenih 

in Al sestavnih delov ter sklopov, ki so dani na trg kot GRADBENI PROIZVODI.  

Obravnava tudi ugotavljanje skladnosti jeklenih sestavnih delov za uporabo v sovprežnih 

konstrukcijah iz jekla in betona. Nanaša se tudi na serijske in neserijske SESTAVNE DELE 

konstrukcij, vključno s SKLOPI.  

Sestavni deli so lahko izdelani iz vroče valjanih ali hladno oblikovanih sestavnih proizvodov (po 

različnih tehnologijah). Izdelani so lahko iz jekla ali aluminija kot: 

• Prečni prerezi/profili različnih oblik,  

• Ploščati proizvodi (pločevine, tanke pločevine, trakovi),  

• Palice, 

• Ulitki, 

• Odkovki  

Protikorozijsko zaščiteni s premazi ali zaščitnimi sredstvi ali nezaščiteni.  

Preveriti in zagotoviti je potrebno ustrezne pomembne lastnosti konstrukcij:  
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1. Trdnost 

➢ deformacije kot posledica načina gradnje 

2. Nosilnost 

➢ lastna teža konstrukcije 

➢ Odpornost na obtežbe (snega, vetra., ledu) 

➢ lastna teža oblog  

3. Odpornost proti utrujanju 

➢ valovi pri gradnji v rekah, jezerih, morjih  

➢ potres, kjer je velika verjetnost pogostega delovanja 

4. Požarna odpornost 

➢ odpornost na zunanje vplive 

➢ spremenljiva temperatura 

➢ protikorozijska zaščita 

5. Deformacije pri mejnem stanju uporabnosti 

6. Nevarne snovi  

Izvedba /tehnologija:  

➢ Varjene, kovičene, vijačene konstrukcije  

Glede na zahtevnost konstrukcije se določi IZVEDBENI RAZRED KONSTRUKCIJE, odvisno od 

KATEGORIJE UPORABE IN KATEGORIJE IZDELAVE. Od tega je odvisen tudi  obseg  zahtev,  ki  

veljajo  za  konstrukcije,  in  obseg  obveznosti  pri  notranji kontroli proizvodnje in certificiranju 

le-te. 

Primeri konstrukcij po standardu SIST EN 1090 – 1 : 

Izdelava 
jeklenih in 
fasadnih 
konstrukcij 

 
 

 

Kovinske 
ograje na 
mostovih 
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Balkonske 
ograje in 
zaščite 

 
 

 

Odrske 
konstrukcije 

 
  

Nadstreški za 
terase 

 
 

 

Zimski vrtovi 

 
  

Nadstreški za 
odlaganje 
smeti, 
avtobusne 
postaje,..  

  

Nadstreški za 
avtomobile 
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Nosilci za 
kolektorje 

 
 

Osnove projektiranja in vplivi (obtežbe) na konstrukcije 

Osnovne oziroma splošne napotke za projektiranje konstrukcij najdemo v standardu SIST EN  

1990:2004. 

Vplivi (obtežbe) so definirani v standardih EC1:  

• SIST EN 1991-1-1 (lastna teža, koristne obremenitve)  

• SIST EN 1991-1-2 (požar)  

• SIST EN 1991-1-3 (sneg)  

• SIST EN 1991-1-4 (veter)  

• SIST EN 1991-3 (vplivi žerjava na konstrukcijo)  

• SIST EN 1991-4 (vplivi na silose in rezervoarje)  

Vplive, ki so vezani na geografske in klimatske posebnosti (npr. potres, obtežba z vetrom in 

snegom) določi ustrezna ustanova v Sloveniji. 

Snežna karta Slovenije ( vir : Agencija RS za 
okolje) 
 

 

Vetrne cone ( vir : Agencija RS za okolje) 
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Projektni pospeški tal (vir: Ministrstvo za 
okolje in prostor. Uprava RS za geofiziko) 

 
 

Standardi za projektiranje jeklenih konstrukcij EC3 

Pri projektiranju jeklenih konstrukcij po evrokodih uporabljamo standarde: 

Evrokode 3 (EC3) 

SIST EN 1993-1-1 (Splošna pravila) 

SIST EN 1993-1-2 (Požarno odporno projektiranje) 

SIST EN 1993-1-5 (Trdnost in stabilnost plošč) 

SIST EN 1993-1-6 (Trdnost in stabilnost lupin) 

SIST EN 1993-1-8 (Projektiranje spojev: vijačeni, varjeni) 

SIST EN 1993-1-9 (Utrujanje) 

SIST EN 1993-4-1 (Silosi) 

SIST EN 1993-6 (Žerjavne proge) 

SIST EN 1998 (Projektiranje potresno odpornih konstrukcij) 

Dinamične vplive običajno upoštevamo kot statične. Njihove vplive zajamemo z dinamičnimi  

faktorji, s katerim povečamo statični vpliv. 

Kadar obstaja nevarnost resonance, moramo določiti lastne frekvence konstrukcije. 

Projektni vplivi (obtežbe) 

Standard EC1 predpisuje karakteristične obtežbe za konstrukcije. Nov pristop pri  

dimenzioniranju je, da ne računamo s podanimi, karakterističnimi obtežbami (Fk), ampak jih 

povečamo z varnostnim faktorjem (γF). Povečane obtežbe imenujemo projektne – design (Fd):  

Fd = Fk · γF 

Ker upoštevamo varnost pri obtežbah, vzamemo za mejno stanje npr. mejo tečenja.   
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Notranje količine v prečnem prerezu (efekt vpliva) 

Notranje sile in momente v konstrukciji določimo z zakoni statike in trdnosti. Upoštevamo, da  

so te vrednosti povečane z varnostnim faktorjem (projektne vrednosti). Projektnim notranjim 

silam in momentom pravimo efekt vpliva. 

Projektna vrednost - efekt vpliva Označba v EC3 

Osna sila N NEd 

Prečna sila Vz Vz,Ed 

Upogibni moment My My,Ed 

 

V EC3 navadno ne računamo z napetostmi ampak z odpornostjo (nosilnostjo) prereza. Tako  

se izognemo analizi porazdelitve napetosti po prerezu. 

Projektne odpornosti v prečnega prereza 

Projektna vrednost - efekt vpliva Enačba in označba v EC3 

Osna sila N NRd = A . fy 

Prečna sila Vz Vz,Rd = As . fy / √3 

Upogibni moment My My,Rd = Wy . fy 

 

▪ fy = ReH  meja tečenja 

▪ A   velikost prečnega prereza 

▪ As  strižna površina prečnega prereza 

▪ Wy  odpornostni moment prečnega prereza 

Nosilnost dokažemo s pogojem : 

𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑣𝑝𝑙𝑖𝑣𝑎 (𝐸𝑑)

𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑅𝑑)
≤ 1 

Primer : Dokaz nosilnosti za natezno obremenitev 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
≤ 1,0 

Mejna stanja 

Kot smo že pokazali notranje količine (N, V, M) ne smejo prekoračiti mejnih vrednosti.  Mejne 

vrednosti so določene z velikostjo največjih napetosti v prečnem prerezu. Ta pogoj določa 

mejna stanja. Vrste mejnih stanj:   

a) Največja napetost je dosegla mejo tečenja; elastično napetostno stanje (slika 4a) 

b) Celoten prerez je plastificiran – plastični členek  

c) Nastanek več plastičnih členkov  

d) Največja napetost je dosegla trdnost materiala – porušitev 
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Dosegli smo mejo 

plastičnosti; elastično 
napetostno stanje 

Prerez je delno plastificiran Celoten prerez je 
plastificiran, plastični členek 

Plastificiranje prečnega prereza pri upogibnem nosilcu – nastanek plastičnega členka 

  

 
Plastični členek v prosto 

ležečem nosilcu 
Plastični členek v vpetem 

nosilcu 
Plastični členek v vpetem 

okvirju 
En členek Veriga plastičnih členkov 

Nastanek plastičnega členka in verige plastičnih členkov 

Porušitev kot mejno stanje uporabimo pri varovalnih elementih. Na primer varovanje 

ladijskega vijaka s strižnim zatičem, varovanje vrvi z varovalnim vmesnim obročem.   

Kombinacije vplivov (obtežb) in vrste dokazov nosilnosti 

Največkrat deluje na konstrukcijo istočasno več obtežb, npr. lastna teža, breme, sneg, veter,  

itd. V praksi izberemo kombinacijo obtežb, ki najneugodneje vpliva na konstrukcijo. Ta 

kombinacija obtežb nam nadalje služi kot projektna vrednost za analizo notranjih sil, 

momentov, napetosti ter pomikov.   

Obtežbe kombiniramo za:  

• dokaz nosilnosti,  

• dokaz uporabnosti. 

Z dokazom nosilnosti zagotovimo da:  

• se prečni prerez ne bo prelomil zaradi statičnih učinkov ali utrujanja,  

• konstrukcijski element ali konstrukcija ne bo zgubila stabilnosti (uklon, bočna zvrnitev, 

izbočitev),  

• se konstrukcija ne bo prevrnila. 

Z dokazom uporabnosti zagotovimo da:  

• deformacije in upogibi niso preveliki,  

• vibracije niso prevelike (resonanca, utrujanje). 
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Prevelike deformacije:  

• kvarijo izgled in otežujejo normalno uporabo konstrukcije,  

• na ravnih strehah povzročajo zastajanje deževnice,  

• otežujejo delovanje vrat. 

Vibracije povzročajo neugodje pri ljudeh in poškodbe nosilnih in nenosilnih elementov 

(utrujenostni zlomi, pokanje oblog, poškodbe instalacij ...) 

Posamezne obtežbe so: lastna teža, teža opreme, koristna obremenitev, vztrajnostne sile, 

veter, sneg, temperaturne obremenitve ... . Te obtežbe delimo glede na njihovo stalnost na 

stalne, spremenljive in nezgodne. 

 

Stalne obtežbe Lastna teža, teža opreme … 

Spremenljive obtežbe Koristno breme, sneg, veter, vztrajnostne (masne) sile, 
temperaturne obremenitve 

Nezgode obtežbe Potres, nalet, orkanski veter, požar … 

 

Za analizo konstrukcije moramo iz teh obtežb sestaviti različne kombinacije in dokazati, da je 

konstrukcija uporabna pri katerikoli kombinaciji. 

Kombinacije obremenitev Potrebna varnost γF 
Dopustna 
napetost 

Mejno stanje 

Vse stalne in ena spremenljiva 1,5 σI = fy/1,5 Fd=∑γF . Fk 

Vse stalne in vse spremenljive 1,35 σII = fy/1,35 Fd=∑γF . Fk 

Vse stalne, vse spremenljive in 
ena nezgodna 

1,0 σIII = fy/1,0 Fd=∑γF . Fk 

 

Konstrukcijska jekla 

Evrokod 3 dopušča uporabo konstrukcijskih jekel v skladu z evropskimi standardi SIST EN  

10025 (pločevine, vroče valjani profili) , SIST EN 10210 (vroče izdelani brezšivni ali varjeni votli 

profili) in SIST EN 10219 (hladno oblikovani varjeni votli profili).   

Standard SIST EN 10025 pokriva naslednje vrste konstrukcijskih jekel:   

• običajna (mehka) nelegirana konstrukcijska jekla, ki trdnost dosegajo na račun večje 

količine ogljika in izkazujejo zmerno lomno žilavost (SIST EN 10025-2),   

• normalizirana drobnozrnata konstrukcijska jekla, ki imajo povečano lomno žilavost in 

pri kasnejši toplotni obdelavi (npr. krivljenje debelejših pločevin) ne izgubijo z 

normalizacijo pridobljenih mehanskih lastnosti (SIST EN 10025-3: N jekla),   

• termomehansko obdelana drobnozrnata jekla, ki jim drobnozrnata struktura omogoča 

večjo trdnost (fy do 460 MPa), veliko lomno (udarno) žilavost in odlično varivost (SIST 

EN 10025-4: M jekla),   



KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO EVROPSKIH STANDARDIH 

 
 12 

 

• konstrukcijska jekla z izboljšano odpornostjo proti atmosferski koroziji (vremensko 

odporna jekla). To so običajna konstrukcijska jekla, ki jim je z dodatnim legiranjem 

zagotovljena povečana korozijska odpornost (SI ST EN 10025-5: W jekla),   

• drobnozrnata mikrolegirana jekla velike trdnosti, izdelana s postopkom kaljenja in 

popuščanja (poboljšana jekla), s trdnostmi v razponu od fy = 460 MPa (S460) do fy = 

960MPa.   

SIST EN 1993-1-1 dopušča uporabo jekel z napetostjo tečenja do 460 MPa, SIST EN 1993-112 

pa vpeljuje tudi jekla večje trdnosti do fy = 690 MPa (SIST EN 10025-6: Q jekla). 

Standarda SIST EN 10210 in SIST EN 10219 pokrivata votle profile iz običajnega 

konstrukcijskega jekla in iz normaliziranega jekla, SIST EN 10219 pa tudi termomehansko 

obdelane votle profile.   

Konstrukcijska jekla se označujejo v skladu s SIST EN 10027-1 (na primer: S275 J2H, S355 J0+N, 

S460 ML, S690 Q).  

Konstrukcijska jekla morajo biti:  

• duktilna (možnost plastifikacije, otopitev konic napetosti),  

• odporna proti krhkemu lomu (udarna žilavost),  

• odporna proti lamelarnemu lomu. 

Potrebno stopnjo odpornosti proti krhkemu in lamelarnemu lomu določamo po standardu  

SIST EN 1993-1-10 (Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom) 

Udarna žilavost je odvisna od temperature. Pri avstenitnih jeklih in jeklih z mnogo ogljika je  ta 

vpliv majhen. Pri konstrukcijskih jeklih ima temperatura velik vpliv. 

Prevzemni pogoji po EN 10204: da imajo jekla želene lastnosti, dokažemo z atesti.  

Stopnje atestov so:  

➢ 2.1, 2.1 in 2.3 (Izda proizvajalec jekla),  

➢ 3.1A, 3.1B, 3.1C, 3.2 (Izda od proizvajalca neodvisni pooblaščenec). 
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Kontrola nosilnosti in uporabnosti konstrukcij 

       Kontrola nosilnosti prečnega prereza konstrukcijskega elementa  

Kontrolo nosilnosti prečnega prereza pokažimo na primeru. 

Podatki: Prosto položen nosilec obremenjen z enakomerno projektno obtežbo   

 
Prosto položen nosilec obremenjen z enakomerno obtežbo 

 

qd = 75,0 kN/m              L = 6 m – dolžina nosilca         prečni prerez IPE 500 

Izračun projektnega momenta : 

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑑 =
𝑞𝑑 . 𝐿2

8
=

75,0 . 62

8
= 337,5 𝑘𝑁𝑚 

Oznaka po EC3  →  My, Ed = 337,5 kNm 

Nosilnost (odpornost) : 

IPE 500  →  Wy = 1930 cm3 

𝑀𝑒𝑙,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑊𝑦 . 𝜎𝑅𝑑 =  1930 . 23,5 . 10−2 1,1⁄ = 412,3 𝑘𝑁𝑚 

Izkoriščenost prereza (elastično – elastično) 

𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑒𝑙,𝑦,𝑅𝑑⁄ = 337,5 412,3⁄ = 0,82 < 1  → 𝑖𝑧𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑗𝑒 82 % 

                                                Opomba : Nismo upoštevali zvrnitve IPE 500. 

Kontrola nosilnosti konstrukcijskega elementa 

Kontrolirati moramo nosilnost pri uklonu in bočni zvrnitvi. Uklon je posebno kritičen pri  tlačno 

obremenjenih palicah npr. v paličnem nosilcu. Bočna zvrnitev je nevarna pri vitkih upogibnih 

nosilcih. Postopke za kontrolo najdete v standardu SIST EN 1993-1-1 in ustrezni literaturi. 

Dokazovanje nosilnosti pri uklonu in bočni zvrnitvi je računsko dolgotrajno delo, zato običajno 

uporabljamo računalniške programe. 

Uklon konstrukcijskega elementa 
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Bočna zvrnitev upogibnega nosilca 

 
 

Kontrola pomikov 

Pri dolgih nosilcih so pomiki odločujoči pri dimenzioniranju, saj je upogibna togost odvisna od 

tretje potence dolžine. V Krautovem strojniškem priročniku najdete formule za izračun 

pomikov. Pri normalni rabi je za nosilce dopustni poves fdop = L/300. Pri žerjavnih progah je 

lahko dopustni poves manjši npr. fdop = L/800. Več podatkov za dopustne povese oziroma 

pomike okvirov najdete v standardu EN 1990.  

Utrujanje 

Dinamične obremenitve lahko povzročijo utrujenostni zlom, ki je posledica nastanka in širjenja 

razpoke. Ker se razpoka veča le, če je obremenitev dovolj velika, nastanejo črte, ki nakazujejo 

prekinitve rasti razpoke. Ko je razpoka dovolj velika, se palica trenutno prelomi. 

 

Nevarnost utrujanja zmanjšamo z uporabo materiala z veliko udarno žilavostjo, izbiro detajlov 

z malimi zareznimi učinki in skrbno izdelavo. 

NEPOPOLNOSTI PRI GLOBALNI ANALIZI OKVIROV 

Nadomestne globalne nepopolnosti 

Globalne nepopolnosti okvirov upoštevamo vedno. Podane so z deformirano obliko okvira 

 
 

                   m = 4               m = 3 

Nadomestne globalne nepopolnosti 



KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO EVROPSKIH STANDARDIH 

 
 15 

 

Kjer je : 

Φ = Φ0 . 𝛼ℎ . 𝛼𝑚 

𝜙0 =
1

200
 

𝛼ℎ =
2

√ℎ
 , 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 

2

3
≤ 𝛼ℎ ≤ 1,0 

𝛼𝑚 = √0,5 (1 +
1

𝑚
) 

▪ m - število stebrov v obravnavani ravnini okvira (vključeni so samo stebri, ki nosijo vsaj 
50 % povprečne navpične obtežbe stebrov v obravnavani ravnini),  

▪ h - višina okvira v metrih. 

Lokalne nadomestne nepopolnosti  

Oblika in amplituda lokalnih nepopolnosti posameznih elementov je podana v spodnji tabeli. 

 

Uklonska krivulja Elastična analiza Plastična analiza 

e0 / L e0 / L 

a0 I / 350 I / 300 

a l / 300 I / 250 

b I / 250 I / 200 

c I / 200 I / 150 

d I / 150 I / 100 

Projektne vrednosti amplitude lokalnih nepopolnosti 

Lokalne nepopolnosti je v globalni analizi treba upoštevati le izjemoma, če sta izpolnjena 
naslednja pogoja:   

• vsaj na enem koncu je element priključen z momentnim spojem,  

• omejitev za vitkost tlačenega elementa je prekoračena: 

 

▪ NEd  -  projektna vrednost tlačene osne sile v elementu, 
▪ λ -  relativna vitkost elementa v ravnini okvira, izračunana z uklonsko dolžino, ki je 

enaka sistemski dolžini elementa. 

Običajno kriterij (2) ni izpolnjen in lokalnih nepopolnosti ni potrebno upoštevati v globalni 
analizi. Njihov vpliv se upošteva v kontroli stabilnosti na nivoju posameznega elementa. Vpliv 
lokalnih nepopolnosti je namreč vključen v uklonske krivulje.   

Za združeno lokalno in globalno nepopolnost se lahko namesto poenostavljenih pristopov 
uporabi elastična uklonska oblika konstrukcije. Navodila za izračun amplitud so podana v 
SIST EN 1993-1-1, pogl. 5.3.2 
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Nepopolnosti pri globalni analizi povezij  

Izbočne sile qd na vodoravna povezja, ki podpirajo niz tlačnih pasov upogibnih nosilcev 
določimo z izrazom: 

𝑞𝑑 = ∑ 𝑁𝐸𝑑,𝑖

𝑚

𝑖=1

8
(𝑒0 + 𝛿𝑞)

𝐿2
 

Če se sistem podprtih elementov in povezja računa po teoriji drugega reda, se δq v izrazu 
zanemari, nepopolnosti e0 pa se upoštevajo z izbočno silo qd. Da lahko odigrajo svojo vlogo, 
morajo biti povezja dovolj toga in δq  naj ne bi presegal L/500 ali celo L/1000. Vrednosti qd pri 
različnih vrednostih δq so podane v standardu. 

 

 

𝑁𝐸𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

ℎ
=

𝑃𝐸𝑑𝐿2

8ℎ
 

▪ h – višina nosilcev 

𝑒0 = 𝛼𝑚

𝐿

500
 

𝛼𝑚 = √0,5 (1 +
1

𝑚
) 

▪ m – število podpornih 
elementov 

▪ δq - upogibek povezja v lastni 
ravnini zaradi qd in vseh drugih 
zunanjih obtežb (upogibov 
znanih po teoriji prvega reda) 

Nadomestna izbočna sila pri vodoravnem povezju 

Vpliv globalnih in lokalnih nepopolnosti je mogoče nadomestiti s sistemom nadomestnih 
vodoravnih sil, ki zagotavljajo enako povečanje notranjih sil kot geometrijske nepopolnosti 
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nadomestne horizontalne sile za globalne nepopolnosti 

 

 

nadomestne horizontalne sile za lokalne nepopolnosti 
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POSEBNE LASTNOSTI PREČNIH PREREZOV  

Kompaktnost prečnih prerezov 

Največje razmerje širine proti debelini tlačenih delov prečnih prerezov 

Notranji tlačeni deli 

 

Os 
upogiba 

 

Os 
upogiba 

razred 
kompaktnosti 

upogib tlak upogib in tlak 

razpored 
napetost v 

delih  prereza 
(tlačne 

pozitivne) 
   

1 
  

 

2 
  

 

razpored 
napetost v 

delih prereza 
(tlačne 

pozitivne) 
   

3 
  

 

휀 = √235
𝑓𝑦

⁄  
fy 235 275 355 420 460 

ε 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 
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Največje razmerje širine proti debelini tlačenih delov prečnih prerezov 

Previsni deli pasnic  

 
vroče valjani prerezi varjeni prerezi 

razred 
kompaktnosti 

tlak 
upogib in tlak 

zunanji rob 
tlačen 

zunanji rob v nategu 

razpored  
napetost v delih 
prereza (tlačne  

pozitivne)    

1  
  

2 
   

razpored  
napetost v delih 
prereza (tlačne  

pozitivne)    

3   

 

fy 235 275 355 420 460 

ε 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

 

Največje razmerje širine proti debelini tlačenih delov prečnih prerezov 

glej tudi “previsni deli 
pasnic” 

Kotniki  
Ne velja za kotnike v 

zveznem  
kontaktu z ostalimi 

komponentami. 

 
razred 

kompaktnosti 
Prerez v tlaku 

razporeditev 
napetosti po 

prerezu (tlačne  
pozitivne)  

3 
 

 

fy 235 257 355 420 460 

ε 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 
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Največje razmerje širine proti debelini tlačenih delov prečnih prerezov 

cevni prerezi 

 
razred 

kompaktnosti 
prerez v tlaku in/ali v upogibu 

1  
2  

3  
 

 

fy 235 275 355 420 460 

ε 1,00 0,92 0,81 0,75 0,71 

ε2 1,00 0,85 0,66 0,56 0,51 

 

Bruto in neto prerezi 

Geometrijske karakteristike bruto prečnega prereza določimo na osnovi nominalnih dimenzij 

brez upoštevanja lukenj za vijake in druga vezna sredstva. Večje oslabitve prereza (npr. 

luknje za vodenje instalacij, izrezi) je treba upoštevati. Za neto površino prečnega prereza se 

vzame bruto površina in od nje odšteje površina lukenj za vezna sredstva in ostale odprtine 

ter izreze. Kadar so luknje zamaknjene, je potrebno preveriti tudi ustrezne neto prereze, ki 

sledijo zamiku lukenj. 

 

 

Bruto in neto prerezi 
 

Pri kotnikih in drugih elementih z luknjami v več ravninah se pri določanju neto prereza 

razdalje merijo vzdolž srednje ravnine pločevine, ki sestavljajo prerez. 

 
Kotniki z luknjami v obeh krakih 
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Vitki prerezi in metoda sodelujoče širine 

SIST EN 1993-1-5 določa račun sodelujočih širin na naslednji način:   

• pločevine, prečno podprte ob obeh vzdolžnih robovih (stojine I profilov, pasnice pri 

škatlastih profilih): 

 

• pločevine z enim prostim vzdolžnim robom (polovica pasnice I profilov, previsni elementi 

škatlastih profilov): 

 

Kjer je : 

 

▪ Ψ  -  razmerje napetosti na robovih pločevin 

▪ b  -   ustrezna širina pločevine. Za pasnice kvadratnih in pravokotnih votlih profilov se 

vzame zunanja širina, zmanjšana za 3 debeline stene, 

▪ kδ -  koeficient lokalnega izbočenja 

▪ t  -  debelina pločevine. 

Ker je razmerje ψ odvisno od sodelujoče širine, je za določanje sodelujoče širine načeloma 

potreben iteracijski postopek. Pri I in škatlastih prerezih se lahko uporabi poenostavljen 

postopek:  pri določanju sodelujoče širine v pasnicah lahko razmerje napetosti ψ določimo ob 

upoštevanju polnega prereza, sodelujočo širino v stojini pa potem določimo na osnovi 

sodelujoče širine pasnice in polnega prereza stojine.   

Ko vsakemu delu vitkega prečnega prereza posebej (brez interakcije) določimo sodelujočo 

širino, preostali sodelujoči prerez obravnavamo kot prerez 3. razreda kompaktnosti. V ta 

namen je potrebno izračunati novo težišče sodelujočega prereza, površino prereza Aeff , 

vztrajnostni moment Ieff  in odpornostni moment Weff . Pri nesimetričnih prerezih, 

obremenjenih samo s tlačno osno silo (Sl. a), pride do spremembe lege ležišca eN in dodatnega 

upogibnega momenta ΔM = eN NEd , ki ga je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju.   
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Sodelujoči prečni prerezi 

 

Sodelujoča širina pri pločevinah, podprtih ob obeh vzdolžnih robovih 

razporeditev napetosti sodelujoča širina beff 

 
 

  

 
 

 

 1  0  - 1  

 4,0 
 

7,81  23,9  

 

Sodelujoča širina pri pločevinah z enim prostim vzdolžnim robom 

razporeditev napetosti sodelujoča širina beff 

 
 

  

 1 0 - 1  

 0,43 0,57 0,85  
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Prečni prerezi v nategu (vsi razredi kompaktnosti)  

• projektna nosilnost bruto prereza 

 

• projektna nosilnost neto prereza 

 

Merodajna je manjša od obeh nosilnosti. Kadar se pri projektiranju zahteva duktilno obnašanje 

(npr. pri metodi projektiranja nosilnosti), mora veljati: 

 

in 

 

V tlačno obremenjenih elementih lukenj za vezna sredstva, razen povečanih in podaljšanih 

lukenj, ni potrebno upoštevati, če so zapolnjene z veznimi sredstvi.   

Prečni prerezi v enoosnem upogibu 

1. in 2. razred kompaktnosti 

 

3. razred kompaktnosti 

 

4. razred kompaktnosti 

 

Wpl , Wel in Weff so plastični, elastični in efektivni odpornostni moment prečnega prereza. Če 

je natezna pasnica oslabljena z luknjami (npr. za vezna sredstva), mora biti za njo izpolnjen 

tudi kriterij projektne nosilnosti neto prereza. V tlačno obremenjenih delih prereza lukenj za 
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vezna sredstva, razen povečanih in podaljšanih lukenj, ni treba upoštevati, če so zapolnjene z 

veznimi sredstvi. 

 

Prečni prerezi v strigu  

Kompaktne stojine 

 

η je faktor z vrednostmi med 1,0 in 1,2, s katerim se lahko poveča plastična strižna nosilnost 

predvsem varjenih profilov (vpliv utrjevanja jekla in drugih parametrov), vendar tudi zaostri 

kriterij  kompaktnosti. Za jekla S235 do S460 se lahko vzame η = 1,2 (ali med 1,0 in 1,2), za 

jekla višje trdnosti pa η = 1,0. 

• plastična strižna nosilnost 

 

kjer je Av površina strižnega prereza 

• elastična strižna nosilnost 

 

kjer je : 

▪ τEd - projektna vrednost strižne napetosti, 

▪ S  -  statični moment dela prereza nad obravnavano točko, 

▪ I  -  vztrajnostni moment celotnega prečnega prereza, 

▪ t  -  debelina stene prečnega prereza na mestu izračuna strižne napetosti. 

Elastični izračun se pri stavbah uporablja le izjemoma, običajno v kombinaciji z Mies-ovim 

pogojem tečenja pri kontroli mejnega stanja uporabnosti. 

  



KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO EVROPSKIH STANDARDIH 

 
 25 

 

Strižni prerezi tankostenskih prečnih prerezov 
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Vitke stojine 

 

 

 

 
 

kjer je kτ koeficient strižnega izbočenja: 

 

Za primere z vzdolžnimi ojačitvami glej SIST EN 1993-1-5 

 

kjer je : 

 

▪ χ   ( λw)  - redukcijski koeficient strižnega izbočenja (uklonska krivulja) za primer 

podajne robne ojačitve (konservativni pristop); za podrobnosti glej SIST EN 1993-1-5, 

pogl. 5. 
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Torzijsko obremenjeni prečni prerezi  

Upoštevati je potrebno naslednje napetosti, ki izhajajo iz torzijske obremenitve:   

• strižne napetosti τt, Ed od deleža torzijskega momenta Tt, Ed, ki pripada Saint-Venantovi 

torziji, 

• strižne napetosti τω, Ed od deleža torzijskega momenta Tω,Ed ,ki pripada ovirani torziji 

(za celoten torzijski moment TEd velja TEd = Tt, Ed + Tω, Ed ) 

 

• normalne napetosti σω,Ed zaradi bimomenta BEd, ki se razvije pri ovirani torziji. 

 

Pri sočasnem delovanju prečne sile in torzijskega momenta je potrebno strižno nosilnost stojin 

Vpl, Rd ustrezno zmanjšati:  

• I in H profili 

 

• U profili 

 

• votli profili 
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Izračun napetosti zaradi vplivov torzijskih obremenitev 

okrogli votli profili 

 
 

pravokotni votli profili 

 
 

I profili 

 

  
Za druge prečne prereze glej npr. v: – SIST EN 1999-1-1, dodatek J  
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Prečni prerezi, obremenjeni z enoosnim upogibom in strigom (1., 2. in 3. Razred 

kompaktnosti)  

Vpliva prečnih sil na projektno upogibno nosilnost prereza ni treba upoštevati, če velja:  

 

Pri VEd > 0,5 Vpl.Rd projektno upogibno nosilnost, zmanjšano zaradi vpliva prečnih sil, 

izračunamo tako, da v območju strižnega prereza upoštevamo zmanjšano napetost tečenja 

 

 

Za upogibno nosilnost My, v, Rd dvojno simetričnih I in H prerezov torej velja: 

 

 

Za praktično uporabo se lahko za dvojno simetrične I prereze izraz za upogibno nosilnost 

poenostavi v: 
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Plastična nosilnost za enoosni upogib z osno silo 
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Plastična nosilnost za dvoosni upogib z osno silo 

 

 

3. razred kompaktnosti 

 

oziroma 

 

4. razred kompaktnosti 

 

oziroma 
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Prečni prerezi, obremenjeni z upogibnim momentom, osno silo in prečno silo  

1. in 2. razred kompaktnosti  

Kadar pri osno in upogibno obremenjenih prerezih prečna sila VEd presega 50% plastične 

strižne nosilnosti Vpl,Rd , se mejna nosilnost prereza določi ob upoštevanju zmanjšane napetosti 

tečenja fy,red = (1–ρ) fy . 

ρ je določen z izrazom 

 

 Na sliki je prikazan značilni potek napetosti v mejnem stanju, ki je podan z izrazom 

 velja za 

                  

 

Mejno stanje prereza, obremenjenega z upogibnim momentom, osno in prečno silo 

3. razred kompaktnosti 

Za strižno kompaktne prereze v 3. razredu kompaktnosti, pri katerih je VEd > 0,5 Vpl, Rd se lahko 

za kontrolo nosilnosti uporabi konservativen Misesov pogoj tečenja ali pa ena od izpeljank 

izraza  
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       ali     

▪ Mw,Rd plastična upogibna odpornost stojine. 

Zgornja Izraza nista podana v SIST EN 1993-1-1, temeljita pa na izhodiščih tega standarda in 

ustreznih poenostavitvah. 

4. razred kompaktnosti in strižno vitki prerezi  

Poenostavljena kontrola nosilnosti (glej tudi SIST EN 1993-1-5): 

 

STABILNOST  

Upogibni uklon  

1., 2. in 3. razred kompaktnosti 

 

kjer je : 

 

projektna uklonska nosilnost tlačenih palic za upogibni uklon, 
 
delni varnostni faktor odpornosti pri kontroli stabilnosti (uklon, bočna 
zvrnitev, interakcija upogiba in tlaka). 
 
redukcijski faktor upogibnega uklona (uklonska krivulja). 
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relativna vitkost, 
 
faktor nepopolnosti, 
uklonska dolžina 
vztrajnostni moment 

 

 

 

Uklonske dolžine 

 

Faktorji nepopolnosti uklonskih krivulj 

Uklonska krivulja a0 a b c d 

faktor nepopolnosti α 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76 
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Diagrami uklonskih krivulj 

Brezdimenzionalna uklonska nosilnost χ 
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Izbira uklonske krivulje glede na prečni prerez 

 

 

4. razred kompaktnosti 

 

Kjer je Ncr izračunan za bruto prečni prerez tlačene palice. 
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Torzijski in upogibno-torzijski uklon  

Pri tlačno obremenjenih elementih z odprtim prečnim prerezom in majhno torzijsko togostjo 

je potrebno preveriti nevarnost torzijskega in upogibno-torzijskega uklona. Te nevarnosti ni 

pri:  

• votlih in škatlastih prerezih,  

• dvojno simetričnih H prerezih,  

• pri prerezih z radialno potekajočimi pločevinami (kotniki, križi), če so v 1. ali 2. 

razredu kompaktnosti. 

   
Ni nevarnosti torzijskega 

uklona 
Nevarnost upogibno- 

torzijskega uklona 
Nevarnost torzijskega 

uklona 

Oblike prečnih prerezov in torzijski in upogibno-torzijski uklon – značilni primeri 

 

Za enojno simetrične členkasto podprte tlačene palice ( lu = l ) s prosto vzbočitvijo prereza 

zaradi ovirane torzije na obeh koncih veljajo naslednje elastične kritične uklonske sile: 

 

(1. (največja) uklonska sila pri upogibno torzijskem uklonu), 

 

(2. in 3. uklonska sila pri upogibno-torzijskem uklonu) 

Kjer je : 

 
upogibni uklon okoli močne osi 

 
upogibni uklon okoli šibke osi 

 

torzijski uklon 

▪ G – strižni modul jekla ( ≈ 8100 MPa ) 

▪ It – torzijski vztrajnostni moment pri enakomerni torziji 

▪ Iω – torzijski vztrajnostni moment pri oviralni torziji 
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▪ zs koordinata strižnega središča glede na težišče prečnega prereza. 

Pri dvojno simetričnih prerezih se lahko pojavi samo čisti torzijski uklon in zato primerjamo 

samo Ncr,y, Ncr,z in Ncr,T. 

Vitkost λT  pri torzijskem in upogibno-torzijskem uklonu se določi s spodnjim izrazom, uklonska 

nosilnost pa se potem določi na enak način kot pri upogibnem uklonu. 

 

Kjer je : 

▪ Ncr, min = min ( Ncr, z , Ncr, T ) za dvojno simetrične prereza ali 

▪ Ncr, min = min ( Ncr, 2,3 , Ncr, T ) za enojno simetrične prereze 

 

Bočna zvrnitev upogibnih nosilcev  

Upogibni nosilci z okroglim ali pravokotnim votlim prerezom niso občutljivi na bočno zvrnitev. 

Enako velja za I nosilce, pri katerih je tlačena pasnica bočno podprta na dovolj majhnih 

razdaljah, ki preprečujejo bočno zvrnitev. V ostalih primerih je potrebno bočno zvrnitev 

preveriti z izrazom 

 

Wy odpornostni moment prečnega prereza za močno os, 
Wy = Wpl, y  1. in 2. razred kompaktnosti, 
Wy = Wel. y  3. razred kompaktnosti, 
Wy = Weff, y  4. razred kompaktnosti, 

 
redukcijski faktor pri bočni zvrnitvi 

αLT faktor nepopolnosti (določa uklonsko krivuljo), 

 
relativna vitkost bočne zvrnitve, 

Mcr elastični kritični moment bočne zvrnitve. 
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Za dvojno simetrične prereze se lahko za račun Mcr uporabita naslednji enačbi:  

nosilci, obremenjeni z robnimi momenti brez prečne 
obtežbe vzdolž nosilca (oziroma z zanemarljivo majhno 
prečno obtežbo), in nosilci s prečno obtežbo, ki deluje v 
težišču prečnega prereza 

 

 

nosilci s prečno obtežbo, ki ne deluje v težišču prečnega 
prereza 

 

 

Kjer je : 

Iz vztrajnostni moment okoli šibke osi, 
It torzijski vztrajnostni moment pri enakomerni torziji, 
Iω torzijski vztrajnostni moment pri ovirani torziji, 
L razmak med bočnimi podporami (bočno podprt celoten prerez ali vsaj tlačen pas), 

 

 

▪ ky , kz  - uklonska koeficienta za uklon okoli močne in šibke osi, kω pa izraža robne 

pogoje za vzbočenje prereza 
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Robni pogoji za vzbočenje prečnega prereza so težko določljivi, zato je za kω najbolje vedno 

predpostaviti kω = 1. Pri uklonskih koeficientih ky in kz se lahko upoštevajo realni robni pogoji, 

vendar se pri bočni zvrnitvi običajno upošteva konservativna vrednost kz = 1. Pri nosilcih z več 

vmesnimi podporami je to obvezno. 

C1 - koeficient, ki zajema vpliv poteka upogibnih momentov vzdolž nosilca 

C2 - koeficient, ki zajema vpliv lege obtežbe glede na strižno središče prereza (neugodno, če 

obtežba deluje nad strižnim središčem in ugodno, če deluje pod njim). 

Vrednost koeficientov C1 in C2 za najbolj značilne primere so podane v tabelah priročnikov. Za 

drugačne primere in za enojno simetrične prečne prereze se napotki za račun Mcr najdejo v 

ustrezni literaturi (SIST EN 1999-1-1 dodatek I, Petersen). 

Pri nosilcih z vmesnimi bočnimi podporami lahko kontrolo bočne zvrnitve opravimo za vsako 

polje med sosednjima bočnima podporama na tak način kot za izolirano palico s kz = kω = 1,0. 

Vpliva lege prijemališca prečne obtežbe ni potrebno upoštevat. 
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Uklonske krivulje za bočno zvrnitev – splošni primer 

V splošnem se za kontrolo bočne zvrnitve uporabijo uklonske krivulje χLT ( λχ) = χ , za upogibni 

uklon, s to razliko, da je dolžina platoja uklonske krivulje podaljšana na  λLT = 0,4. Velja torej:  

 

se izračuna z izrazom: 

 

▪ Wy - odpornostni moment prereza glede na razred kompaktnosti (Wy,pl, Wy,el, Wy,eff ) 

Izbira uklonskih krivulj – splošni primer 

prečni prerez 
omejitve 

uklonska  
krivulja 

vroče valjani I-prerezi h/b ≤ 2 
h/b > 2 

a 
b 

varjeni I-prerezi h/b ≤ 2 
h/b > 2 

c 
d 

ostali prečni prerezi / d 
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Uklonske krivulje bočne zvrnitve za standardne vroče valjane prereze in enakovredne  

varjene prereze 

 

 

Izbira uklonskih krivulj v povezavi z zgornjim izrazom 

prečni prerez 
omejitve 

uklonska  
krivulja 

vroče valjani I-prerezi h/b ≤ 2 
h/b > 2 

b 
c 

varjeni I-prerezi h/b ≤ 2 
h/b > 2 

c 
d 

 

Dodatno povečanje redukcijskega faktorja χLT zaradi ugodnega poteka momentov se lahko 

upošteva s korekcijskim faktorjem f.   

 

Korekcijski faktor kc 
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Uklonske krivulje za kontrolo bočne zvrnitve 

 

 

 

Tlačno in upogibno obremenjene palice s sestavljenim prečnim prerezom  

Značilni elementi s sestavljenim prečnim prerezom s polnili v obliki diagonal ali prečk so 

prikazani na spodnji sliki, izračun največje osne sile N ch,Ed,max v posameznem pasu pa na 

naslednji sliki. Ta sila je vsota osne sile od globalne osne sile NEd in osnih sil od upogibnih 

momentov (dvojica sil na razdalji težišč pasov h0) zaradi vplivov TDR in prečne obtežbe q, če je 

prisotna. 
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Stebri s sestavljenim prečnim prerezom in z diagonalami oziroma 

prečkami v vlogi polnilnih palic 
 

 
Izračun notranjih sil v elementih s sestavljenim prečnim prerezom 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ PO EVROPSKIH STANDARDIH 

 
 45 

 

 

Strižna togost elementov s sestavljenim prečnim prerezom 

Sistem 
polnilnih 

palic 

    

Sv 
  

  
▪ n - število ravnin s polnili (vzporedne ravnine pravokotne na os upogiba) 
▪ Ad in Av - označujeta prečne prereze polnilnih palic 
▪ Ach - površina prečnega prereza posameznega pasu 
▪ Ib - vztrajnostni moment prečke v ravnini upogiba 
▪ Ich - vztrajnostni moment posameznega pasu v ravnini upogiba 

 

Kontrola stabilnosti palice s sestavljenim prečnim prerezom se prevede na kontrolo lokalnega 

uklona segmenta pasu z največjo osno silo in z uklonsko dolžino lu = a 

 

Podrobnejši podatki so na voljo v SIST EN 1993-1-1, pogl. 6.4. Omeniti velja, da je pri palicah s 

sestavljenim prečnim prerezom treba preveriti vpliv prečnih sil na polnilne palice. 
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VEZNA SREDSTVA 

Vijaki, matice in podložke 

Za določanje projektne nosilnosti vijakov se uporabljajo naslednji delni faktorji odpornosti:   

• nosilnost vijakov v nategu in prestrigu, nosilnost na bočni pritisk: 

 

• torna nosilnost v mejnem stanju nosilnosti: 

 

• torna nosilnost v mejnem stanju uporabnosti; 

 

SIST EN 1993-1-8 obravnava naslednje vrste vijakov:  

• navadni vijaki s šestrobo glavo 

Ti vijaki se ne smejo prednapenjati. Trdnostni razredi in pripadajoče napetosti tečenja 

fyb in natezne trdnosti fub so podane v tabeli.  

• Vijaki visoke trdnosti 

Prednapenjajo se lahko samo vijaki trdnostnih razredov 8.8 in 10.9, ki imajo širšo glavo 

kot navadni vijaki in zaokrožen prehod iz stebla v glavo zaradi zmanjšanja koncentracij 

napetosti. 

Trdnostni razred vijaka 4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8 10,9 

fyb (N/mm2) 240 320 300 400 480 640 900 

fub (N/mm2) 400 400 500 500 600 800 1000 

 

Vrste vijačenih spojev in kontrole nosilnosti 

kategorija kriterij opombe 

strižno obremenjeni spoji 

A  
običajni strižni spoji  

Vijaki od 4.6 do 10.9. Prednapenjanje ni 
zahtevano 

B 
torni spoji v mejnem  
stanju uporabnosti  

Prednapeti vijaki 8.8 ali 10.9. Ni zdrsa v 
mejnem stanju uporabnosti. V mejnem 

stanju nosilnosti se obnašajo kot navadni 
vijaki 

C 
torni spoji v mejnem 

stanju nosilnosti  

Prednapeti vijaki 8.8 ali 10.9. Zdrs je 
preprečen v mejnem stanju nosilnosti, 

zato strožji kriterij za nosilnost neto 
prerezov 
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Vrste vijačenih spojev in kontrole nosilnosti 

kategorija kriterij opombe 

Natezno obremenjeni spoji 

D 
vijaki niso 
prednapet  

Vijaki od 4.6 do 10.9. Prednapenjanje ni  
zahtevano. 

 
E  

vijaki so prednapet  

Prednapeti vijaki 8.8 ali 10.9. 

 
Fv, Ed. ser projektna strižna obremenitev vijaka v mejnem stanju uporabnosti 

Fv, Ed projektna strižna obremenitev vijaka v mejnem stanju nosilnosti 

Fv, Rd projektna strižna nosilnost vijaka 

Fb, Rd projektna nosilnost vijaka na bočni pritisk 

Fs, Rd, ser projektna torna nosilnost vijaka v mejnem stanju uporabnosti 

Fs, Rd projektna torna nosilnost vijaka v mejnem stanju nosilnosti 

Ft, Ed projektna natezna obremenitev vijaka v mejnem stanju nosilnosti 

Ft, Rd projektna natezna nosilnost vijaka 

 

Razpored lukenj za vijake 

Dovoljene robne oddaljenosti e1 in e2 ter najmanjši dovoljeni razmaki p1 in p2 

 

razmak 
najmanjši 

razmak 
običajni razmak 

največji razmak [mm] * 

izpostavljeno koroziji ni nevarnosti korozije 

e1 1,2 d0 2,0 d0 – 2,5 d0 40 + 4 t max (8 t , 125 mm) 

e2 * 1,2 d0 1,5 d0 40 + 4 t max (8 t , 125 mm) 

p1 2,2 d0 3,0 d0 
Glej naslednje tabele 

p2 * 2,4 d0 3,0 d0 

t je najmanjša debelina zunanje pločevine 
*Pri tlačenih pločevinah je potrebno največjo dovoljeno robno oddaljenost e2 omejiti  
  (previsni elementi), da preprečimo lokalno izbočenje pločevine. 
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Največji dovoljeni razmaki p1 in p2  pri tlačno obremenjenih pločevinah 

 
razmak največji dovoljeni razmak 

p1 ali p2 manjša vrednost od 14t ali 200mm 

Velja za koroziji izpostavljene stike in za stike, ki niso izpostavljeni koroziji. Največja razmaka  
p1 in p2 je potrebno omejiti (notranji elementi), da preprečimo lokalno izbočenje pločevine. 

 

Največji dovoljeni razmaki p1 in p2 pri natezno obremenjenih pločevinah 

 
razmak največji dovoljeni razmak 

p1 – zunanja vrsta min ( 14t, 200mm ) 

p2 – notranja vrsta min (28t, 400mm) 

p2 min (14t, 200mm) 

Velja za koroziji izpostavljene stike in za stike, ki niso izpostavljeni koroziji. 

 

 

Projektna nosilnost vijakov  

Projektne nosilnosti vijakov (strig, bočni pritisk, nateg, interakcija striga in natega, preboj 

pločevine) so podane v naslednji tabeli. Strižne nosilnosti so podane za eno strižno ravnino. V 

primeru več strižnih ravnin je nosilnost treba pomnožiti s številom strižnih ravnin.   
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Projektna nosilnost vijakov 

način porušitve projektna nosilnost vijaka 

Strižna nosilnost za eno strižno  
ravnino – prestrig vijaka skozi 

steblo. 

 
 

Strižna nosilnost za eno strižno  
ravnino – prestrig vijaka skozi 

navoje. 

 
 

nosilnost na bočni pritisk 

 
natezna nosilnost vijaka 

  
odpornost proti preboju pločevine 

 
 

interakcija strig – upogib 
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Dodatno k zgornji tabeli je treba upoštevati še:   

• strižna nosilnost skozi navoje in natezna nosilnost veljata le za vijake, izdelane v skladu 

z ustreznimi standardi;  

• za vijake z vrezanim navojem (sidrni vijaki, natezne vezi, …), izdelane iz okroglih palic v 

skladu z zahtevami iz SIST EN 1090, veljajo nosilnosti iz zgornje tabele. Če vrezani navoji 

teh pogojev ne izpolnjujejo, je potrebno ustrezne nosilnosti, kjer nastopa As , zmanjšati 

s faktorjem 0,85;  

• projektna strižna nosilnost vijakov Fv,Rd iz zgornje tabele velja le, če so premeri lukenj 

d0  manjši ali enaki standardnim vrednostim (SIST EN 1090-2). Pri prednapetih vijakih 

so luknje lahko povečane ali podaljšane, vendar se tudi pri teh vijakih vedno pogosteje 

uporabljajo standardne luknje. Največja dovoljena velikost lukenj je podana v naslednji 

tabeli. Zaradi lažje montaže konstrukcij se za standardne luknje običajno uporabljajo 

največji dovoljeni premeri. Pri povečanih luknjah je potrebno nosilnost na bočni pritisk 

zmanjšati s faktorjem 0,8 (glede na nosilnost pri običajnih luknjah). Pri podaljšanih 

luknjah se nosilnost na bočni pritisk v smeri pravokotno na daljšo os luknje zmanjša s 

faktorjem 0,6; 

Največji dovoljeni premer luknje 

 

• vijaki s točnim naleganjem se projektirajo enako kot vijaki v standardnih luknjah. Pri 

teh vijakih mora strižna ravnina obvezno potekati skozi steblo vijaka, navoji pa lahko 

segajo v pločevino ob matici največ za tretjino debeline te pločevine;  

• pri preklopnem spoju dveh pločevin z enim vijakom ali eno vrsto vijakov (slika spodaj) 

je preklopna nosilnost na bočni pritisk Fb, Rd posameznega vijaka omejena z izrazom 

•  
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Če v takih spojih uporabimo vijake 8.8 ali 10.9, je potrebno, tudi če vijaki niso 

prednapeti, uporabiti podložke s povečano površinsko trdoto;  

• za vijake z ugreznjeno glavo se nosilnost na bočni pritisk Fb, Rd izračuna iz debeline 

pločevine, zmanjšane za polovico ugreza glave vijaka;  

• kadar rezultirajoča sila na vijak ni vzporedna robu pločevine, se lahko nosilnost na 

bočni pritisk določa ločeno za komponento sile, vzporedno robu, in komponento sile, 

pravokotno na rob. 

V naslednjih preglednicah so podani podatki o geometriji vijakov in projektni nosilnosti vijakov 

v strigu in nategu ter najmanjše debeline pločevin, ki preprečijo preboj vijaka. 

Ključni geometrijski podatki o vijakih 
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Projektna strižna nosilnost vijakov 

 

Projektna natezna nosilnost vijakov 
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Najmanjša debelina pločevine, ki še prepreči preboj vijaka 

 

Projektna torna nosilnost  

Torna nosilnost  

Projektna torna nosilnost spojev s prednapetimi vijaki kvalitete 8.8 ali 10.9 se določi z izrazom:   

 

Kjer je sila prednapetja : 

 

▪ ks - koeficient, ki zajema vpliv velikosti in oblike lukenj 

▪ n - število tornih površin, 

▪ μ - torni količnik. Določi se s testi skladno s SIST EN 1090-2 

▪ γM3 - delni varnostni faktor 
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Značilni torni spoj 

 
 

Vrednosti ks 

opis ks 

Vijaki v običajnih luknjah. 1,0 

Vijaki v povečanih ali kratkih podaljšanih luknjah z vzdolžno osjo luknje 
pravokotno na smer delovanja obtežbe 

0,85 

Vijaki v dolgih podaljšanih luknjah z vzdolžno osjo luknje pravokotno na smer  
delovanja obtežbe. 

0,7 

Vijaki v kratkih podaljšanih luknjah z vzdolžno osjo luknje vzporedno smeri 
Delovanja obtežbe 

0,76 

Vijaki v dolgih podaljšanih luknjah z vzdolžno osjo luknje vzporedno smeri  
delovanja obtežbe. 

0,63 

 

Torni koeficienti µ 

 

Sile prednapenjanja Fpc in projektne torne nosilnosti Fs, Rd , Fs, Rd, ser 
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Natezno in strižno obremenjeni torni spoji  

Če je torni spoj razen s strižno silo Fv,Ed oziroma Fv.Ed,ser obremenjen tudi z natezno silo Ft, Ed ali 
Ft.Ed,ser, je treba torno nosilnost ustrezno zmanjšati. 

• spoji kategorije B (torna nosilnost) 

 

• spoji kategorije C (torna nosilnost) 

 

Oslabitve prečnih prerezov zaradi lukenj za vijake  

Neto prerezi  

Zmanjšanje prečnega prereza zaradi lukenj za vezna sredstva se upošteva. Nosilnost neto 

prerezov v prednapetih spojih s torno nosilnostjo v mejnem stanju nosilnosti (kategorija spoja 

C) se določi z izrazom, podanim v tabeli : Vrste vijačnih spojev in kontrole nosilnosti.   

Strižni iztrg (block shear)  

Nosilnost pri strižnem iztrgu Veff.Rd skupine vijakov je sestavljena iz strižne nosilnosti v prerezu 

Anv, vzporednem delujoči obtežbi, in natezne nosilnosti v prerezu Ant, pravokotnem na 

delujočo obtežbo. 

 

simetrično 
obremenjena skupna 

vijakov  
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ekscentrično 
obremenjena skupina 

vijakov  

 
 

Kotniki, priključeni preko enega kraka  

Projektna natezna nosilnost kotnikov, pritrjenih samo preko enega kraka, se zaradi 

ekscentrične lege veznih sredstev in oslabitve prereza z luknjami za vijake zmanjša. Te kotnike 

lahko obravnavamo kot centrično obremenjene, če projektno nosilnost določimo z 

naslednjimi izrazi 

1 vijak: 

 

2 ali 3 vijaki: 

 
 

Anet - neto prečni prerez kotnika. Pri kotnikih z različnimi kraki, priključenimi preko manjšega 

kotnika, je treba za Anet upoštevati neto prerez nadomestnega enakokrakega kotnika, pri 

katerem sta oba kraka enaka manjšemu kraku. 

 

 
Kotniki, priključeni preko enega kraka 

 

Redukcijski faktor ß 

Razmik p1 ≤ 2,5 d0 ≥ 5,0 d0 

2 vijaka 0,4 0,7 

3 vijaki 0,5 0,7 
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Skupine vijakov  

Pri centrično obremenjeni skupini vijakov se lahko predpostavi enakomeren razpored sil na 

vse vijake. Izjema so dolgi spoji, pri katerih razdalja med skrajno ležečimi vijaki Lj presega 15d. 

Neenakomerni razpored sil se upošteva z zmanjšanjem projektne strižne nosilnosti vijakov z 

redukcijskim faktorjem ßLf. 

 

Projektna nosilnost skupine vijakov v preklopnem spoju se določi kot vsota nosilnosti na bočni 

pritisk Fb.Rd posameznih vijakov, če je projektna strižna nosilnost Fv, Rd za vsak vijak večja ali vsaj 

enaka projektni nosilnosti na bočni pritisk. Če ta pogoj (duktilne porušitve) ni izpolnjen, se 

projektna nosilnost skupine vijakov določi kot produkt najmanjše projektne nosilnosti vijaka 

(prestrig ali bočni pritisk) in števila vijakov. 

 

Projektna nosilnost zakovic  

Projektna nosilnost zakovic (strig, bočni pritisk, nateg, interakcija natega in striga) je podana v 

naslednji tabeli. Strižne nosilnosti so podane za eno strižno ravnino. V primeru več strižnih 

ravnin je nosilnost treba pomnožiti s številom strižnih ravnin. 
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Projektna nosilnost zakovic 

način porušitve projektna nosilnost zakovice 

strižna nosilnost 
za 

eno strižno 
ravnino 

 

 

nosilnost na 
bočni 
pritisk 

 
natezna 
nosilnost 

 
 

interakcija strig – 
upogib 

 
 

Kovičeni spoji so prvenstveno namenjeni prevzemu strižnih sil in jih je zato potrebno zasnovati 

predvsem kot preklopne spoje. Debelina paketa pločevin ne sme presegati 4,5d pri kovanih in 

6,5d pri stiskanih zakovicah. 
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Zvari 

Obravnavani so zvari za spajanje jeklenih konstrukcijskih elementov v skladu s SIST EN 1993-

1-1, katerih debelina znaša 4 mm in več. Zvare, izpostavljene utrujanju, je potrebno preveriti 

tudi ob upoštevanju SIST EN 1993-1-9. Zvare je potrebno izdelati in preveriti v skladu s SIST EN 

1090-2. Za določanje projektne nosilnosti zvarov se uporablja delni varnostni faktor γM2 = 1.25. 

Vrste zvarov, ki jih obravnava SIST EN 1993-1-8, so podane v standardu v tabeli Pr. 3-52. 

Ločimo dve glavni kategoriji zvarov: čelne zvare s polno penetracijo in kotne zvare, med katere 

lahko v širšem smislu uvrstimo tudi sklenjene kotne zvare, čepaste zvare, delno penetrirane 

čelne zvare in zvare ob zaobljenih robovih. 

Vrsta zvarov 
Vrsta stikov 

Čelni stik T-stik Preklopni stik 

Kotni zvar  

  

Kotni zvar v odprtini   

 

Čepasti zvar  

  

Zvari ob zaobljenih  
robovih 

 

Delno penetrirani 
čelni zvar 

  

 

Polno penetrirani 
čelni zvar 
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Dimenzioniranje zvarov 

  Zvari s polno penetracijo  

Pri zvarih s polno penetracijo morata biti osnovni in dodajni material povsem zlita in spojena 

po celotni debelini pločevine. Prekinjeni čelni zvari niso dovoljeni. Projektne nosilnosti čelnih 

zvarov s polno penetracijo ni potrebno računati. Dovolj je kontrola nosilnosti v osnovnem 

materialu na mestu zvara, če tam nastopajo konice obremenitev. Za te zvare se predpostavi, 

da je nosilnost zvara vedno večja ali enaka nosilnosti šibkejšega od spojenih elementov. 

Mehanske lastnosti v zvaru in toplotni vplivni coni morajo namreč biti višje od nominalnih 

mehanskih lastnosti osnovnega materiala (napetost tečenja, natezna trdnost, Charpy-V lomna 

žilavost). Ta predpostavka se zagotovi z ustrezno zasnovo, izvedbo in kontrolo zvarov (skladno 

s SIST EN 1090-2). Za projektanta tak pristop pomeni veliko olajšavo, breme odgovornosti pa 

se prenese na izdelovalca konstrukcije in kontrolorja. 

Kotni zvari 

 
Geometrijski pogoji pri kotnih zvarih 

 

 
Prekinjeni kotni zvari 

Za računsko dolžino kotnega zvara Leff se vzame dolžina, na kateri ima zvar polno debelino. 
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Običajno je to celotna dolžina, zmanjšana za dve računski debelini zvara a na vsaki strani zvara 

(Sl. a). Če je polna debelina zvara zagotovljena po celotni dolžini, zmanjševanje na obeh koncih 

ni potrebno (Sl. b). Za računske dolžine zvarov veljajo naslednje omejitve: 

 

  
a) Dolžina kotnega zvara Leff c) Debelina kotnega zvara a 

  
b) Dolžina kotnega zvara Leff d) Debelina kotnega zvara z globoko penetracijo 

 

Pri zvarih, daljših od 150a je zaradi neenakomernega razporeda napetosti vzdolž zvarov 

nosilnost  potrebno zmanjšati z redukcijskim koeficientom ßLw. 

• Preklopni spoji, daljši od 150a: 

 

            Lj - dolžina preklopnega spoja v smeri delovanja obtežbe 

• Kotni zvari za priključevanje prečnih ojačitev na pločevinaste elemente (npr. stojine 

polnostenskih nosilcev), daljši od 1,7 m: 

 

             Lw - dolžina zvara (v metrih). 

Omejitev za dolžino zvara ne velja pri zvarih, ki prenašajo strižni tok iz enega na drugi del  

prečnega prereza (npr. vzdolžni zvari med pasnico in stojino varjenih I-prerezov). 

Za računsko debelino kotnega zvara a se privzame višina največjega trikotnika, ki ga je mogoče 

včrtati v prečni prerez zvara. Velja višina na zunanjo stranico.   

Za najmanjšo debelino kotnega zvara velja  
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največja debelina pa je pri preklopnih spojih omejena geometrijsko z debelino t priključene 

pločevine 

 
 

 

in pri T-spojih z nosilnostjo priključene pločevine amax = 0,46t do 0,75t ( γM0 = 1,0 in γM2 = 1,25).   

 

Največje potrebne debeline zvarov v T spojih in korelacijski faktor ßw 

 

Projektna nosilnost kotnih zvarov se lahko določi na dva načina: z natančnejšo metodo, pri 

kateri je vedno potrebno računati komponente napetosti v kritičnem prerezu zvara, in s 

poenostavljeno metodo, pri kateri je merodajna le rezultanta napetosti na zvar s prerezom 

 Aw = a Leff 

Natančnejša metoda  

Komponente napetosti v kritičnem prerezu zvara se izračunajo, kot je prikazano na spodnji 

sliki. 
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Napetosti v kotnem zvaru 
Projektna nosilnost kotnega zvara je dovolj velika, če sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 

▪ fu - natezna trdnost osnovnega materiala (ne zvara), 

▪ βw - korelacijski koeficient (podan v zgornji tabeli) 

 

Kotni zvari – poenostavljena metoda  

Če obravnavamo normalno napetost σ kot strižno napetost, velja: 

 

▪ fu   trdnost materiala 

▪ βW  korelacijski faktor (0,8 …1,0) 

▪ γM2  = 1,25 

▪ fvwd - projektna strižna trdnost zvara. Koren na levi strani lahko izrazimo z rezultanto 

napetosti v zvaru 

 

 

 

 

Položaj in lega računskega prečnega prereza zvara 

Čepasti zvari  

Čepasti zvari se lahko uporabljajo za:   

• prevzem strižnih obremenitev v ravnini pločevine, 

• preprečevanje uklona (izbočenja) tlačno obremenjenih pločevin ali razmikanja 

preklopljenih pločevin,  

• spajanje sestavnih delov varjenih prečnih prerezov (strižni tok),  
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ne smejo pa se uporabljati za prevzem nateznih obremenitev od zunanjih nateznih sil. 

Najmanjšo potrebno širino oziroma premer luknje za čepasti zvar prikazuje spodnja slika 

skupaj s potrebno višino čepa, ki je odvisna od debeline pločevine. 

 
Geometrija čepastih zvarov 

 

Projektna nosilnost čepastega zvara je določena z izrazom 

 

▪ Aw  - projektna površina zvara – vzame se površina prereza luknje, zapolnjene z zvarom 

▪ fvwd - projektna strižna trdnost kotnih zvarov 

 

Kvaliteta zvarov 

Potrebno kvaliteto zvarov izbiramo po priporočilih v standardu SIST EN 5817. Poleg tega  

morajo zvari ustrezati zahtevam v standardu SIST EN 1090. Dinamično obremenjene 

konstrukcije zahtevajo popolno prevarjene zvare kvalitete B. Tudi tlačne posode in močno 

obremenjene statično obremenjene konstrukcije zahtevajo kvalitetne zvare. V tabeli spodaj je 

prikazana izkustvena tabela za izbiro kvalitete zvarov. 

 

Vrsta obremenitve/izkoriščenost konstrukcije Kvaliteta zvara 

Dinamične obremenitve B 

Izkoriščenost konstrukcije ≥ 75%   B 

Izkoriščenost konstrukcije < 75% C 

Kotni zvari C 

Tlačne posode B 

 

Kakovostni razred zvara SIST EN ISO 5817 

B ( visoki ) 

C ( srednji ) 

D ( brez posebnih zahtev ) 
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Saniranje napak v zvarjencih 

Če nastanejo pri izdelavi ali montaži napake, moramo obvestiti projektanta. Napake pri  

varjenih konstrukcijah lahko saniramo brez varjenja ali z varjenjem. Primerno je, da 

popravljamo detajl brez varjenja. Varjenje lahko povzroči deformacije, zaostale napetosti in 

razpoke, kar zmanjša trdnost utrujanja. Pri popravilu z varjenjem je potrebna verifikacija 

varilnega posega (WPS: Welding Procedure Specification). Površinske razpoke odpravljamo z 

brušenjem ali pretaljevanjem zvara s TIG ali s plazma postopkom. Globoko razpoko saniramo 

z vrtanjem luknje ob vrhu razpoke. Tako bistveno zmanjšamo nevarnost nadaljnjega širjenja 

razpoke . 
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SPOJI  

Spoji pod vplivi torzijske obremenitve  

Pri torzijsko obremenjenih spojih se lahko predpostavi, da se pločevina obnaša kot toga šipa 

in da sile linearno naraščajo z oddaljenostjo od vrtišča – težišča grupe veznih sredstev. Za 

morebitne prečne sile predpostavimo, da se razporedijo enakomerno. 

  

  

a) vijačeni spoj b) varjeni spoj 

Torzijsko obremenjeni spoji 

 

Upogibno obremenjeni spoji  

Pri upogibno obremenjenih spojih mora biti izpolnjen pogoj: 

 

Kadar osna sila v spoju Nj.Ed presega 5 % plastične osne nosilnosti v stikovanem elementu Npl,Rd, 

se lahko uporabi naslednja poenostavljena kontrola: 

 

▪ Mj, Rd - projektna upogibna nosilnost, določena brez upoštevanja vpliva osne sile, 

▪ Nj, Rd - projektna osna nosilnost spoja, določena brez upoštevanja vpliva momenta. 

Pri čelnih spojih se lahko predpostavi linearni razpored sil in prijemališče rezultante tlačnih sil 

v težišču tlačene pasnice. Izračun je prikazan na spodnji sliki. 
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Čelni momentni spoj                                                   Preklopni momentni spoj 

 

Pri preklopnih upogibnih spojih se lahko notranje sile razporedijo v razmerju togosti.  
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Natezne pasnice se obravnavajo kot samostojni natezno obremenjeni elementi, tlačne 

pasnice kot samostojni tlačno obremenjeni elementi, preklopni spoj v stojini pa mora 

prevzeti:   

• celotno prečno silo v spoju,  

• delež upogibnega momenta, ki odpade na stojino,  

• upogibni moment, ki izhaja iz ekscentričnosti težišča skupine veznih sredstev na vsaki 

strani preklopnega spoja.  

Težišče preklopnih pločevin mora sovpadati s težiščem prečnega prereza stikovanih 

elementov ali pa je treba ekscentričnost upoštevati v računu notranjih sil.   
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MEJNO STANJE UPORABNOSTI  

 

V sistemu evrokodov je izbira kriterijev za mejna stanja uporabnosti v večini primerov 

prepuščena dogovoru med naročnikom in projektantom (projektna naloga). V evrokodih so 

podane samo priporočene vrednosti, npr. za upogibke nosilcev, ki pa jih projektant po potrebi 

lahko zaostri ali celo nekoliko omili, če to ne vpliva na varnost konstrukcije.  

V Nacionalnem dodatku k SIST EN 1990 so podani priporočeni kriteriji za upogibke, vodoravne 

pomike in vibracije konstrukcijskih elementov.   

Kontrola napetosti  

Kadar je v mejnem stanju nosilnosti uporabljena globalna plastična analiza, je potrebno v 

mejnem stanju uporabnosti zagotoviti elastično obnašanje konstrukcije ali pa na primeren 

način upoštevati delno plastifikacijo konstrukcije. Pri drugem pristopu je potrebno biti 

previden, saj lahko ponavljajoče se plastične deformacije privedejo do porušitve zaradi nizko-

cikličnega utrujanja. 

Elastično obnašanje zagotovimo z naslednjo kontrolo:   

 

Plastifikacija jeklene konstrukcije je ireverzibilno stanje, zato se za račun napetosti σEd, ser  

uporabi karakteristična obtežna kombinacija (SIST EN 1990, pogl. 6.5.3). 
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Primer 
1 

Redukcija prečnega prereza 
Centrično obremenjena tlačna palica 

 

 
 
 
 

EN 1993-1-1 
slika 1.1 

 
 
 
 
 
 
 

EN 1993-1-1 
tabela 3.1 

EN 1993-1-1 
6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 1993-1-1 
5.5 

 
EN 1993-1-1 

tabela 5.2 
del 1/3 

 
 

EN 1993-1-1 
tabela 5.2 

del 2/3 
 
 
 
 
 

1. PREČNI PREREZ 

 
2. VHODNI PODATKI 

Obremenitev 
NEd = 2000 kN  (tlačna sila) 

 
Osnovni material 
S 355  ;  t ≤ 40 mm 
fy = 355 N/mm2 
γM0 = 1,00 
 
Prerez 
izbran profil : IPE O 450 
tip prečnega prereza : valjan 
Površina prečnega prereza A = 117,7 cm2 

Višina  h = 456 mm 
Širina pasnice b = 192 mm 
Debelina pasnice tf = 17,6 mm 
Radius  r = 21 mm 
Debelina stojine tw = 11,0 mm 

 
3. KLASIFIKACIJA PREČNEGA PREREZA 

Stojina 
𝑐 = ℎ − 2𝑡𝑓 − 2𝑟 = 456 − 2 . 17,6 − 2 . 21 = 378,8 𝑚𝑚 

 
𝑐

𝑡
=

378,8

11
= 34,44 > 42 . 0,81 = 34,02 

Pasnica 

𝑐 =
𝑏 − 𝑡𝑤 − 2𝑟

2
=

192 − 11 − 2 . 21

2
= 69,5 𝑚𝑚 

 
𝑐

𝑡
=

69,5

17,6
= 3,95 < 9 . 0,81 = 7,29 

 
Prečni prerez je uvrščen v razred kompaktnosti 4. 
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EN 1993-1-5 
4.4 

 
 
 
 
 
 
 

EN 1993-1-5 
tabela 4.1 

 
 
 
 
 
 

EN 1993-1-5 
4,2 

 
 
 
 
 
 
 

EN 1993-1-5 
tabela 4.1 

 
 
 

4. SODELUJOČA POVRŠINA PREČNEGA PREREZA 
Stojina 
 

𝜆𝑝 =

ℎ
𝑡

28,4 . 휀 . √𝑘𝜎

 

Za S 355 → ε = 0,81 
h = c = 37,88 cm 

 

 
Ψ = +1 
kσ = 4,0 

 

𝜆𝑝 =

37,88
1,10

28,4 . 0,81 . √4,0
= 0,748 > 0,673 

 
Za λp = 0,748 > 0,673 ;  i (3+Ψ)>0 
 

𝜌 =
𝜆𝑝 − 0,055 . (3 + 1)

𝜆𝑝
2

≤ 1,0 

 

𝜌 =
0,748 − 0,055 . (3 + 1)

0,7482
= 0,944 

 
heff = ρ . b = 0,944 . 37,88 
heff = 35,78 cm 
 

 
Aeff = A – ΔA = 117,7 – (37,88 – 35,78) . 1,10 
 
Aeff = 115,4 cm2 
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Primer 
2 

Nosilnost neto prereza 

 

EN 1993-1-1, 
točka 6.2.3 
 

 

fy = 27,5 kN/cm2 
▪ t = 5 mm  debelina pločevine 
▪ b = 100 mm 
▪ d0 = 20 mm 
▪ s = 60 mm 
▪ p = 50 mm 

Obremenitev :   NEd = 500 kN 

Kontrola natezne nosilnosti neto prereza Nt,Rd je enaka manjši vrednosti od: 

 

projektna mejna nosilnost neto prereza v območju lukenj za vezna 
sredstva ( γM2 = 1,25) 

 

projektna plastična nosilnost bruto prereza 

 

Neto prerez, SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.2.2 

Merodajna vrednost za neto prerez je manjša izmed spodnjih dveh vrednosti: 
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Primer 
3 

Nosilnost prereza pri dvoosnem upogibu (My,Ed , Mz,Ed) 

 

Obremenitev : 

My,Ed = 560 kNm (upogib – močna os) 

My,Ed = 65 kNm (upogib – šibka os) 

Izbira začetnih dimenzij prereza 

 

Izberemo prerez: HEB 300 

h = 30,0 cm b = 30,0 cm Wel,y = 1680 cm3 > Wy, potr 

d = 20,8 cm tw = 1,1 cm Wel,z = 571 cm3 > Wz, potr 

tf = 1,9 cm r = 2,7 cm  
 

Wpl,y = 1869 cm3 
Wpl,z = 870 cm3 

 

 

Kontrola kompaktnosti prereza  

• stojina, 1. razred kompaktnosti, ( SIST EN 1993-1-1, Preglednica 5.2, list 1 od 3) 

Privzeta poenostavitev: celotna stojina je tlačena (varna stran).  

 

• pasnica, 1. razred kompaktnosti, (SIST EN 1993-1-1, Preglednica 5.3, list 2 od 3) 

Privzeta poenostavitev: celotna pasnica je tlačena (varna stran). 
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Kontrola nosilnosti prereza za dvoosni upogib  

SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.9.1 (6)  

Upoštevamo geometrijske karakteristike prereza za 1. razred kompaktnosti. 

 

kjer sta α in β konstanti. Za I prerez je α = 2 ter β = 1 

 

Izbrani prerez HEB 300 zadošča kontroli dvoosne upogibne nosilnosti. 
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Primer 
4 

Kompaktnost prereza 

 

Vroče valjan profil HEA 200 

Material:    S 235 

 

Geometrijske karakteristike prereza:  
 
h = 190 mm 
b = 200 mm 
d = 134 mm 
t = 6.5 mm 
tw = 10 mm 
r = 18 mm 
A = 53.8 cm2  

 

Čisti tlak 
 

 

 
• stojina, 1. razred kompaktnosti, ( SIST EN 1993-1-1, Preglednica 5.2, list 1 od 3) 

 
• pasnica, 1. razred kompaktnosti, (SIST EN 1993-1-1, Preglednica 5.3, list 2 od 3) 
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Primer 
5 

Strižna nosilnost prereza 

 

Geometrijske karakteristike prereza:  
 
h = 190 mm 
b = 200 mm 
d = 134 mm 
t = 6.5 mm 
tw = 10 mm 
r = 18 mm 
A = 53.8 cm2  

                        hw = h – 2t = 190 – 2 . 10 = 170 mm 

obremenitev : VEd = 120 kN 

Kontrola strižne nosilnosti prereza: 

SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.6 (1) 

Projektna vrednost prečne sile VEd mora v vsakem prečnem prerezu izpolniti pogoj:  

 

kjer je Vc,Rd projektna strižna nosilnost. Pri projektiranju s plastično metodo je Vc,Rd projektna 

plastična nosilnost Vpl,Rd. Pri projektiranju z elastično metodo je Vc,Rd projektna elastična 

nosilnost. 

SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.6 (6) 

Dodatno je pri stojinah brez vmesnih ojačitev potrebno preveriti odpornost proti lokalnemu 

izbočenju v strigu v skladu s poglavjem 5 v SIST EN 1993-1-5, če je 

 

Za kvalitete jekla do S460 je priporočena vrednost za η enaka 1,2. Za kvalitet jekla višje od 

S460 je priporočena vrednost za η enaka 1,0. 
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Plastična nosilnost 

SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.6 (2) 

 

Kjer je Av površina strižnega prereza  

Za vroče valjane I- in H-profile, kjer je obtežba vzporedna stojini, velja (SIST EN 1993-1-1, točka 

6.2.6 (3)): 

 

Elastična nosilnost 

SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.6 (4) 

Kontrola projektne elastične strižne nosilnosti Vc,Rd se za kritično točko prečnega prereza 

preveri po enačbi 

 

Pri I- in H-profilih, se lahko strižna napetost v stojini izračuna z enačbo 

 

Af   površina prečnega prereza ene pasnice 

Aw  površina stojine : Aw = hw . tw 
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Primer 
6 

Vpliv torzije na strižno nosilnost prereza 

(SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.7 )  

 

HEA 200   ;   Dolžina nosilca:   l = 300 cm 

  

b = 200 mm 

h = 190 mm 

tf = 10 mm 

tw = 6,5 mm 

hw =170 mm 

A=53.8 cm2 

Wy,el = 389 cm3 

It =21.0 cm4 

η=1.2 

 

 Obremenitev: 

Prečna sila na sredini nosilca v smeri močne osi prereza, ki zaradi ekscentričnosti e povzroča 

torzijski moment TEd okrog vzdolžne osi in upogibni moment okrog močne osi. 

VEd = 70 kN 

e = 30 cm 

   

  

 

Potek notranjih sil in izračun napetosti 
 
SIST EN 1993-1-1, točka 6.2.7 (9): 
 
Pri sočasnem delovanju prečne sile in torzijskega momenta je treba projektno strižno nosilnost 
zaradi vpliva torzijskega momenta zmanjšati z Vpl,Rd na Vpl,T,Rd. Projektna prečna sila mora 
izpolniti pogoj: 

   

Vpl,T,Rd  -  projektna strižna nosilnost prečnega prereza pri torziji  

Točka 6.2.7, (2): V vsakem prečnem prerezu se celotni torzijski moment TEd obravnava kot 

vsota dveh notranjih vplivov:  
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Tt,Ed  prispevek enakomerne oziroma St. Venantove torzije  
, 
Tw,Ed  prispevek ovirane torzije  

Točka 6.2.7 (4): Upoštevati je treba naslednje napetosti, ki izhajajo iz torzijske obremenitve: 

- strižne napetosti τt,Ed od deleža torzijskega momenta Tt,Ed , ki pripada St. Venantovi 

torziji, 

- normalne vzdolžne napetosti σw,Ed zaradi bimomenta BEd in strižne napetosti τw,Ed od 

deleža torzijskega momenta Tw,Ed, ki pripada oviralni torziji. 

 

          Levi del nosilca                                                          desni del nosilca 

 

 Analitični izrazi za izračun torzijskih momentov ter bimomenta, povzeto po C. F. Kollbrunner, 

N. Hajdin: Dunnwandige Stabe, kjer je : 
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Potek notranjih sil zaradi torzijskega momenta, enote kNcm, bimoment kNcm2 

 

• Strižne napetosti zaradi enakomerne torzije  

 

 
• Strižne napetosti zaradi ovirane torzije 
z = l/2…. na mestu največjih obremenitev 

 

 
• Normalne napetosti zaradi ovirane torzije 
z = l/2…. na mestu največjih obremenitev 

 
Iw – izbočitveni moment 
ω – sektorska koordinata 

 

• Normalne napetosti zaradi upogibnega momenta okoli močne osi 
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Kontrola normalnih napetosti 

Pojavijo se normalne napetosti zaradi upogibnega momenta σs,Ed in normalne napetosti 
zaradi bimomenta σw,Ed. 

 

Kontrola strižne nosilnosti stojine  

V stojini se pojavijo strižne napetosti zaradi prečne sile in zaradi enakomerne torzije tt,Ed 

 

Za I- ali H – profile se Vpl,T,Rd lahko določi na naslednji način: 

 

kjer je : 
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Primer 
7 

Uklon sestavljene palice 

 

SIST EN 1993-1-1; Točka 6.4 

Steber je sestavljen iz dveh pasov iz U profilov, ki jih povezujejo polnila v obliki prečk. 

 Profil pasu U 140/60/7 

b = 6 0mm 
h = 140 mm 
d = 7 mm 
r = t =10 mm 
ey = 17.5mm          oddaljenost težišča od   zunanjega 
roba posameznega pasu  
Ach = 20,4 cm2       površina prereza posameznega 
pasu 
W el,z,ch            elastični odpornostni moment okoli z osi  
Iz,ch                   vztrajnostni moment okoli šibke z osi 
  
Prečka: 
  
b = 80mm 
tb = 8mm 

 
Material: 
S355  

휀 = √
235

355
= 0,814 

 

Geometrija : 
 
 
 
L = 540,0 cm 
a = 60 cm 
h0 = 13,5 cm  razdalja med težiščema pasov 
 

𝑒0 =
𝐿

500
=

540

500
= 1,08   𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑗𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 

 

 
Obtežba : 

NEd = 350 kN 
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Obremenitev komponent elementa prereza: 
 
Projektno silo v pasu določimo po enačbi  

 
Kjer so  

 
Strižno togost polnilnih palic določimo v skladu s tč. 6.4.3.1(2), 
 

 

Efektivni vztrajnostni moment sestavljenega prereza, s polnili v obliki prečk: 

 

▪ Ich  =  vztrajnostni moment posameznega pasu v ravnini upogiba 

▪ Ib  =  vztrajnostni moment prečke v ravnini upogiba 

▪ μ  =  faktor sodelovanja, naveden v preglednici 6.8 standarda 

▪ n  =  število ravnin s prečkami, n = 2 
 

 

Vztrajnostni radij sestavljenega prečnega prereza 
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Kontrola uklonske nosilnosti stebra 
  

➢ uklon pasu okoli lastne šibke osi: lu = a 
 
Izbira uklonske krivulje za prečni prerez, preglednica 6.2  
 
oblika prečnega prereza: prerez U 
uklon okoli osi: katerakoli 
 

→    uklonska krivulja c 

 

  
 

➢ uklon celotne palice okoli y-y osi: lu = L, kot palice kompletnega prereza: A = 2 Ach , 
Ieff,y = 2 Iy,ch 
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Kontrola nosilnosti prečke  

V skladu s točko 6.4.1(7) je potrebno pri pasovih povezanimi s prečkami preveriti lokalne 

upogibne momente in prečne sile v pasovih in prečkah robnega panela glede na vrednost 

prečne sile: 

 

Kontrola nosilnosti prečnega prereza prečke 

 

• STRIG 

 

• UPOGIB 
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Kontrola nosilnosti pasu 

 

Kontrola kompaktnosti profila na tlak, 3. razred kompaktnosti 

• STOJINA 

 

• PASNICA 

 

Kontrola strižne nosilnosti 

 

Kontrola normalnih napetosti 

 

Kontrola nosilnosti zvarov  

Izberemo začetno dolžino in debelino 

zvara:  

 

lzv = b - t = 60 – 10 = 50 mm 

a = 4 mm 
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• Prečna sila 

 

Prečni strig v zvaru  

 

 

• Moment 

 

 

Moment pretvorimo na dvojico sil. Privzamemo, da je površina zvara skoncentrirana v korenu 

zvara. 

 

Vzdolžni strig 

 

Kontrola nosilnosti zvara 
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Primer 
8 

Vijačeni momentni spoj prečke na steber 

 

Material 

Jeklo S355,  fy = 35.5 kN/cm2 

Vijaki M27 8.8,  fib = 80 kN/cm2 ; Ax = 4,59 cm2 ; A = 5,73 cm2 

Obremenitev  

NEd = 300 kN 

MEd = 35000 kNcm 

VEd = 250 kN 

Geometrija 

  

hw = 373 mm  

tf = 13,5 mm 

b = 180 mm 

tf, stebra = 19 mm 

tpo = 15 mm 

tp ≈ dvijaka = 27 mm (izberemo) 

tp = 35 mm 

d0 = d + 3 mm = 27+3 = 30 mm (velikost luknje za vijak) 
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Razporeditev obtežbe med vijaki 
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Kontrola natezne nosilnosti vijakov 

 

Kontrola strižne nosilnosti vijakov 

 

Kontrola strižne in natezne nosilnosti vijakov 

Če je izpolnjen pogoj   

→   ni interakcije strig + nateg. 

V primeru interakcije se kontrola nosilnosti naredi po enačbi: 

 

Kontrola vnosa koncentrirane sile v steber  

Predpostavimo, da celotno silo Fc prevzamejo prečne ojačitve v stojini stebra na efektivni širini 

beff .  Upoštevamo, da se sila Fc  prenese iz pasnice prečke preko pasnice stebra pod kotom 450  

in dobimo:  

 

Prerez a-a 

 

 
Prerez b-b (upoštevamo tudi del prereza ob 
zaokrožitvi) 
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Priloga  Seznam standardov Evrokod 

 

Evrokod - Osnove projektiranja 

▪ SIST EN 1990 – Osnove projektiranja 

SIST EN 1990:2004 - Eurocode – Osnove projektiranja  (prevod) 

SIST EN 1990:2004/A101:2005 - Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1990:2004/A1:2006 - Evrokod - Osnove projektiranja (prevod) 

SIST EN 1990:2004/A1:2006/A101:2009 - Evrokod - Osnove projektiranja - Dopolnilo A1 - 

Nacionalni dodatek 

SIST EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 -Evrokod - Osnove projektiranja 

Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije 

▪ SIST EN 1991-1-1: Prostorninska teža, lastna teža, koristne obtežbe stavb  

▪ SIST EN 1991-1-2: Vplivi požara na konstrukcije  

▪ SIST EN 1991-1-3: Obtežba snega  

▪ SIST EN 1991-1-4: Obtežba vetra  

▪ SIST EN 1991-1-5: Toplotni vplivi 

▪ SIST EN 1991-1-6: Vplivi med gradnjo 

▪ SIST EN 1991-1-7: Nezgodni vplivi 

▪ SIST EN 1991-2: Prometna obtežba mostov 

▪ SIST EN 1991-3: Vplivi žerjavov in drugih strojev 

▪ SIST EN 1991-4: Silosi in rezervoarji 

SIST EN 1991-1-1:2004 - Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi – 

Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb (prevod) 

SIST EN 1991-1-1:2004/A101:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Splošni vplivi 

– Postorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 - Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-1. del: Splošni vplivi - 

Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb 

SIST EN 1991-1-2:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-2. del: Splošni vplivi – Vplivi 

požara na konstrukcije (prevod) 

SIST EN 1991-1-2:2004/A101:2006 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Splošni vplivi 

– Vplivi požara na konstrukcije – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-2:2004/AC:2009 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-2. del: Splošni vplivi - 

Vplivi požara na konstrukcije 
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SIST EN 1991-1-3:2004 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi – Obtežba 

snega 

SIST EN 1991-1-3:2004/A101:2008 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi 

-  Obtežba snega - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-3:2004/AC:2009 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-3. del: Splošni vplivi - 

Obtežba snega 

SIST EN 1991-1-4:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – Obtežbe 

vetra (prevod) 

SIST EN 1991-1-4:2005/A101:2008 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi 

- Obtežbe vetra - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-4:2005/AC:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Splošni vplivi – 

Obtežbe vetra 

SIST EN 1991-1-4:2005/A1:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-4. del: Splošni vplivi - 

Obtežbe vetra 

SIST EN 1991-1-5:2004 - Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del: Splošni vplivi – Toplotni 

vplivi (prevod) 

SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del: Splošni vplivi 

- Toplotni vplivi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-5:2004/A101:2009/AC:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del: 

Splošni vplivi - Toplotni vplivi - Nacionalni dodatek – Popravek 

SIST EN 1991-1-5:2004/AC:2009 - Eurocode 1: Vplivi na konstrukcije - 1-5. del: Splošni vplivi - 

Toplotni vplivi 

SIST EN 1991-1-6:2005 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 1-6. del: Splošni vplivi – Vplivi 

med gradnjo (prevod) 

SIST EN 1991-1-6:2005/A101:2009 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-6. del: Splošni vplivi 

- Vplivi med gradnjo - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-6:2005/AC:2008 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-6. del: Splošni vplivi - 

Vplivi med gradnjo 

SIST EN 1991-1-7:2006 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije -1-7. del: Splošni vplivi - Nezgodni 

vplivi (prevod) 

SIST EN 1991-1-7:2006/A101:2009 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-7. del: Splošni vplivi 

- Nezgodni vplivi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-1-7:2006/AC:2010 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 1-7. del: Splošni vplivi - 

Nezgodni vplivi 
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SIST EN 1991-2:2004 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije – 2. del: 

Prometna obtežba mostov 

SIST EN 1991-2:2004/AC:2010 - Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 2. 

del: Prometna obtežba mostov 

SIST EN 1991-3:2006 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 3. del: Vpliv žerjavov in drugih 

strojev 

SIST EN 1991-3:2006/A101:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 3. del: Vpliv žerjavov in 

drugih strojev - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1991-4:2006 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – 4. del: Silosi in rezervoarji 

SIST EN 1991-4:2006/A101:2011 - Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije - 4. del: Silosi in 

rezervoarji - Nacionalni dodatek 

Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 

▪ SIST EN 1992-1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe  

▪ SIST EN 1992-1-2: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

▪ SIST EN 1992-2: Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za konstruiranje 

▪ SIST EN 1992-3: Zadrževalniki tekočin 

SIST EN 1992-1-1:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe (prevod) 

SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. 

del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1992-1-1:2005/AC:2011 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1992-1-2:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-2. del: Splošna 

pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij (prevod) 

SIST EN 1992-1-2:2005/AC:2008 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

SIST EN 1992-1-2:2005/A101:2009 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1992-2:2005 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 2. del: Betonski 

mostovi – Projektiranje in pravila za konstruiranje 

SIST EN 1992-2:2005/AC:2008 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: 

Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za konstruiranje 

SIST EN 1992-2:2005/A101:2011 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 2. del: 

Betonski mostovi - Projektiranje in pravila za konstruiranje - Nacionalni dodatek 
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SIST EN 1992-3:2006 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 3. del: Zadrževalniki 

tekočin 

SIST EN 1992-3:2006/A101:2011 - Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 3. del: 

Zadrževalniki tekočin - Nacionalni dodatek 

Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij 

▪ SIST EN 1993-1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe  

▪ SIST EN 1993-1-2: Požarnoodporno projektiranje  

▪ SIST EN 1993-1-3: Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino  

▪ SIST EN 1993-1-4: Dodatna pravila za nerjavna jekla 

▪ SIST EN 1993-1-5: Elementi pločevinaste konstrukcije 

▪ SIST EN 1993-1-6: Trdnost in stabilnost lupinastih konstrukcij 

▪ SIST EN 1993-1-7: Predmet pločevinaste konstrukcije obremenjen s prečno obtežbo 

▪ SIST EN 1993-1-8: Projektiranje spojev  

▪ SIST EN 1993-1-9: Utrujanje  

▪ SIST EN 1993-1-10: Žilavost materiala in lamelarni lom  

▪ SIST EN 1993-1-11: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami iz jekla 

▪ SIST EN 1993-1-12: Dodatna pravila za jekla visoke trdnosti 

▪ SIST EN 1993-2: Jekleni mostovi 

▪ SIST EN 1993-3-1: Stolpi in jambori 

▪ SIST EN 1993-3-2: Dimniki 

▪ SIST EN 1993-4-1: Silosi 

▪ SIST EN 1993-4-2: Rezervoarji 

▪ SIST EN 1993-4-3: Cevovodi 

▪ SIST EN 1993-5: Pilotiranje 

▪ SIST EN 1993-6: Žerjavne proge 

 

SIST EN 1993-1-1:2005 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe (prevod) 

SIST EN 1993-1-1:2005/A101:2006 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-1:2005/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1993-1-2:2005 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-2. del: Splošna 

pravila - Požarnoodporno projektiranje (prevod) 

SIST EN 1993-1-2:2005/A101:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-2. del: 

Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-2:2005/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje 
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SIST EN 1993-1-3:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-3. del: Splošna 

pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino 

SIST EN 1993-1-3:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-3. del: 

Splošna pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino - Nacionalni 

dodatek 

SIST EN 1993-1-3:2007/AC:2010 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-3. del: 

Splošna pravila - Dodatna pravila za hladno oblikovane profile in pločevino 

SIST EN 1993-1-4:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-4. del: Splošna 

pravila - Dodatna pravila za nerjavna jekla 

SIST EN 1993-1-4:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-4. del: 

Splošna pravila - Dodatna pravila za nerjavna jekla - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-5:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-5. del: Elementi 

pločevinaste konstrukcije 

SIST EN 1993-1-5:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-5. del: 

Elementi pločevinaste konstrukcije - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-5:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-5. del: 

Elementi pločevinaste konstrukcije 

SIST EN 1993-1-6:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-6. del: Trdnost in 

stabilnost lupinastih konstrukcij 

SIST EN 1993-1-6:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-6. del: 

Trdnost in stabilnost lupinastih konstrukcij 

SIST EN 1993-1-6:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-6. del: 

Trdnost in stabilnost lupinastih konstrukcij - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-7:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-7.del: Predmet 

pločevinaste konstrukcije obremenjen s prečno obtežbo 

SIST EN 1993-1-7:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-7. del: 

Predmet pločevinaste konstrukcije, obremenjen s prečno obtežbo - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-7:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-7. del: 

Predmet pločevinaste konstrukcije, obremenjen s prečno obtežbo 

SIST EN 1993-1-8:2005 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: Projektiranje 

spojev (prevod) 

SIST EN 1993-1-8:2005/A101:2006 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-8. del: 

Projektiranje spojev – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-8:2005/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-8. del: 

Projektiranje spojev 
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SIST EN 1993-1-9:2005 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje 

(prevod) 

SIST EN 1993-1-9:2005/A101:2006 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: 

Utrujanje – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-9:2005/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-9. del: 

Utrujanje 

SIST EN 1993-1-10:2005 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira 

kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom (prevod) 

SIST EN 1993-1-10:2005/A101:2006 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. 

del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom –Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-10. del: 

Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom 

SIST EN 1993-1-11:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-11. del: 

Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami. 

SIST EN 1993-1-11:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-11. 

del: Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-1-11:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-11. del: 

Projektiranje konstrukcij z nateznimi komponentami 

SIST EN 1993-1-12:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-12. del: Dodatna 

pravila za razširitev uporabe EN 1993 za jekla do trdnosti S 700. 

SIST EN 1993-1-12:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-12. 

del: Dodatna pravila za razširitev uporabe EN 1993 za jekla do trdnosti S 700 - Nacionalni 

dodatek 

SIST EN 1993-1-12:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 1-12. del: 

Dodatna pravila za razširitev uporabe EN 1993 za jekla do trdnosti S 700 

SIST EN 1993-2:2007 -Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 2. del: Mostovi 

SIST EN 1993-2:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 2. del: 

Mostovi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-2:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 2. del: Mostovi 

SIST EN 1993-3-1:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 3-1. del: Stolpi, 

jambori in dimniki - Stolpi in jambori 

SIST EN 1993-3-1:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 3-1. del: 

Stolpi, jambori in dimniki - Stolpi in jambori - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-3-1:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 3-1. del: 

Stolpi, jambori in dimniki - Stolpi in jambori 
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SIST EN 1993-3-2:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij – 3-2. del: Stolpi, 

jambori in dimniki - Dimniki 

SIST EN 1993-3-2:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 3-2. del: 

Stolpi, jambori in dimniki - Dimniki - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-4-1:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1.del: Silosi 

SIST EN 1993-4-1:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: 

Silosi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-4-1:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-1. del: 

Silosi 

SIST EN 1993-4-2:2007 -Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-2. del: Rezervoarji 

SIST EN 1993-4-2:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-2. del: 

Rezervoarji - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-4-2:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-2. del: 

Rezervoarji 

SIST EN 1993-4-3:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-3.del: Cevovodi 

SIST EN 1993-4-3:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-3. del: 

Cevovodi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-4-3:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 4-3. del: 

Cevovodi 

SIST EN 1993-5:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: Pilotiranje 

SIST EN 1993-5:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: 

Pilotiranje - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-5:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 5. del: 

Pilotiranje 

SIST EN 1993-6:2007 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: Žerjavne proge 

SIST EN 1993-6:2007/A101:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6 del: 

Žerjavne proge - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1993-6:2007/AC:2009 - Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij - 6. del: 

Žerjavne proge 

Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona 

▪ SIST EN 1994-1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe  

▪ SIST EN 1994-1-2: Požarnoodporno projektiranje  

▪ SIST EN 1994-2: Splošna pravila in pravila za mostove 
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SIST EN 1994-1-1:2005 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona - 1-

1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe (prevod) 

SIST EN 1994-1-1:2005/A101:2006 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla 

in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1994-1-1:2005/AC:2009 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 

betona - 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1994-1-2:2006 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 

1-2. del: Splošna pravila – Požarnoodporno projektiranje 

SIST EN 1994-1-2:2006/A101:2007 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla 

in betona – 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1994-1-2:2006/AC:2008 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 

betona - 1-2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje 

SIST EN 1994-2:2005 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 2. 

del: Splošna pravila in pravila za mostove 

SIST EN 1994-2:2005/A101:2009 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 

betona - 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1994-2:2005/AC:2008 - Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in 

betona - 2. del: Splošna pravila in pravila za mostove 

Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij 

▪ SIST EN 1995-1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe 

▪ SIST EN 1995-1-2: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

▪ SIST EN 1995-2: Mostovi 

SIST EN 1995-1-1:2005 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila in pravila za stavbe (prevod) 

SIST EN 1995-1-1:2005/A1:2008 -  Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1995-1-1:2005/A101:2006 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1995-1-1:2005/AC:2006 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: 

Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1995-1-2:2005 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-2. del: Splošna 

pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

SIST EN 1995-1-2:2005/A101:2009 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek 
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SIST EN 1995-1-2:2005/AC:2009 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

SIST EN 1995-2:2005 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 2. del: Mostovi 

SIST EN 1995-2:2005/A101:2009 -Evrokod 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 2. del: 

Mostovi - Nacionalni dodatek 

Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij 

▪ SIST EN 1996-1-1: Pravila za armirano in nearmirano zidovje 

▪ SIST EN 1996-1-2: Požarnoodporno projektiranje 

▪ SIST EN 1996-2: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in izvedbo zidovja 

▪ SIST EN 1996-3: Poenostavljene računske metode za nearmirane zidane konstrukcije 

SIST EN 1996-1-1:2006 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-1. del: Splošna 

pravila za armirano in nearmirano zidovje (prevod) 

SIST EN 1996-1-1:2006/AC:2009 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-1. del: 

Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovje 

SIST EN 1996-1-2:2005 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 1-2 del: Splošna 

pravila – Požarnoodporno projektiranje 

SIST EN 1996-1-2:2005/AC:2011 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1-2. del: 

Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje 

SIST EN 1996-2:2006 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: Projektiranje z 

upoštevanjem izbire materialov in izvedbo zidovja 

SIST EN 1996-2:2006/AC:2009 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: 

Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in izvedbo zidovja 

SIST EN 1996-3:2006 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 3. del: Poenostavljene 

računske metode za nearmirane zidane konstrukcije 

SIST EN 1996-3:2006/AC:2009 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 3. del: 

Poenostavljene računske metode za nearmirane zidane konstrukcije 

Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 

▪ SIST EN 1997-1: Geotehnično projektiranje – Splošna pravila 

▪ SIST EN 1996-2: Preiskovanje in preskušanje tal 

SIST EN 1997-1:2005 -Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna pravila (prevod) 

SIST EN 1997-1:2005/A101:2006 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna 

pravila – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1997-1:2005/AC:2009 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 1. del: Splošna 

pravila 
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SIST EN 1997-2:2007 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 2. del: Preiskovanje in 

preskušanje tal 

SIST EN 1997-2:2007/AC:2010 - Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 2. del: Preiskovanje 

in preskušanje tal 

Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij 

▪ SIST EN 1998-1: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 

▪ SIST EN 1998-2: Mostovi  

▪ SIST EN 1998-3: Ocena in prenova stavb  

▪ SIST EN 1998-4: Silosi, rezervoarji in cevovodi 

▪ SIST EN 1998-5: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki 

▪ SIST EN 1998-6: Stolpi, jambori in dimniki  

SIST EN 1998-1:2005 - Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1. del: 

Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe (prevod) 

SIST EN 1998-1:2005/A101:2009 - Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 

1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-1:2005/AC:2009 - Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 1. 

del: Splošna pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe 

SIST EN 1998-2:2006 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: 

Mostovi 

SIST EN 1998-2:2006/A1:2009 - Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 

2. del: Mostovi 

SIST EN 1998-2:2006/A101:2007 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih 

območjih - 2. del: Mostovi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-2:2006/AC:2010 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 

2. del: Mostovi 

SIST EN 1998-2:2006/A2:2012 - Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 

2. del: Mostovi 

SIST EN 1998-3:2005 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena 

in prenova stavb (prevod) 

SIST EN 1998-3:2005/A101:2007 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 

3. del: Ocena in prenova stavb - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-3:2005/AC:2010 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 3. 

del: Ocena in prenova stavb 

SIST EN 1998-4:2006 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 4. del: Silosi, 

rezervoarji in cevovodi 
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SIST EN 1998-4:2006/A101:2007 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 4. 

del: Silosi, rezervoarji in cevovodi - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-5:2005 - Evrokod 8 - Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij - 5. del: 

Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki 

SIST EN 1998-5:2005/A101:2006 - Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 

5. del: Temelji, oporne konstrukcije in geotehnični vidiki – Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-6:2005/A101:2007 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 

6. del: Stolpi, jambori, dimniki - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1998-6:2005 - Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 6. del: Stolpi, 

jambori, dimniki 

Evrokod 9: Projektiranje aluminjastih konstrukcij 

▪ SIST EN 1999-1-1: Splošna pravila za konstrukcije 

▪ SIST EN 1999-1-2: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

▪ SIST EN 1999-1-3: Konstrukcije, občutljive na utrujanje 

▪ SIST EN 1999-1-4: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine 

▪ SIST EN 1999-1-5: Lupinaste konstrukcije 

SIST EN 1999-1-1:2007 - Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-1. del: 

Splošna pravila za konstrukcije 

SIST EN 1999-1-1:2007/A1:2009 - Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije 

SIST EN 1999-1-1:2007/A101:2009 - Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin 

- 1-1. del: Splošna pravila za konstrukcije - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1999-1-2:2007 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-2. del: 

Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

SIST EN 1999-1-2:2007/A101:2009 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih 

zlitin - 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1999-1-2:2007/AC:2009 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij 

SIST EN 1999-1-3:2007 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-3. del: 

Konstrukcije, občutljive na utrujanje 

SIST EN 1999-1-3:2007/A101:2009 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih 

zlitin - 1-3. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1999-1-3:2007/A1:2012 - Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-3. del: Konstrukcije, občutljive na utrujanje 

SIST EN 1999-1-4:2007 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-4. del: 

Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine 
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SIST EN 1999-1-4:2007/A101:2009 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih 

zlitin - 1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1999-1-4:2007/AC:2010 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine 

SIST EN 1999-1-4:2007/A1:2012 - Evrokod 9: Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-4. del: Hladno oblikovane konstrukcijske pločevine 

SIST EN 1999-1-5:2007 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 1-5. del: 

Lupinaste konstrukcije 

SIST EN 1999-1-5:2007/A101:2009 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih 

zlitin - 1-5. del: Lupinaste konstrukcije - Nacionalni dodatek 

SIST EN 1999-1-5:2007/AC:2010 - Evrokod 9 - Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin - 

1-5. del: Lupinaste konstrukcije 
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