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Předmluva

Tento dokument (EN 74-2:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 53 „Dočasné stavební
konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 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 března 2009.

Je třeba poukázat na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentového práva. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech
takových patentových práv.

Spojky uvedené v této evropské normě jsou určeny pro používání na dočasných stavbách, například
pro montáž pracovních lešení v souladu s EN 12811-1 a pro montáž podpěrných lešení v souladu s EN
12812.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Úvod

Toto je druhá ze tří částí normy pro spojky.

EN 74-1 je určena pro běžné typy spojek na principu tření.

EN 74-2 je určena pro další, méně obvyklé typy spojek na principu tření a pro další spojky.

EN 74-3 je určena pro nánožky bez možnosti výškového přizpůsobení a pro středicí trny.

Účelem EN 74-2 není zabránit vývoji jiných typů spojek. Spojky mohou být vyráběny například
z hliníku nebo jiných materiálů nebo mohou být navrženy pro používání s ocelovými nebo hliníkovými
trubkami s vnějším průměrem odlišným od toho, který je uveden v této normě.

I když nemohou být takové spojky v souladu s touto normou, doporučuje se, aby při jejich navrhování
a posuzování byly uváženy principy této normy.

POZNÁMKA V textu této normy je používán termín „volný čep“ místo termínu „středicí trn“ uvedeného
v titulku. NP)

1 Předmět normy

EN 74-2 stanovuje:

materiály;●

požadavky na navrhování;●

stanovené hodnoty pevnosti a tuhosti, které musí spojka splnit při zkouškách;●



postupy pro zkoušení a posuzování;●

pro následující speciální spojky:

šroubové nebo klínové půlspojky, nastavovací spojky se střižnými kolíky, pevné redukční spojky a otočné●

redukční spojky.

Jsou zde uvedena doporučení pro průběžnou kontrolu výroby.

Uvedené spojky se především používají na dočasných staveništích. Každá spojka může být osazena
nejméně jednou stranou na ocelovou nebo hliníkovou trubku průměru 48,3 mm. Pro trubku na druhé
straně redukčních spojek stanovuje tato norma požadavky na její průměr a tloušťku stěny.

Při zkoušení je utahovací moment u šroubových spojek 50 Nm a klínové spojky se utahují 500
g kladívkem až na doraz.

Jiné speciální půlspojky jako jsou půlspojky připevňované nýtováním, používané obvykle u součástí
dílcových lešení nepatří do rozsahu této evropské normy.

POZNÁMKA Informace o navrhování při použití speciálních spojek jsou uvedeny v příloze B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


