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Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Řecka, Slovenska, Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

 



CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref.
č. EN 40-3-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato norma EN 40-3-3:2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 50 „Osvětlovací stožáry a vodicí
nátrubky“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v



rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Tato norma má sedm částí:

Část 1:      Definice a termíny

Část 2:      Obecné požadavky a rozměry

Část 3-1:   Návrh a ověření - Charakteristická zatížení

Část 3-2:   Návrh a ověření - Ověření zkouškami

Část 3-3:   Návrh a ověření - Ověření výpočtem

Část 4:      Požadavky na železobetonové a předpjaté osvětlovací stožáry

Část 5:      Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry

Část 6:      Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin

Část 7:      Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

Strana 6

1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky pro ověření návrhu osvětlovacích stožárů výpočtem. Platí pro
dříkové stožáry nepřesahující výšku 20 m včetně dříkového svítidla a pro stožáry s výložníkem
nepřesahující výšku 18 m přípojného bodu svítidla.

Výpočty používané v této normě jsou založeny na zásadách mezních stavů, kde je účinek zatížení
násobený součiniteli srovnáván s příslušnou odolností konstrukce. Uvažují se dva mezní stavy:

a)    mezní stav únosnosti, který odpovídá únosnosti osvětlovacího stožáru;

b)    mezní stav použitelnosti, který se vztahuje na průhyby osvětlovacího stožáru v provozním
stavu.

POZNÁMKA V následujícím byla přijata některá zjednodušení. Jsou to:

a)    výpočty jsou použitelné pro kruhové a pravidelné osmiúhelníkové průřezy;

b)    počet jednotlivých dílčích součinitelů byl redukován na minimum;



c)     dílčí součinitele pro posouzení mezního stavu použitelnosti mají hodnotu rovnou jedné.

Požadavky na osvětlovací stožáry vyrobené z jiných materiálů než je beton, ocel, hliník nebo
polymerní kompozit vyztužený vlákny (např. dřevo, plasty nebo litina) nejsou v této normě zahrnuty.

Tato norma zahrnuje požadavky na funkční vlastnosti při vodorovném zatížení způsobeném větrem.
Pasivní bezpečnost a chování osvětlovacího stožáru při nárazu vozidla nejsou v normě zahrnuty. Tato
skupina osvětlovacích stožárů má splňovat dodatečné požadavky (viz prEN 40-2).

-- Vynechaný text --


