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Hoofdactiviteiten:
Zie website

Onderwerp van vandaag
EN 1090-1
Het vervaardigen van staalconstructies
en aluminiumconstructies Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de
conformiteit van constructieve onderdelen.
EN 1090-2
Het vervaardigen van staalconstructies en aluminiumconstructies
Deel 2 : Technische eisen voor staalconstructies
EN 1090-3
Het vervaardigen van staalconstructies en aluminiumconstructies
Deel 3 : Technische eisen voor aluminiumconstructies
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Onderwerp van vandaag

Wat hadden we vroeger?
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CE-markering volgens EN 1090-1

Waar hebben we het over?

markering van staalconstructies
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Hoe maak je CE-markerings logo?

Waar komt het vandaan?
Richtlijn bouwproducten
CPD (Construction Products Directive)
89/106/EEC Construction products
Vergelijk met:
PED (Richtlijn Drukapparatuur, Pressure Equipment
Directive)
MD (Machine Directive, Machinerichtlijn)
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Wat valt er nog meer onder de CPD
behalve staalconstructies?
Bijvoorbeeld (van de 582 normen tot vandaag):
NEN-EN 14303:2009, Materialen voor de thermische isolatie van
gebouw- en industriële installaties - Fabrieksmatig vervaardigde
producten van minerale wol (MW)
NEN-EN 490:2004, Betonnen dakpannen en hulpstukken voor
dakbedekking bekledingselementen – Productspecificaties
NEN-EN 413-1:2011, Metselcement - Deel 1: Samenstelling,
specificaties en conformiteitscriteria
NEN-EN 12839:2001, Vooraf vervaardigde betonproducten Elementen voor hekken
NEN-EN 12860:2001, Lijmen op basis van gips voor gipsblokken Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

Normen geschreven als invulling op de
CPD worden genoemd:

Geharmoniseerde
Normen
Dit zijn productnormen
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Voorbeelden van Geharmoniseerde
normen op het gebied van staal
Dus andere voorbeelden van die 582 geharmoniseerde normen
NEN-EN 10025-1:2004, Warmgewalste producten van constructiestaal Deel 1: Algemene technische leveringsvoorwaarden
NEN-EN 10088-4:2009, Roestvaste staalsoorten - Deel 4: Technische
leveringsvoorwaarden voor plaat en band van corrosievast staal voor
constructief gebruik
NEN-EN 13479:2005, Lastoevoegmaterialen - Algemene productnorm
voor toevoegmaterialen en poeders voor smeltlassen van metalen
NEN-EN 14399-1:2005, Hoge sterkte constructieve boutsets ten
behoeve van voorspannen - Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN 15048-1:2007, Niet voorgespannen constructieve boutsets Deel 1: Algemene eisen
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Onderwerp en Toepassingsgebied
EN 1090-1
Deze Europese norm schrijft de eisen voor de vaststelling van
de conformiteit van prestatiekenmerken voor constructieve
stalen en aluminium onderdelen voor, alsook voor
bouwpakketten op de markt gebracht als bouwproducten.
De vaststelling van de conformiteit omvat de
fabricagekenmerken en, voor zover van toepassing, de
kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve
berekening.
De Europese norm geldt voor constructieve onderdelen in
serie en eenmalig gefabriceerde onderdelen inclusief
bouwpakketten.

Gaat over de CE Markering

Gaat over de technische eisen,
knippen, zagen, boren, ponsen,
lassen etc
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Inhoudsopgave EN 1090-1
hoofdstukken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderwerp en toepassingsgebied
Normatieve verwijzingen
Termen, definities en afkortingen
Eisen
Beoordelingsmethoden
Beoordeling van de conformiteit
1.
2.
3.

Algemeen
Aanvangstypebeproeving
Fabrieksproductiebeheersing

7. Classificatie en aanduiding
8. Merken
21

Inhoudsopgave EN 1090-1
bijlagen
A: Richtlijnen voor het opstellen van de onderdeelsspecificatie
(informatief)
B: Beoordelen van de fabrieksproductiebeheersing
(informatief)
B1: algemeen
B2: Aanvangskeuring
B3: Continu toezicht
ZA: Bepalingen in deze Europese Norm die een invulling zijn van
de regelgeving van de EU-richtlijn Bouwproducten (informatief)
22
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Waarom is CE-Markering verplicht?
Tekst bouwbesluit 2003
Artikel 1.8
1. Het is verboden een bouwproduct in de handel te
brengen, waarvoor overeenkomstig de richtlijn
bouwproducten is vastgesteld dat het een CE-markering
moet dragen, indien dat product:
a. niet zodanige eigenschappen bezit dat het bouwwerk
waarin het is verwerkt, gemonteerd, toegepast of
geïnstalleerd, kan voldoen aan de fundamentele
voorschriften als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn
bouwproducten, of
b. niet is voorzien van de daarop betrekking hebbende CEmarkering.

Waarom is CE Markering verplicht?
Tekst Bouwbesluit 2012:
§ 1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen
Artikel 1.6 In de handel brengen
Het is verboden een bouwproduct in de handel te brengen
waarvoor de Europese Commissie een geharmoniseerde
Europese norm heeft gepubliceerd en de coexistentieperiode met betrekking tot die norm is afgelopen,
indien dat product niet is voorzien van de daarop betrekking
hebbende CE-markering.
Noot: co-existentieperiode loopt 01/07 2012 af
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Belangrijk verschil 10025 en 1090-1:

CE-verklaring volgens EN 10025 of EN 10088 is niet hetzelfde
als CE-verklaring volgens EN 1090-1.
EN 10025, EN 10219, EN 10210, EN 10088 gaan over de
basismaterialen (constituent products, basisproducten).
Dit geldt ook voor de lastoevoegmaterialen, de bouten etc
EN 1090-1 gaat over constructies of onderdelen daarvan,
opgebouwd uit de basisproducten
EN 1090-1 omvat niet de montage!

Eisen aan het bouwproduct
volgens de CPD
6 + 1 fundamentele eisen (Essential Requirements, ER’s
genoemd)
1. Mechanische sterkte en stabiliteit
2. Brandveiligheid
3. Hygiëne, gezondheid en milieu
4. Gebruiksveiligheid
5. Geluidshinder
6. Energiebesparing en warmtebehoud
Duurzaamheid
Bij staalconstructies alleen eerste 3 en duurzaamheid van
toepassing
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Hoe is dat ingevuld voor EN 1090-1,
vervaardigen van staalconstructies?
Voor staal is dit vertaald in de volgende te verklaren eigenschappen (prestatiekenmerken /
performance characteristics): Fabricagekenmerken en Constructieve kenmerken
ER1
1.
Toleranties op vorm en afmetingen
2.
Lasbaarheid (CEV)
3.
Breuktaaiheid (CVN)
4.
Weerstand tegen stootbelasting (= gelijk aan 3, niet apart vermeld)
5.
Draagvermogen
6.
Vermoeiingsterkte
ER2
7.
Brandwerendheid
8.
Reactie op brand
ER3
9.
Vrijkomen van cadmium en zijn verbindingen
10.
Radioactieve straling
ER X
11.
Duurzaamheid

CE-markering
Het is geen “CE-certificaat”
Ook geen “CE-keurmerk”
Maar een “CE-verklaring”
Verklaring wordt afgegeven door producent
(constructiebedrijf dus)
Fabrieksproductiebeheersing (FPC, Factory Production
Control) moet worden gecertificeerd door aangemelde
instelling (NoBo)
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Mogelijke Declaratie methoden
Activiteit
Guidance paper L:
Productvoorbeeld:

Constructieve
ontwerp
berekeningen voor
het onderdeel

Basis voor de
fabricage
Verklaring van
eigenschappen van
het onderdeel

Methode 1
ZA 3.2
“willekeurige
staalconstructie volgens
toegeleverde
hoofdberekening””

Geen

Taken en leveringen van de fabrikant
Methode 3b
Methode 2
ZA 3.5
ZA 3.3
“staalconstructie
“staalconstructie berekend door
berekend door de
de fabrikant volgens Eurocode.
fabrikant volgens
volgens normen
(ontwerpresumé) van de
Standaard gordingen,
klant (niet zijnde
hoedliggers etc,”
Eurocode)”
Ja
Ja
Gebaseerd op een eis
Gebaseerd op een eis om een
om het ontwerpresumé
productnorm te gebruiken die
van de koper of het
verwijst naar van toepassing
ontwerp-resumé van de
zijnde delen van Eurocodes
fabrikant te gebruiken om
2b als je nog niet weet waar het te voldoen aan de
opdracht van de klant
komt

Methode 3a
ZA 3.4
“Werken in
onderaanneming”

Geen

MPCS opt 1

MPCS opt 2

MPCS opt 2

PPCS

Geometrische en
materiaalinformatie en alle
andere informatie door
anderen benodigd om de
constructieve beoordeling
en berekeningen te maken.

Geleverde onderdelen moeten in
overeenstemming met deze
Europese norm, verwijzend naar
van toepassing zijnde delen van
Eurocodes, met weerstand(en)
gegeven als karakteristieke
waarde(n) of rekenwaarde(n)

Geleverde onderdeel
moet in
overeenstemming zijn
met de MCPS en
naspeurbaar zijn naar de
inkooporder

Geleverd onderdeel
moet in
overeenstemming
zijn met de PPCS

CE-verklaring
met nummers
(voorbeeld!!!)
Constructieve kenmerken
(5, 6, 7) niet verklaard
Geen hoofdberekening door
fabrikant
Methode 1
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CE-verklaring
met nummers
(voorbeeld!!!)
Constructieve kenmerken
(5, 6, 7) wel verklaard
hoofdberekening door
fabrikant
Methode 2a

Afkortingen in de EN 1090-1
FPC fabrieksproductiebeheersing (factory production control)
ITC aanvangstypeberekening (initial type calculation)
ITT aanvangstypebeproeving (initial type testing)
MPCS onderdeelspecificatie verstrekt door de fabrikant
(manufacturer provided component specification)
PPCS onderdeelspecificatie verstrekt door de koper (purchaser provided
component specification)
NDP nationaal bepaalde parameter, een term gebruikt in de ENEurocodes waar een nationale regelgeving is
toegestaan.
(national determined parameter)
NPD geen prestatie bepaald, een term gebruikt indien de actuele
kenmerken niet beproefd zijn (no performance determined)
Opmerking: Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als het actuele kenmerk
niet wettelijk is geregeld in de lidstaat waar het onderdeel gebruikt gaat
worden.
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Te volgens stappen voor CE-markering
volgens EN 1090-1
FPC opzetten
FPC laten certificeren door een aangemelde instelling
(per 22/11 2011: 59 stuks in EU, 2 in NL)

CE-verklaring verstrekken bij iedere opdracht
FPC laten “herkeuren”
1-2-3-3 schema voor EXC1 en EXC2
1-1-2-3-3 schema voor EXC3 en EXC4

Overzicht aangemelde instellingen :
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.
cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&sort=country

Aangemelde instellingen voor EN
1090-1
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Wat is een FPC?

Kwaliteitsbeheersingssysteem op basis van EN ISO 9001
Aangevuld met kwaliteitsbeheersingssysteem voor
lassen op basis van EN ISO 3834 (deel 2, 3 of 4)
Benoeming van lascoördinator volgens EN ISO 14731
(niveau B, S, of C)
ISO 9001 en 3834 hoeven niet gecertificeerd te zijn!
FPC laten certificeren door aangemelde instantie
(NoBo)

EN 1090-1 Tabel B.1 taken voor de
aanvangskeuring van de FPC
Rechterkolom tabel B.1
Taken die verband houden met de uitvoering
Het doel van de taak is om te controleren dat het FPC
systeem voor het fabriceren van belastingdragende stalen
en/of aluminiumonderdelen aan de eisen van deze
Europese norm kan voldoen

16

Aanvangskeuring FPC uitvoering (deel 1, tabel B1, rechts)

Algemeen: keuring en beoordeling van middelen ten behoeve
van de uitvoering (bedrijfsgebouwen en terreinen, personeel,
gereedschappen en machines) op geschiktheid om stalen
en/of aluminiumonderdelen te fabriceren in
overeenstemming met de eisen in EN 1090-2 en EN 1090-3.
In het bijzonder omvat dit:
keuring en beoordeling van het interne beheerssysteem voor het
controleren van de conformiteit en procedures voor het omgaan
met eventuele non-conformiteiten
beoordeling van functieomschrijvingen en eisen van
vakbekwaamheid van personeel.

Aanvangskeuring FPC uitvoering(deel 2, tabel B1, rechts)
Voor het lassen:
de controle dat de fabriek en het lasgereedschap voldoen aan
de eis voor de FPC met betrekking tot gereedschappen,
machines en personeel.
Het lascertificaat behoort de volgende informatie te bevatten:
toepassingsgebied en van toepassing zijnde normen
uitvoeringsklasse(n)
lasproces(sen)
moedermateriaal (-materialen)
verantwoordelijke lascoördinator, zie EN ISO 14731
eventuele opmerkingen
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Lascertificaat
volgens SCCS
(UK)

Lascertificaat
volgens DVS
1711 (D)
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Wanneer 1090-1 van kracht

Gepubliceerd als geharmoniseerde norm in het
“Publicatieblad van de Europese Unie” (OJ) december 2010
Ingangsdatum 1 januari 2011
duur co-existentieperiode:18 maanden
Verplichte CE-markering constructieve stalen en aluminium
onderdelen en bouwpakketten per 01/07 2012

Status van de nieuwe normen:

De EN 1090-1 is een productnorm die het fabrikanten
binnen mogelijk maakt om constructieve stalen en
aluminium onderdelen en/of bouwpakketten met een
CE-markering in geheel Europa aan te kunnen bieden.
De EN 1090-2 omschrijft de technische eisen daarvoor.
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Verhoudingen met Eurocodes
NEN-EN 1990 (Eurocode 0)
Geeft de betrouwbaarheid aan
NEN-EN 1991 serie (Eurocode 1)
Geeft de in rekening te brengen belastingen
NEN-EN 1993 serie (Eurocode 3)
Geeft aan hoe staalconstructies berekend moeten worden
NEN-EN 1090-2
Technische eisen voor de vervaardiging van staalconstructies
NEN-EN 1090-1
Regelt de CE-markering van stalen en aluminium onderdelen of
bouwpakketten.

DOW Date of Withdrawel
Nationale normen moeten worden ingetrokken.
NEN-EN 1090-2 en NEN-EN 1090-3
31 maart 2010
Dat wil zegge NEN 6700 serie is al anderhalf jaar geleden
ingetrokken!

Na harmonisatie verplichte invoering en acceptatie door
alle Europese landen.
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Keuring voor CE markering
voornamelijk FPC keuring op:
Verantwoordelijkheden
Procedures en controles
Normen
Middelen: machines,rekenprogramma’s
Vakmanschap: o.a. lascoördinator/lassers

Gesplitst in
constructief ontwerp
productie.

Als je ISO 9001 en ISO 3834 hebt ben je al flink op weg

6.3.6 Onderdeelspecificatie
De fabricage van onderdelen moet worden beheerst door gebruik
te maken van een onderdeelspecificatie, waarin alle noodzakelijke
informatie van het onderdeel in voldoende detail is aangegeven
om het mogelijk te maken om het te fabriceren en om de
conformiteit te beoordelen.
Dit is in feite de werktekening
De te hanteren uitvoeringsklasse moet in de onderdeelspecificatie
worden aangegeven, zie EN 1090-2 en EN 1090-3.
Opmerking: De uitvoeringsklasse is gedefinieerd in EN 1090-2
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NEN-EN 1090-1

Tot zover NEN-EN 1090-1
Gaat alleen over de CE markering
Nu naar de NEN-EN 1090-2
Daar staat in hoe we staalconstructies moeten maken.

57
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Inleiding

Deze Europese Norm schrijft de eisen voor de vervaardiging
van staalconstructies voor, met als doel het waarborgen van
een voldoende niveau van mechanische weerstand en
stabiliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid
Deze Europese Norm schrijft de eisen voor de vervaardiging
van staalconstructies voor, in het bijzonder zij die zijn
ontworpen en berekend volgens alle delen van EN 1993 en
de stalen delen van staal-betonconstructies ontworpen en
berekend volgens alle delen van EN 1994.

Deze Europese Norm veronderstelt dat

het werk is uitgevoerd met:
het noodzakelijke vakmanschap,
geschikt gereedschap en machines
geschikte middelen

om het werk in overeenstemming met de
uitvoeringsspecificatie en de eisen van deze Europese
Norm uit te voeren.
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Onderwerp en Toepassingsgebied

Deze Europese Norm schrijft de eisen voor de
uitvoering van constructief staalwerk voor, zoals
constructies of als gefabriceerde onderdelen gemaakt
van:

Onderwerp en Toepassingsgebied
warmgewalste producten van constructiestaal tot en met
staalsoort S690;
koudgevormde onderdelen en beplating tot en met
staalsoort S700;
warmvervaardigde en koudgevormde producten van
austenitisch, austenitisch-ferritisch en ferritisch
roestvaststaal;
warmvervaardigde en koudgevormde constructieve
buisprofielen met inbegrip van de standaardreeks en speciaal
gemaakte gewalste producten en door middel van lassen
gefabriceerde buizen.
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EN 1090-2 Inhoudsopgave
Voorwoord
1.
Onderwerp en toepassingsgebied
2.
Normatieve verwijzingen
3.
Termen en definities
4.
Specificaties en documentatie
5.
Basis producten
6.
Voorbewerken en samenstellen
7.
Lassen
8.
Mechanisch verbinden
9.
Montage
10. Oppervlaktebehandeling
11. Geometrische toleranties
12. Keuren, beproeven en corrigeren

Bijlagen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
L.
M.

(N) Aanvullende informatie, lijst met opties en eisen die verband houden met
de uitvoeringsklassen
(I) Richtlijn voor het vaststellen van de uitvoeringsklasse
(I) Controlelijst voor de inhoud van een kwaliteitsplan
(N) Geometrische toleranties
(I) Gelaste knooppunten in buisconstructies.
(N) Corrosiebescherming
(N) Proef om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen
(N) Proeven om waarden voor de momentwaarde voor voorspanbouten
onder bouwplaatsomstandigheden te bepalen
(J) Het gebruik van directe trekspanningsaanduiders van het samendrukbare
sluitringtype
(I) Zeskantinjectiebouten
(I) Richtlijn als stroomdiagram voor ontwikkeling en het gebruik van een WPS
(N) Getrapte methode voor de keuring van verbindingsmiddelen
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Hoofdstuk 2, Normatieve verwijzingen
Hoofdstuk 2 Normatieve verwijzingen
Opsomming van alle normen waarnaar in de NEN-EN 1090-2
verwezen wordt
Met jaartalvermelding is die specifieke uitgave van toepassing
Zonder jaartalvermelding is de laatste uitgave van toepassing
Total ongeveer 180 stuks normen
Met Engelse titel
Ingedeeld naar hoofdstuk / onderwerp
Helaas is de vermelde norm soms al weer vervallen (zie
“modifications” A1)

Hoofdstuk 3, Termen en definities (1)
Bouwwerk
Werk
Constructief Staalwerk
Bouwer
Constructie

Fabricage
Uitvoering
Uitvoeringsspecificatie
Uitvoeringsklasse
Gebruikscategorie
Productiecategorie
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Hoofdstuk 3, Termen en definities (2)
Basisproduct
Onderdeel
Koudgevormd onderdeel
Voorbewerking
Ontwerpbasismontagemethode
Montageplan
Non-conformiteit
Aanvullend NDT

Tolerantie
Fundamentele tolerantie
Functionele tolerantie
Speciale tolerantie
Fabricage tolerantie

Hoofdstuk 3, Termen en definities (4)

Werk kan een constructie zijn maar ook onderdelen
(bijvoorbeeld hoedliggers)
Verschil tussen fabricage (manufacturing) en uitvoering
(execution) is de montage
Voor fabricage moet vanaf 01/07 2012 CE verklaring
worden afgegeven, voor montage niet
Uitvoeringsspecificatie is het totale pakket van eisen
voor de constructie, dus bestek en tekeningen
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Hoofdstuk 4, Specificaties en
Documentatie
Hoofdstuk 4,
Specificaties en Documentatie

Hoofdstuk 4, Specificaties en
Documentatie
Hoofdstuk 4, Specificaties en Documentatie
4.1 Uitvoeringsspecificatie
4.2 Documentatie van de bouwer
4.3 Veiligheid van de montagewerkzaamheden
4.4 Documentatie van de uitvoering
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4.1 uitvoeringsspecificatie (3, 4.1.1
Algemeen)
Uitvoeringsspecificatie moet omvatten (voor zover van
toepassing):
a) aanvullende informatie, zoals opgesomd in A.1(voorbeeld:
sterkteklasse van de bouten “moet zijn gespecificeerd”)
b) opties, zoals opgesomd in A.2 (voorbeeld: of geponste gaten
geruimd moeten worden “indien gespecificeerd”)
c) de uitvoeringsklasse, zie 4.1.2
d) de voorbewerkingsgraad, zie 4.1.3
e) de tolerantieklasse, zie 4.1.4
f) technische eisen met betrekking tot de veiligheid van het werk,
zie 4.2.3 en 9.2

4.1 uitvoeringsspecificatie (6, 4.1.2
uitvoeringsklassen)
4.1.2 uitvoeringsklassen
Van EXC1 tot EXC4 steeds strenger
Kunnen gelden voor gehele constructie, voor onderdelen of voor
details
Indien niets voorgeschreven dan EXC2
Eisen per uitvoeringsklasse zijn gegeven in bijlage A3
Richtlijnen voor de keuze van de EXC zijn gegeven in bijlage B
Maar deze gaan veranderen en worden opgenomen in EN 19931-1 (waar het ook hoort)
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uitvoeringsspecificatie (7, 4.1.2
uitvoeringsklassen)
Keuze EXC wordt in EN 1090-2 bijlage B bepaald door
Productiecategorie (lassen of bouten, materiaalsoort)
Gebruikscategorie (statisch of vermoeiing)

in relatie tot de
Gevolgklasse (gevolgen van instorten)

Dit wordt dus anders (volgens Bijlage X van EN 1993-11

Bijlage B (informatief)
Richtlijn voor het vaststellen van de uitvoeringsklasse
B.1 Inleiding
geeft een richtlijn voor de keuze van de uitvoeringsklassen
met betrekking tot de uitvoeringsfactoren die de algemene
betrouwbaarheid van het voltooide werk beïnvloeden
en een vereiste zijn voor het toepassen van de verschillende
hoofdstukken van deze Europese Norm.

30

Bijlage B (informatief)
De uitvoeringsklasse wordt in de ontwerp- en berekeningsfase
vastgesteld, waarbij de bijzonderheden voor
het ontwerp,
de berekening,
de uitvoering

beoordeeld worden en de informatie betreffende uitvoeringseisen
in de uitvoeringsspecificatie gegeven worden.
De richtlijnen van deze bijlage worden wellicht geheel of
gedeeltelijk vervangen door toekomstige richtlijnen toegevoegd
aan EN 1993.

Tabel B.3 – Aanbevolen matrix voor het vaststellen van de

.

uitvoeringsklassen
Informatief
Gevolgklasse
Gebruikscategorie
Productiecategorie

CC1

CC2

CC3

SC1

SC2

SC1

SC2

SC1

SC2

PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3 a

EXC3 a

PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3 a

EXC4

EXC4 behoort van toepassing te zijn bij speciale constructies of constructies met extreme
gevolgen van een constructief bezwijken zoals vereist in nationale regelgeving
a

EXC =
CC =
SC =
PC =

Execution Classes
Consequence Classes
Service Categories
Production Category

=
=
=
=

Uitvoeringsklasse
Gevolgklasse
Gebruiks-categorieën
Productie-categorieën

Bepalend voor het fabricage proces van de staalconstructie.
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B.2.1 Gevolgklassen (Consequente
classes) Informatief
EN 1990:2002 geeft in bijlage B richtlijnen voor de keuze van
de gevolgklasse (consequence class) met als doel om verschil
in betrouwbaarheid te kunnen maken.
Gevolgklassen voor constructieve onderdelen zijn verdeeld in
drie niveaus aangeduid als CCi (i = 1, 2, of 3)
Opmerking: Bijlage B van EN 1990:2002 is informatief.
Daarom kan de nationale bijlage van EN 1990 voorwaarden
geven voor de toepassing van deze bijlage.

B.2.1 Gevolgklassen (Consequense
classes) Informatief
EN 1991-1-7 geeft voorbeelden van het indelen van type
gebouw en soort gebruik naar gevolgklasse, die behulpzaam
zijn bij het toepassen van bijlage B van EN 1990:2002.
Een constructie, of een deel ervan, kan onderdelen bevatten
met verschillende gevolgklassen.
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Gevolgklasse in EN 1990 : 2002 of
2008 (informatief)

Gevolgklassen
volgens EN 19911-7 (Informatief)
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De Nederlandse
Nationale Bijlage
Geeft normatief
een verdere
toelichting
Is dus in Nederland
anders!

De gevolgklassen in de Eurocodes corresponderen niet
precies met de veiligheidsklassen volgens NEN 6700:
a

Klasse CC 1 uit NEN-EN 1990 correspondeert met zowel
veiligheidsklassen 1 als 2 volgens NEN 6700;
Klasse CC 2 uit NEN-EN 1990 correspondeert met
veiligheidsklasse 3 volgens NEN 6700;
Klasse CC 3 is een extra gevolgklasse bedoeld voor
draagconstructies in zeer hoge of anderszins bijzondere
bouwwerken, waarbij de gevolgen van bezwijken zeer groot
kunnen zijn.
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Gevolgklassen
Gevolgklassen worden aangestuurd door algemene termen
betrekking hebbend op typen bouwconstructies.
(Gevolgschade)
De NEN-EN 1090-2 is een productnorm die geen nationale
bijlage mag hebben.
De Consequence Classes voor de vervaardiging van
Staalconstructies kunnen ten dele geregeld gaan worden via de
Eurocode 3 – “Berekening van staalconstructies.” Deze normen
worden wel van een nationale bijlage voorzien.
Moeten we dat wel willen????????

Tabel B.1 – Voorgestelde criteria voor de gebruikscategorieën
(Service Categories)
Categorie

Criteria

SC1

Constructies en onderdelen ontworpen voor alleen statische belasting
(Voorbeeld: Gebouwen)
Constructies en onderdelen waarvan de verbindingen ontworpen zijn voor
aardbevingsbelastingen in gebieden met lage aardbevingsactiviteit en in DCL*
Constructies en onderdelen ontworpen voor vermoeiingsbelasting door
kranen (Klasse S0)**

SC2

Constructies en onderdelen ontworpen voor vermoeiingsbelastingen volgens
EN 1993. (Voorbeelden: Verkeers- en spoorbruggen, kranen (klasse S1 tot en
met S9)**, constructies gevoelig voor door wind, publiek of draaiende
machines veroorzaakte vibraties)
Constructies en onderdelen waarvan de verbindingen zijn ontworpen voor
aardbevingsbelastingen in gebieden met gemiddelde of hoge
aardbevingsactiviteit en in DCM* en DCH*

* DCL, DCM, DCH: elasticiteitsklasse volgens EN 1998-1
** Voor indeling van vermoeiingsbelasting door kranen zie EN 1991-3 en EN 13001-1
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Tabel B.2 – Voorgestelde criteria voor de productie-categorieën (Production Categories)
Categorie

Criteria
Niet gelaste onderdelen gefabriceerd van producten van alle
staalsoorten
Gelaste onderdelen gefabriceerd van producten van staalsoorten onder
S355

PC1

Gelaste onderdelen gefabriceerd van producten van staalsoorten S355
en hoger
Onderdelen die essentieel zijn voor de constructieve samenhang en op
de bouwplaats door middel van lassen zijn samengesteld.
Onderdelen die met behulp van warm vervormen zijn gefabriceerd of
een warmtebehandeling hebben ondergaan tijdens de fabricage
Onderdelen of vakwerkliggers uit ronde buizen die een profilering aan de
uiteinden vereisen

PC2

Tabel EN 1090-2
B.3 – Aanbevolen matrix voor het vaststellen van de uitvoeringsklassen.
CC1
Oude
veiligheidsklasse 1 en
2

Gevolgklasse

SC1

SC2

SC1

SC2

SC1

SC2

statisch

vermoeiing

statisch

vermoeiing

statisch

vermoeiing

PC1
< 355,
bouten

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3

a

PC2
355,
lassen

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

EXC3

a

Gebruikscategorie

Productiecategorie

CC3

CC2
Oude
veiligheidsklasse 3

EXC3

a

EXC4

a

EXC4 behoort van toepassing te zijn bij speciale constructies of constructies met extreme gevolgen
van een constructief bezwijken zoals vereist in nationale regelgeving.

EXC =
CC =
SC =
PC =

Execution Class
Consequence Class
Service Category
Production Category

=
=
=
=

Uitvoeringsklasse
Gevolgklasse
Gebruiks-categorie
Productie-categorie
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Gevolgklassen
Volgens voorstel EC3 commissie

4.1 uitvoeringsspecificatie (3, 4.1.1
Algemeen)
Hier waren we gebleven!
Uitvoeringsspecificatie moet omvatten (voor zover van
toepassing):
a) aanvullende informatie, zoals opgesomd in A.1(voorbeeld:
sterkteklasse van de bouten “moet zijn gespecificeerd”)
b) opties, zoals opgesomd in A.2 (voorbeeld: of geponste gaten
geruimd moeten worden “tenzij anders gespecificeerd”)
c) de uitvoeringsklasse, zie 4.1.2
d) de voorbewerkingsgraad, zie 4.1.3
e) de tolerantieklasse, zie 4.1.4
f) technische eisen met betrekking tot de veiligheid van het werk,
zie 4.2.3 en 9.2
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Hoofdstuk 4, Specificaties en Documentatie,

4.2 Documentatie van de bouwer (1)

4.2
Documentatie van de bouwer
4.2.1 Kwaliteitsdocumentatie (voorafgaand aan de uitvoering,
altijd verplicht voor EXC2, EXC3 en EXC4)
4.2.2 Kwaliteitsplan (inclusief rapporten van de uitvoering,
verplicht indien vereist in uitvoeringsspecificatie)

4.2 Documentatie van de bouwer (2,
4.2.1 Kwaliteitsdocumentatie)
4.2.1 Kwaliteitsdocumentatie (voor EXC2, EXC3 en EXC4) (= hoe gaan
we het aanpakken)
a) organisatieschema en leidinggevend personeel verantwoordelijk
voor ieder aspect van de uitvoering
b) Procedures, methoden en werkinstructies
c) Keuringsplan specifiek voor het werk
d) Procedure voor het omgaan met wijzigingen en aanpassingen
e) Procedure voor het omgaan met non-conformiteiten en verzoeken
tot aanvaarding daarvan
f) Gespecificeerde holdpoints en Witnesspoints
(Wachtpunten/Stoppunten en Bijwoonpunten
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4.2 Documentatie van de bouwer (3,
4.2.2 Kwaliteitsplan)
4.2.2 Kwaliteitsplan (er moet zijn gespecificeerd of deze is vereist
, zie tabel A2, checklist in bijlage C)
a) Algemeen managentdocument
1)
2)
3)

Beoordeling eisen versus mogelijkheden
de toewijzing van de taken en de bevoegdheden
Afspraken ten aanzien van keuring

b) Kwaliteitsdocumentatie voorafgaand aan de uitvoering (moet
gereed zijn voordat met de stap wordt begonnen)
c) Rapporten van de uitvoering (keuringen, controles,
certificeringen)

Hoofdstuk 5, Basisproducten

Hoofdstuk 5,
Basisproducten
(Deze noemt ieder gewoon mens “materialen”)
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Hoofdstuk 5, Basisproducten
Inhoud hoofdstuk 5:
5.1 Algemeen
5.2 Identificatie, keuringsdocumenten en naspeurbaarheid
5.3 Producten van constructiestaal
5.4 Stalen gietstukken
5.5 Lastoevoegmaterialen
5.6 Mechanische verbindingsmiddelen
5.7 Deuvels en verbindingsmiddelen tegen afschuiven
5.8 Materialen ten behoeve van grouten (ondersabelen of ondergieten)
5.9 uitzettingsvoegen voor bruggen
5.10 Hogesterktekabels, staven en eindverbindingen
5.11 Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische toepassingen

Hoofdstuk 5, Basisproducten
5.1 Algemeen
5.1 Algemeen:
Over het algemeen:
Basisproducten gebruiken volgens de in NEN-EN 1090-2
opgesomde EN normen

Indien dit niet mogelijk is:
Eigenschappen van de basisproducten specificeren
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5.2 Identificatie, keuringsdocumenten
en naspeurbaarheid (1)
NEN-EN 10025 serie deel 1 t/m 6: “Warmgewalste producten van
constructiestaal”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Algemene technische leveringsvoorwaarden
Technische leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal
Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid/normaliserend
gewalst fijnkorrelig constructiestaal (N/NL soorten, oude EN 10113-2)
Technische leveringsvoorwaarden voor thermomechanisch gewalst
lasbaar fijnkorrelig constructiestaal (M/ML soorten, oude EN 10113-3)
Technische leveringsvoorwaarden voor weervast constructiestaal (W/WP
soorten)
Technische leveringsvoorwaarden voor platte producten van
constructiestaal met hoge vloeigrens in de veredelde toestand (Q, QL,
QL1 soorten)

5.2 Identificatie, keuringsdocumenten
en naspeurbaarheid (2)
EN 10025-2
ongelegeerd
grofkorrelig
S235JR
0,17
S235J0
0,17
S235J2
0,17
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2

0,24
0,20
0,20
0,20

S450J0

0,20

EN 10025-4
thermomechanisch
fijnkorrelig

S355M/ML

0,14

S420M/ML

0,16

S460M/ML

0,16

Percentage koolstof voor EN 10025-2 resp. EN 10025-4
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Identificatie, keuringsdocumenten en naspeurbaarheid (5)
Kerfslagproef

JR = 27J, 20oC
J0 = 27J, 0oC
J2 = 27J, -20oC
K2 = 40J, -20oC

5.2 Identificatie, keuringsdocumenten
en naspeurbaarheid (6)
5.2 Identificatie, keuringsdocumenten en naspeurbaarheid
Eigenschappen van toegeleverde producten moeten zodanig
worden gedocumenteerd dat het mogelijk is om te controleren
dat ze voldoen aan de eisen
Controle in overeenstemming met 12.2 “Basisproducten en
onderdelen”
Voor metalen producten keuringsdocumenten volgens tabel 1
(gebaseerd op NEN-EN 10204)
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5.2 Identificatie, keuringsdocumenten
en naspeurbaarheid (7)
Basisproduct
Constructiestaal (Tabel 2 en 3)
Roestvast staal (Tabel 4)
Gietstaal
Lastoevoegmaterialen (Tabel 5)
Constructieve boutsets
Klinknagels
Zelftappende en zelfborende schroeven en blindklinknagels
Deuvels voor stiftbooglassen
Dilataties voor bruggen
Hogesterkte kabels
Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen

Keuringsdocumenten
Volgens tabel B.1 van
EN 10025-1:2004ab
3.1
Volgens tabel B.1 van
EN 10340:2007
2.2
2.1c
2.1c
2.1
2.1c
3.1
3.1
3.1

a

Voor constructiestaalsoort S355JR of J0 is voor EXC2, EXC3 en EXC4 een keuringsdocument 3.1 vereist
EN 10025-1 eist dat de elementen die zijn opgenomen in de CEV formule in het keuringsdocument worden
gerapporteerd. De rapportage van andere toegevoegde elementen vereist in EN 10025-2 behoren inclusief Al, Nb en Ti te
zijn.
c Indien een 3.1 certificaat is vereist mag dit vervangen worden door een identificatiemerkteken van fabricageserie.
b

5.2 Identificatie,
keuringsdocument
en en
naspeurbaarheid
(8)
NEN-EN 10204:2004:
Producten van metaal –
Soorten
keuringsdocumenten
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5.2 Identificatie, keuringsdocumenten
en naspeurbaarheid (9)
NEN-EN 10204: Producten van metaal – Soorten
keuringsdocumenten
2.1 Fabrieksverklaring door de producent, dat wordt voldaan
aan de bestelling
2.2 Fabriekscontrole-attest, verklaring door de producent, dat
wordt voldaan aan de bestelling, met opgave van de resultaten
van de niet nader voorgeschreven keuring
3.1Keuringsrapport 3.1, verklaring door de bevoegde
vertegenwoordiger van de producent voor de keuring, die
hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling, dat
wordt voldaan aan de bestelling, met opgave van de resultaten
van de nader voorgeschreven keuring
3.2: als 3.1 maar keuring nu bijgewoond door een derde

5.2 Identificatie, keuringsdocumenten en
naspeurbaarheid (10)
NEN-EN 10025-1, tabel B1: Type keuringsdocument
gerelateerd aan de vloeigrens en kerfslagwaarde
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Hoofdstuk 5, Basisproducten
5.2 Identificatie, keuringsdocumenten en
naspeurbaarheid (11)
Conclusie is dus:
S235 en S275:
JR en J0: fabriekscontrole attest 2.2
J2 en K2: keuringsrapport 3.1

S355 en hoger:
keuringsrapport 3.1

Hoofdstuk 12, Keuren,
beproeven en
correcties
12.2Basisproducten en
onderdelen(3, 12.2.1

Basisproducten)

3.1
HEA280
S355J0 10025-2
CEV 0,35-0,38
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Hoofdstuk 12, Keuren, beproeven en correcties
12.2 Basisproducten en onderdelen (3, 12.2.1 Basisproducten)

Producten van constructiestaal (2)
Productnormen voor
koolstofstalen
NEN-Bundel 3 bevat alle
relevante normen voor
staalmaterialen
Voor € 305,- verkrijgbaar bij
NEN
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5.3 Producten van constructiestaal (2)
Ook voor lasnormen
beschikbaar:
NEN-Bundel 18: € 252,Alternatief is “NENConnect”

Hoofdstuk 7, Lassen

Hoofdstuk 7,
Lassen
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ISO 3834 en de uitvoeringsklasse
Paragraaf 7.1 Lassen, algemeen:
Per uitvoeringsklasse zijn de volgende delen van EN ISO 3834
van toepassing:
EXC1
deel 4 “Elementaire kwaliteitseisen”
EXC2:
deel 3 “Standaard kwaliteitseisen”
EXC3 en EXC4:
deel 2: “Uitgebreide kwaliteitseisen”
Noot: in NEN-EN 1090-2 worden 4 uitvoeringsklassen (EXC’s)
onderscheiden, van 1 naar 4 steeds strengere eisen

EN 1090-2

Per uitvoeringsklasse is een ander deel van de EN ISO 3834serie van toepassing
Artikelen

EXC1

EXC2

EXC3

EXC4

7 - Lassen
7.1 Algemeen

EN ISO 3834-4

EN ISO 3834-3

EN ISO 3834-2

EN ISO 3834-2

7.4 Kwalificeren van lasmethoden en laspersoneel
7.4.1 Kwalificeren van
lasmethoden

Nr

Zie tabel 12 en tabel 13

Zie tabel 12 en tabel 13

Zie tabel 12 en tabel 13

7.4.2 Kwalificeren van
lassers en bedieners
van lasmachines

Lassers EN 287-1

Lassers EN 287-1

Lassers EN 287-1

Lassers EN 287-1

Bedieners EN 1418

Bedieners EN 1418

Bedieners EN 1418

Bedieners EN 1418

7.4.3 Lascoördinatie

Nr

Technische kennis
volgens tabellen 14 of
15

Technische kennis
volgens tabellen 14 of
15

Technische kennis
volgens tabellen 14 of
15

7.5.1 Lasnaadvoorbewerking

Nr

Nr

Voor het bewerken
aangebrachte
grondverven niet
toegestaan

Voor het bewerken
aangebrachte
grondverven niet
toegestaan

7.5.6 Tijdelijke
voorzieningen

Nr

Nr

Gebruik moet worden
gespecificeerd

Gebruik moet worden
gespecificeerd

Snijden of hakken is niet
toegestaan

Snijden of hakken is niet
toegestaan

7.5.7 Hechtlassen

Nr

Gekwalificeerde
lasmethode

Gekwalificeerde
lasmethode

Gekwalificeerde
lasmethode

7.5.9 Stompe lassen
7.5.9.1 Algemeen

Nr

Aan- en uitloop-platen
indien gespecificeerd

Aan- en uitloop-platen

Aan- en uitloop-platen

Achterblijvend onderlegmateriaal doorgaand

Achterblijvend onderlegmateriaal doorgaand

Verwijderen van
lasspetters

Verwijderen van
lasspetters

EN ISO 5817
Kwaliteitsniveau B

EN ISO 5817
Kwaliteitsniveau B+

7.5.9.2 Enkelzijdige
lassen
7.5.17 Het uitvoeren
van lassen
7.6 Acceptatiecriteria

EN ISO 5817
Kwaliteitsniveau D
indien gespecificeerd

EN ISO 5817
Kwaliteitsniveau C in het
algemeen
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7.1: EN ISO 3834, eisen per deel
EXC 4+3

EXC 2

EXC 4+3

EXC 1

EXC 2

EXC 1

Lascoördinatie volgens EN 1090-2,
tabel 14
EXC

Dikte (mm)

Staal
(Staalgroep)

Normatieve verwijzing

S235 t/m S355
(1.1, 1.2, 1.4)

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5,
EN 10149-2, EN 10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1

B

S

Cc

S420 t/m S700
(1.3, 2, 3)

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6,
EN 10149-2, EN 10149-3, EN10210-1, EN 10219-1

S

Cd

C

S235 t/m S355
(1.1, 1.2, 1.4)

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-5,
EN 10149-2, EN 10149-3, EN10210-1, EN 10219-1

S

C

C

S420 t/m S700
(1.3, 2, 3)

EN 10025-3 EN 10025-4 EN 10025-6
EN 10149-2, EN 10149-3, EN10210-1, EN 10219-1

C

C

C

Alle

Alle

C

C

C

25 a

25 < t

50 b

t>50

EXC2

EXC3

EXC4

Kolomvoetplaten en kopplaten 50 mm
b Kolomvoetplaten en kopplaten
75 mm
c Voor staal tot en met S275 is niveau S voldoende
d Voor staal N, NL, M en ML is niveau S voldoende
a

119

20-10-2011

49

Niveaus lascoördinator
NEN-EN-ISO 14731 “Lascoördinatie – Taken en Verantwoordelijkheden”
artikel letter Engels

Nederlands

6.2. a)

C

Comprehensive

Uitgebreid

6.2. b)

S

Specific

Specifiek

6.2. c)

B

Basic

Basis

NEN-EN-ISO 14731 “Lascoördinatie – Taken en Verantwoordelijkheden”, Bijlage A
afkorting

Engels

document

IWE

International Welding Engineer

IAB – 002 – 2000 / EWF - 409

IWT

International Welding Technologist

IAB – 003 – 2000 / EWF - 410

IWS

International Welding Specialist

IAB – 004 – 2000 / EWF - 411

Het gaat om het kennisniveau, niet om het diploma!!!!
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20-10-2011

Oproep tot indienen commentaar

In 2013 herziene versie van EN 1090
Graag commentaar uiterlijk begin 2012
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Dank voor uw aandacht
Veel succes met het toepassen van de EN 1090
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